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ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Վիկտորյա Օհանյան
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության
ամբիոնի դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու
_____________________________________

Հասարակական հարաբերություններում իրավունքի կենսագործմանը հասնելու
հնարավորությունն ապահովվում է իրավական կարգավորման կառուցակարգի
արդյունավետ գործառման շնորհիվ: Իրավական կարգավորման կառուցակարգի
գործառութային կառուցվածքի վերաբերյալ մոտեցումները հետազոտելիս կարելի է
առանձնացնել երկու հիմնական միտում: Դրանցից առաջինը իրավական կարգավորման կառուցակարգի` որպես իրավական միջոցների և ձևերի համակարգի ըմբռնումն է, որի օգնությամբ իրականացվում է իրավական կարգավորումը, և դրա կազմում այնպիսի գործառութային փուլերի առանձնացումը, ինչպիսիք են իրավունքի
նորմի հրապարակումը և դրա ընդհանուր ներգործությունը, սուբյեկտիվ իրավունքների և պարտականությունների առաջացումը, դրանց իրականացումը և կենսագործումը կոնկրետ հասարակական հարաբերությունների մասնակիցների վարքագծում, ինչպես նաև` իրավունքի կիրառումը1: Երկրորդ միտումը հանգում է իրավական կարգավորման կառուցակարգի ըմբռնմանը լայն իմաստով՝ որպես իրավական
կարգավորման սոցիալական դինամիկ համակարգի հիմքի, որի առավել ամբողջական մոդելը ենթադրում է համակարգի ներսում հետևյալ ենթակառուցակարգերի
կամ գործառութային փուլերի առկայություն՝ իրավունքի ձևավորում, իրավաստեղծագործություն, իրավական տեղեկացում, իրավունքի իրականացում, սոցիալ-իրավական վերահսկողություն 2 : Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իրավական
կարգավորման սոցիալական կառուցակարգի գաղափարը զուտ իրավաբանական
երևույթներից բացի ընդգրկում է նաև օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ սոցիալական գործոնները, որոնք հնարավորություն են տալիս ամբողջական պատկերացում կազմելու իրավունքի՝ որպես կարգավորչի նպատակների իրականացման պայմանների և գործընթացի մասին, իրավունքի աղբյուրներն իրավական կարգավորման կառուցակարգի համատեքստում ուսումնասիրելիս հիմք կընդունենք իրավական կարգավորման սոցիալական կառուցակարգը, դրա ենթակառուցակարգերը և փուլերը՝ հատկապես ուշադրություն դարձնելով իրավաստեղծագործության և իրավունքի բուն իրականացման փուլերին:
Իրավաբանական իրավահասկացության դիրքերից` իրավունքի իրականացման և դրա եզրափակիչ փուլի՝ պոզիտիվ իրավունքի կենսագործման ընթացում ի1

Իրավական կարգավորման կառուցակարգի փուլերի վերաբերյալ այս դիրքորոշումը
կարելի է համարել ավանդական: Տե´ս օրինակ` Комаров С.А., Общая теория государства и
права. М.: 2012, էջ 384, ինչպես նաև` Теория государства и права. Под ред. Корельского
В.М., Перевалова В.Д., М.: 1997, էջ 269:
2
Այդ մասին ավելի մանրամասն տե´ս Социология права. Под ред. Сырых В.М., М.: 2002, էջ
100, ինչպես նաև` Քոչարյան Ս.Ս. Իրավաբանական իրավահասկացողությունը և օրինականության հիմնախնդիրները, Երևան, 2008, էջ 143:
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րավունքի աղբյուրներն գործառական ընդգծված նշանակություն են ձեռք բերում
հենց իրավաստեղծագործության (իրավունքի պոզիտիվացման՝ օրենսդրական և
ենթաօրենսդրական գործունեության) և իրավունքի բուն իրականացման՝ անձանց
վարքագծում իրավական կարգադրագրերի կենսագործման փուլերում1: Ընդ որում`
հիշատակված երկու փուլերից առաջինում՝ պոզիտիվացման գործընթացում, ընտրվում է իրավունքի արտաքին արտահայտման համապատասխան ձև՝ իրավունքի
աղբյուր, ինչն ազդեցություն է թողնում իրավական կարգադրագրերի կենսագործման գործընթացի արդյունավետության վրա:
Իրավաստեղծագործության փուլում իրավունքի աղբյուրների նշանակությունը
հիմնականում դրսևորվում է արժեքային հարթությունում՝ իրավական գնահատականի հիմնախնդրի համատեքստում: Իրավաստեղծագործության գործընթացում իրավաստեղծագործության սուբյեկտի կողմից հասարակական հարաբերություններին
տրվում է իրավական գնահատական՝ ելնելով դրանց կարևորությունից և կարգավորման, պահպանման կամ բացառման անհրաժեշտությունից: Այդ գնահատականը
ուղղակիորեն կախված է սուբյեկտի արժեքային դիրքորոշումից, որի լույսի ներքո իրավական կարգավորման պահանջմունքները բավարարվում են իրավաստեղծագործության սուբյեկտի կուտակած և նրա գիտակցությամբ միջնորդավորված սոցիալական փորձին համարժեք2: Իրավական կարգավորման մակարդակի, հետևաբար և իրավունքի արտաքին արտահայտման ձևի կամ իրավունքի աղբյուրի ընտրությունը իրավաստեղծագործության սուբյեկտի գնահատողական գործունեության
մի մասն է և որպես այդպիսին՝ կրում է իրավաստեղծագործության սուբյեկտի իրավական գաղափարախոսության և իրավական հոգեբանության ազդեցությունը:
Միևնույն ժամանակ հիմնավոր պետք է համարել այն դատողությունը, որ իրավունքի պոզիտիվացման գործընթացը, իրավունքի օբյեկտիվ որակների ու պահանջների հաշվառման անհրաժեշտությունից բացի, կախված է բազմաթիվ այլ օբյեկտիվ
ու սուբյեկտիվ գործոններից՝ տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, հոգևոր,
մշակութային և այլն3: Որպես հետևանք` իրավունքի աղբյուրի ընտրությունը շատ
հաճախ տեղի է ունենում ձևավորված իրավական մշակույթի ու քաղաքական կուրսի թելադրանքով՝ երկրորդ պլան մղելով իրավունքի աղբյուրի ընտրության այնպիսի
օբյեկտիվ չափանիշ, ինչպիսին է իրավական կարգավորման կառուցակարգի արդյունավետ գործառման համար պիտանի լինելը:
Իրավունքի բուն իրականացման փուլի համատեքստում իրավունքի աղբյուրները դիտարկվում են թե´ տեղեկատվական և թե´ արժեքային հարթություններում:
Իրավունքի աղբյուրների նշանակությունը իրավական կարգավորման սոցիալական
կառուցակարգի այս փուլի համար հիմնականում կապվում է այն ազդեցության հետ,
որը իրավունքի աղբյուրի տեսակը և այլ աղբյուրների համակարգում դրա տեղը կարող են թողնել իրավունքի իրականացման գործընթացի վրա: Այս առումով հետաքրքրություն է ներկայացնում իրավունքի իրականացման՝ որպես իրավունքի
նորմի գործողության սոցիալական նպատակների իրականացման գործընթացում
այնպիսի կառուցակարգի առանձնացումը, ինչպիսին է իրավական սոցիալիզացիա1

Այդ մասին տե´ս Վաղարշյան Ա.Գ. Իրավաբանական իրավահասկացողությունը և
«իրավունքի իրականացում» հասկացության հիմնախնդիրները// Իրավագիտության հարցեր,
թիվ 3, 2006, էջ 6-9:
2
Տե´ս Новиченко А.А., Правовая оценка и ее основания// Государство и право, No. 2, 2006,
էջ 83-84:
3
Տե´ս Проблемы общей теории права и государства. Под ред. Нерсесянца В.С., М.: 2001,
էջ 240-241:
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յի կառուցակարգը1: Որպեսզի իրավունքի նորմը իրականացվի, այն պետք է ընկալվի իրավահարաբերությունների մասնակիցների կողմից, փոխադրվի նրանց իրավագիտակցություն, արտացոլվի նրանց շարժառիթներում, պահանջմունքներում և
նպատակներում: Իրավական սոցիալիզացիայի կառուցակարգը, փաստորեն, հիմքեր է ստեղծում անձի իրավաչափ վարքագծի դրսևորման համար, որը, մի կողմից
լինելով իրավունքի կենսագործման առաջնային պայման, միևնույն ժամանակ նաև
գործընթաց է, իրավունքի կենսագործման գործընթացի բովանդակային կողմ և վերջապես` իրավական կարգավորման կառուցակարգի հիմնական իրավաբանական
նպատակ:
Վերջին տարիներին իրավագիտությունը գնալով ավելի է դիտարկվում որպես
գիտություն իրավական ոլորտում մարդու սոցիալական վարքագծի մասին. վարքագիծը համարվում է իրականացված իրավունքի վերջնական արդյունք2: Վարքագծի
նկատմամբ իրավագիտության մեջ հետաքրքրության աճի միտումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ժամանակակից իրավագիտության մեջ տեղի է ունենում մեթոդամանական հիմքերի նորացում և հարստացում, անցում իրավական կատեգորիաների դոգմատիկ մեկնաբանությունից և վարքագծի վրա պետության նորմաստեղծ գործունեության ազդեցության գերագնահատումից դեպի իրավունքի ուսումնասիրություն դինամիկայի համատեքստում, «իրավունքը կյանքում» և որպես
հետևանք` դեպի իրավունքի գործողության ողջ գործընթացի ուսումնասիրություն:
Պոզիտիվիզմը «հնանում է»՝ իր տեղը զիջելով սոցիոլոգիական ուղղվածության
տարր պարունակող գիտական մտքի ուղղություններին: Այս գործընթացից անմասն
չի մնացել նաև հետխորհրդային, մասնավորապես՝ ռուսական իրավական միտքը3:
Իրավաչափ վարքագիծը որպես «ոչ իրավաչափ վարքագծի» հակաբևեռ բնորոշելու և իրավաչափ վարքագծի սոցիալական բնութագրերը գրեթե անտեսելու ավանդական մոտեցումներին4 զուգընթաց` հիմնավորվում են իրավաչափ վարքագծի վերաբերյալ նոր՝ սոցիոլոգիական–իրավական մոտեցումներ, որոնք բարձրացնում են
իրավաչափ վարքագծի դերը և սոցիալական արժեքը՝ բնորոշելով այն որպես մարդու մշակութային-բարոյական հայացքներով և կենսափորձով պայմանավորված
գործունեություն իրավունքի սոցիալական գործողության ոլորտում, որը հիմնված է
մարդու կողմից իրավունքի նպատակների և պահանջների գիտակցված իրականացման վրա5:
Ինչպես արդեն նշվեց, իրավաչափ վարքագիծը հանդես է գալիս ոչ միայն որպես իրավունքին համապատասխանող իրական գործողությունների համախումբ
(արդյունք), այլև նախ և առաջ որպես գործընթաց, որի դեպքում իրավունքի (և պետության) ուղղակի կամ անուղղակի ներգործության ներքո կամ առնվազն դրան հա1

Իրավական սոցիալիզացիան բնորոշվում է որպես հարկադրանքի սպառնալիքով
պայմանավորված իրավաչափ վարքագծի փոխարինում այնպիսի գործիքով, որը
դրսևորվում է անհատի կողմից իրավունքի նորմերում նախանշվող վարքագծի մոդելների և
իրավական արժեքների՝ հասարակության նորմալ կենսագործունեության համար
անհրաժեշտ լինելու փաստը գիտակցելու և արժևորելու արդյունքում: Այդ մասին ավելի
մանրամասն տե´ս Социология права. Под ред. Сырых В.М., М.: 2002, էջ 112-114:
2
Տե´ս օրինակ` Общая теория государства и права. Том III. Под ред. Марченко М.Н., М.:
2002, էջ 383:
3
Տե´ս Алексеев С.С., Право на пороге нового тысячелетия. М., 2000, էջ 101-115:
4
Տե´ս օրինակ` Теория государства и права. Под ред. Матузова Н.И., Малько А.В., М.:
1997, էջ 524-539:
5
Տե´ս Общая теория государства и права. Том III. Под ред. Марченко М.Н., М.: 2002, էջ
388:
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մապատասխան` մարդու ներքին վիճակը վերածվում է գործողությունների սոցիալապես արժևորվող օբյեկտների նկատմամբ1: Որպես գործընթաց` իրավաչափ վար-

քագծի դրսևորման կապն իրավունքի աղբյուրների հետ բացահայտվում է իրավական կարգավորման կառուցակարգի գործառական փուլերի համատեքստում
քննարկված երկու՝ թե´ տեղեկատվական և թե´ արժեքային հարթություններում:
Անդրադառնանք այդ հարթություններից յուրաքանչյուրին առանձին:
1. Տեղեկատվական հարթություն: Իրավաչափ վարքագծի դրսևորումը գործունեություն է, որը ամեն դեպքում հնարավոր չէ առանց չափորոշիչի՝ իրավունքի նորմի իմացության:
Իմացության՝ որպես պայմանի մասին հիշատակում կարելի է գտնել դեռևս
Աստվածաշնչում2: Ժամանակակից իրավագիտությունը իրավունքի նորմերին իրազեկումը քննարկում է միայն իրավական դաստիարակության ու իրավական մշակույթի բարձրացման համատեքստում: Սակայն իրականում իրավունքի այնպիսի
ընդհանուր սկզբունքներ, ինչպիսիք են, օրինակ, օրինաստեղծագործության հրապարակայնությունը, օրենքների իրավաբանական ուժի կապումը դրանց հրապարակման հետ, վկայում են այն մասին, որ տեղեկացվածությունը իրավաբանորեն
արժևորվող երևույթ է, որի հետ իրավունքը որոշակի հետևանքներ է կապում: Իրավունքի աղբյուրը՝ որպես նորմի արտաքին արտահայտման ձև, էական դեր է խաղում նորմը հասցեատերերին հասցնելու գործում: Մյուս կողմից` իրավաբանորեն
հարկադրելի վարքագծի կանոնների արտահայտումը միշտ իրականացվում է որոշակի իրավական ձևի շրջանակներում (օրենքը որոշակի ձև է սահմանում ենթաօրենսդրական ակտերի, մասնավոր-իրավական պայմանագրերի համար, նախատեսվում են դրանց բովանդակությունը վեր հանելու որոշակի կառուցակարգեր (այլ
փաստաթղթերով ապացուցման հնարավորություն): Այլ կերպ ասած՝ իրավունքի
ներգործության ոլորտում կանոնը կիրառելի է, եթե հայտնի է այն աղբյուրը, որից
հնարավոր է քաղել այդ կանոնի բովանդակությունը: Դա կապված է իրավունքի
նորմի այնպիսի էական հատկանիշի հետ, ինչպիսին է ձևական որոշակիությունը: Ավելին` ձևական որոշակիությունը հատկանիշ է, որը բնորոշ է ընդհանրապես իրավունքին իր բոլոր դրսևորումներով: Դիտարկելով «իրավունքի աղբյուր» կատեգորիան իրավական կարգավորման կառուցակարգում դրա նշանակության համատեքստում` կարելի է փաստել, որ հենց իրավունքի աղբյուրն է այն անկյունաքարը,
որը իրավական կարգավորման շրջանակներում ապահովում է կիրառվող իրավունքի ձևական որոշակիության հատկանիշի իրացումը:
Իրավունքի նորմի որոշակիությունն ու ճշգրտությունը իրավունքի աղբյուրի
հետ կապելու միտումը կարելի է նկատել դեռևս Կորկունովի մոտ: Նրա բնորոշմամբ՝ «Իրավունքի աղբյուրի նշանակությունն առաջին հերթին այն է, որ վերջինիս
օգնությամբ յուրաքանչյուրը կարող է նախապես հնարավորինս ճշգրիտ, որոշակի
ճշգրտությամբ պարզել, թե ինչ պարտադիր պահանջներ պահպանելու դեպքում ապահովված կլինի այլոց պահանջներից»3:
Իսկապես, որքան էլ նորմը համարենք բովանդակության առումով խիստ որոշակի և ընդհանրական վարքագծի կանոն, որքան էլ շեշտադրենք այն հանգամանքը, որ ձևական որոշակիությունը իրավունքի և դրա նորմի իմանենտ հատկանիշն է,
պետք է հիշենք, որ ձևական որոշակիության պահանջը թելադրում է որոշակիության
անհրաժեշտություն՝ կապված նորմի արտահայտման ձևի հետ: Իրավաբանական
1

Տե´ս Общая теория права и государства. Под ред. Лазарева В.В., М.: 1996, էջ 391-392:
Թուղթ Յակոբու, 4:17 (Ուստի ով որ բարին ընելը գիտնայ ու չընէ, ան մեղք է անոր):
3
Коркунов Н.М., Лекции по общей теории права. СПб.: 2004, էջ 283:
2
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(օրենսդրական) տեխնիկայի կանոնները ծառայում են նորմի արտաքին արտահայտությունը, այլ ոչ թե ներքին բովանդակությունը որոշակիացնելու նպատակին: Պատահական չէ, որ իրավաբանական գրականության մեջ նորմը բնութագրող հատկանիշների շարքում ձևական որոշակիությունից անմիջապես ածանցվում է նորմերի
գրավոր, փաստաթղթային ձևի առկայությունը և նշվում է, որ նորմերի արտահայտման այսպիսի ձևը հնարավորություն է տալիս իրավունքի նորմեր իրացնող բոլոր
սուբյեկտներին իրավունքի բովանդակության, գործողության սահմանների և այլ
անհրաժեշտ հանգամանքների մասին ունենալ հստակ և ճշգրիտ պատկերացում, որը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ իրավական նորմերը «հրապարակվում
են» կամ «հրապարակայնորեն հայտարարվում են». նորմերի ձևական, գրավոր ամրագրումը անխզելիորեն կապված է իրավունքի «հրապարակայնության», բոլորի և
յուրաքանչյուրի համար դրա մատչելիության հետ1: Այս կապակցությամբ իրավունքի
աղբյուրները երբեմն բնորոշվում են որպես իրավունքի նորմերի արտահայտման և
ամրագրման, դրանց իրավաբանական նշանակություն հաղորդելու՝ պետությունից
ելնող կամ դրա կողմից պաշտոնապես ընդունված փաստաթղթային միջոցներ2:
Վերջապես նորմի ձևական որոշակիությունը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց դրա արտահայտման ձևի որոշակիության: Իրավունքի բովանդակության և
արտահայտման ձևերի մեջ որոշակիության բացակայության պարագայում իրավունքը ունակ չէ կարգավորելու հասարակական հարաբերությունները: Հիմնավոր է
թվում իրավաբանական գրականության մեջ արտահայտված այն տեսակետը, որ
ձևական որոշակիությունը լայն առումով իրավունքի հատկությունն է (հիմնականում
տեքստային աղբյուրների միջոցով) առավելագույնս հստակ ամրագրել, ձևականացնել իրավական կարգավորում պահանջող փաստական իրադրությունների անհրաժեշտ հատկանիշները, ինչը հիմք է տալիս հավասարության նշան դնելու «ձևական
որոշակիություն» և «իրավունքի որոշակիություն» հասկացություների միջև3:
Վերոհիշյալը թույլ է տալիս հանգել հետևյալ եզրակացության. հասարակությունում իրավաչափ վարքագծի տեսակարար կշռի աճի և իրավունքի կենսագործման
բարձր աստիճանի հասնելու նախապայմանը տեղեկատվական մակարդակում ենթադրում է իրավունքի նորմի արտահայտման ձևի (այսինքն՝ իրավունքի աղբյուրի)
բավարար իրավական որոշակիություն: Որոշակիության բացակայությունը կբացառի նորմում առկա վարքագծի իդեալական մոդելի վերաբերյալ նորմի հասցեատիրոջ իրազեկվածությունը:

Ձևական որոշակիությունը դադարում է սոսկ իրավունքի հատկանիշ լինելուց և
վերածվում է իրավական կարգավորման կառուցակարգում և իրավունքի նպատակի իրականացման գործընթացում իրավական նորմեր արտահայտող երևույթը որպես «իրավունքի աղբյուր» լեգիտիմացնող միջոցի: Այս տեսանկյունից իմաստավորվում են իրավաբանական գրականության մեջ տեղ գտած իրավունքի աղբյուրի
այնպիսի «ոչ ավանդական» բնորոշումներ, որոնք դուրս են վերը քննարկված՝ իրավունքի աղբյուրը նյութական, իդեալական և իրավաբանական իմաստով դիտարկե1

Տե´ս Общая теория государства и права. Том II. Под ред. Марченко М.Н., М.: 2002, էջ
318:
2
Տե´ս Алексеев С.С., Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного
исследования. М.: 1999, էջ 76:
3
Տե´ս Власенко Н.А., Назаренко Т.Н. Неопределенность в праве: понятие и формы//
Государство и право, N 6, 2007, էջ 5: Որոշակիությունը առավելապես բովանդակային
իմաստով դիտարկելու, ձևական տարրի չշեշտադրելու անհրաժեշտության վերաբերյալ
մոտեցման մասին ավելի մանրամասն տե´ս նաև Алексеев С.С., Восхождение к праву.
Поиски и решения. М.: 2001, էջ 49:
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լու շրջանակներից: Շեշտադրումը դրանցում կատարվում է իրավունքի աղբյուրի
տեղեկատվական նշանակության վրա (որտեղ պետք է «փնտրել» համապատասխան նորմը գտնելու համար1), իրավունքի աղբյուրը իրավունքի ճանաչման միջոց
հանդիսանալու վրա (իրավունքի աղբյուր են ինչպես իրավունքի հուշարձանները,
այնպես էլ ժամանակակից դատական պրակտիկան և դոկտրինան2):
Այնուամենայնիվ, իրավունքի աղբյուրի նշանակությունը իրավունքի իրացման
համար անհրաժեշտ իրավաչափ վարքագծի ապահովման գործընթացում չի սահմանափակվում սոսկ դրա «տեղեկատվական» դերով: Իրավունքի իրացումը՝ որպես գործունեություն, արժեքաբանական լուրջ հիմքեր ունի, ինչն անհրաժեշտ է
դարձնում իրավունքի իրացման այդ համատեքստում իրավունքի աղբյուրի նշանակության քննարկումը:
2. Արժեքային հարթություն: Մարդուն իրավաբանական էակի է վերածում նրա՝
«ճանաչման ակտ» կատարելու, այսինքն՝ մյուսին որպես իրավունքի սուբյեկտ ճանաչելու ունակությունը: Այսպիսի ակտ կատարելու համար անհրաժեշտ է անձնապես զարգացած, ինքնավար սուբյեկտի առկայությունը: Իրական անձինք կարող են
և օժտված չլինել այդպիսի հատկանիշներով: Սակայն իրավունքի իդեալ է ազատ
սուբյեկտը` homo sui iuris-ը` ինքնավար անձը, որն ինքն է քննարկում, ինքն է գնահատում, ինքն է որոշում գործողությունների ուղղությունը3: Իրավական սուբյեկտ լինել նշանակում է կենդանի անձ, իրական իրավագիտակցության կրող լինել: Այդպիսի սուբյեկտի վարքագծի դրդապատճառների շարքում մեծ տեղ են գրավում արժեքները, այդ թվում՝ իրավական արժեքները, որոնք անձի համար հանդես են գալիս
որպես իդեալներ: Արժեքի վրա հիմնված ընտրությունը կոչվում է գնահատում4: Այս
առումով իրավունքի բուն իրականացումը նույնքան գնահատողական գործունեություն է, որքան և իրավաստեղծագործությունը:
Իրավունքի կենսագործման բարձր աստիճանի հասնելը հնարավոր է այն դեպքում, երբ վարքագծի իդեալական մոդելներին իրազեկված լինելուց բացի սուբյեկտը գնահատի այդ մոդելը որպես ցանկալի, վարքագծի համապատասխան կանոնը՝
որպես իր համար հեղինակություն ունեցող պահանջ, այսինքն՝ ընկալի իրավունքի
յուրաքանչյուր մասնավոր դրսևորումը որպես արժեք: Իրավաբանական գրականության մեջ իրավաչափ վարքագծի դրսևորման և իրավունքի իրացման բարձր աստիճանի ապահովման խնդիրը հիմնականում քննարկվում է իրավագիտակցության
մակարդակի և իրավական մշակույթի որակի համատեքստում: Որևէ կասկած չի հարուցում այն պնդումը, որ իրավական մշակույթի և իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացումը դրական մեծ ազդեցություն է թողնում իրավունքի իրացման
մակարդակի վրա: Այնուամենայնիվ, ներկայացվող թեմայի շրջանակներում առավել
մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում վերը ներկայացված ընդհանուր խնդրի առավել նեղ կողմը. իրավունքի աղբյուրի այս կամ այն տեսակի ընտրությունը նշանա-

կություն ունի դրանում առկա իրավունքի նկատմամբ համապատասխան արժեքային դիրքորոշում ձևավորելու համար: Առաջադրվող թեզը հիմնավորելու համար դիմենք օրինակների:
1. ԱՄՆ-ում ապացուցման կանոնները սահմանում է ոչ թե Կոնգրեսը, այլ Գերա1

Տե´ս Венгеров А.Б., Теория государства и права. М., 2005, էջ 399:
Տե´ս Общая теория права и государства. Под ред. Лазарева В.В., М.: 1996, էջ 35:
3
Տե´ս Вышеславцев, Б. П. Кризис индустриальной культуры. Марксизм. Неосоциализм.
Неолиберализм. Нью-Йорк, 1953, էջ 229, հղումն ըստ Философия права. Под ред.
Данильяна О.Г., М.: 2005, էջ 251:
4
Տե´ս Философия права. Под ред. Данильяна О.Г., М.: 2005, էջ 256-257:
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գույն դատարանը: ԱՄՆ Դատական կոնֆերանսը՝ դատական կորպուսի նկատմամբ
վարչական և վերահսկիչ լիազորություններ իրականացնող մարմինը, ձևավորում է
Խորհրդատվական կոմիտե` իրավաբան գիտնականների, գործող դատավորների և
այլ պրակտիկ իրավաբանների մասնակցությամբ, որն իրականացնում է Ապացուցման դաշնային կանոնների նախագծի մշակումը: Նախագիծը ուղարկվում է Գերագույն դատարան՝ հաստատման: Ամերիկյան դոկտրինայի մեջ արտահայտվում է
այն կարծիքը, որ որպես մասնագիտացված մարմին՝ Գերագույն դատարանը կարող
է սահմանել ապացուցման ավելի տրամաբանական ստանդարտ, որը բխում է հարյուրամյակների դատական պրակտիկայի փորձից և առավելապես հարգվում է դատարանների կողմից, որոնք կանոնները համարում են հեղինակավոր: Ապացուցման
դաշնային կանոնները, իհարկե, ուղարկվում են Կոնգրեսի մասնագիտացված հանձնաժողովի քննությանը` այն հաստատելու համար: Սակայն դիտողություններ չներկայացվելու դեպքում Ապացուցման դաշնային կանոնները համարվում են ընդունված ԱՄՆ Գերագույն դատարանի կողմից1: Այս կառուցակարգը ԱՄՆ-ում գործող
իշխանությունների բաժանման կոշտ մոդելի պայմաններում չի համարվում օրենսդրական գործունեության յուրացում, այլ դիտարկվում է որպես իրավական կարգավորման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված համագործակցություն իշխանության տարբեր ճյուղերի միջև: Ավելին` ապացուցման կանոնների սահմանումը
հենց դատական իշխանություն կրողի կողմից դիտվում է որպես դատական իշխանության անկախության կարևորագույն դրսևորում: Փաստորեն` իրավունքի աղբյուրների նկատմամբ ամերիկյան պրագմատիկ մոտեցման տեսանկյունից կարելի է խոսել ԱՄՆ-ում իրավունքի աղբյուրի այնպիսի տեսակների մասին, ինչպիսիք են Դատավարության կանոնները: Ի տարբերություն դրա` մայրցամաքային իրավունքի մի
շարք պետություններում (Գերմանիա, Իտալիա) նույն կանոնները ներառվում են
դատավարական օրենսգրքերի մեջ՝ դատավարական նորմերի ձևով:
2. Այն պետություններում, որտեղ աշխատուժի շուկան արդյունավետ է գործում, մեծ նշանակություն ունեն կոլեկտիվ պայմանագրերը, որոնք սկզբնական փուլում հանդիսանում էին աշխատողների և գործատուի միջև աշխատանքային պայմանների և աշխատավարձի վերաբերյալ կոլեկտիվ բանակցություններ վարելու ընթացքում ձևավորված դրույթների ամրագրում: Այնուամենայնիվ, ներկայումս զարգացած երկրներում, ինչպիսիք են, օրինակ, Ֆինլանդիան, Ավստրիան, Հոլանդիան,
Շվեդիան, արհեստակցական միությունները, որոնց շրջանակներում ավանդաբար
իրականացվում է կոլեկտիվ պայմանագրերի կնքում, գործում են ազգային շահերի
շրջանակներում, և դրանց կողմից կնքվող կոլեկտիվ պայմանագրերը սահմանում են
որոշակի նվազագույն պահանջներ, որոնք պարտադիր են անգամ միության անդամ
չհանդիսացող գործատուների համար2: Կոլեկտիվ պայմանագրերը դառնում են իմպերատիվ նորմերի աղբյուր և մեծ հեղինակություն են վայելում ինչպես գործատուների շրջանում, այնպես էլ հասարակության կողմից: Կոլեկտիվ պայմանագրի
դրույթների տեղափոխումը օրենքի մակարդակ այդ պետություններում արդարացված չէ, ավելին, դա որոշ դեպքերում կարող է բացասաբար անդրադառնալ դրանց
կիրառման առանձնահատկությունների և իրացման մակարդակի վրա:
Կարելի է բերել նման բազում այլ օրինակներ: Հետևությունը, որը բխում է

դրանց ուսումնասիրությունից, հանգում է հետևյալին. հասարակական հարաբերությունների իրավական կարգավորման ձևը եզակի դեպքերում է ենթակա որոշակի
միասնական պահանջների: Այսպիսի եզակի դեպքերից մեկն է, օրինակ, nullum
1
2

Տե´ս Бернам, У., Правовая система США. М.: 2007, էջ 105:
Տե´ս http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_Bargaining:
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crimen sine lege հանրաճանաչ սկզբունքի կենսագործման արդյունքում քրեորեն
պատժելի արարքները օրենքով սպառիչ նախատեսելը: Մյուս դեպքերում իրավուն-

քի աղբյուրի ընտրությունը պետք է կատարվի՝ հիմք ընդունելով մի կողմից տվյալ
պետությունում ձևավորված ավանդույթները և մյուս կողմից` կարգադրագիրը հասցեատերերին մատչելի և հեղինակավոր միջոցի կիրառմամբ հասցնելու հնարավորությունը և նրանց մեջ համապատասխան իրավաչափ վարքագիծ դրսևորվելու
արդյունավետությունը:
Արժեքային կողմը հաշվի չառնելը առաջացնում է իրավական կարգավորման
գործընթացի լուրջ խաթարում, որի հետևանքով հնարավոր չի լինում հասնել դրա
նպատակակետին՝ իրավունքի իրացմանը: Իրավունքի արտաքին դրսևորման ձևերի նկատմամբ դրական կամ բացասական վերաբերմունքը հաճախ կանխորոշում է
դրա բովանդակության նկատմամբ վերաբերմունքը:
Դարձյալ քննարկենք նշված օրինաչափությունը, այս անգամ` հայաստանյան օրինակով: Հայագիտության շրջանակներում մշտապես քննարկվել է այն հարցը, որ
օրինապաշտությունը որպես հատկանիշ բնորոշ չէ հային թե´ պատմական հիշողության և թե´ ներկայի ընկալման ուժով: Պետականության բացակայությունը դարերի ընթացքում ձևավորել է օրենքի՝ որպես «օտարի լծի գործիքի» նկատմամբ բացասական վերաբերմունք: Խորհրդային իրականությունում «օրենք» էր անվանվում
երևույթը, որն իրականում օրենք չէր, քանի որ դրա բովանդակությունը չէր արտահայտում բարձրագույն ներկայացուցչական մարմնի հավաքական կամքը, այլ իրավաբանական ձև էր տալիս կուսակցական որոշումներին: Բնական է, որ նման պայմաններում ևս օրենքի՝ որպես իրավունքի ինքնուրույն աղբյուրի հեղինակությունը
չէր կարող աճել: Նոր պետականության պայմաններում, ինչպես նշում է Հր. Շաքարյանը, հայերի մեջ ձևավորվեց քաղաքական մտածողության նոր տարատեսակ, որը
կարելի է անվանել հայկական տարբերակ՝ քաղաքական մտածողություն պետական մտածողության ընդգծված պակասով 1 : Պետական մտածողության պակասը
արժեզրկում է օրենքի՝ որպես պետական կամքի դրսևորման հեղինակությունը: Այս-

տեղից՝ ծայրահեղ նիհիլիստական վերաբերմունք օրենքի՝ որպես իրավունքի նորմերի արտաքին արտահայտման ձևի նկատմամբ: Օրենքը մեր հասարակությունում
դեռևս շարունակում է ընկալվել որպես «դատարկ» և «չգործող» աղբյուր՝ անկախ
դրա որակական հատկանիշներից և իրավական բովանդակությունից: Եվ տրամաբանական է, որ իրավական պետության կառուցման հիմնախնդրի համատեքստում
հայ հասարակության «իրավապաշտության» ապահովման խնդիրը չի կարող կապվել «օրինահնազանդության» հետ2:
Միևնույն ժամանակ փիլիսոփայության, հոգեբանության և հայագիտության
շրջանակներում հայերի համար առանձնակի են համարվում այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են արտակարգ կենսունակությունը, ընդգծված ձգտումը դեպի գիտելիքներ և ընդհանուր առաջընթացին մասնակցելու անդիմադրելի հակումը, ար1

Տե´ս Շաքարյան Հր., Շաքարյան Լ., Պրոֆեսիոնալիզմի էթիկական տեսանկյունը պառլամենտական մտածելակերպում, Երևան, 1999, էջ 32:
2
«Իրավաչափ» վարքագիծը բնութագրելիս կիրառվում է լատիներեն «legitimus» եզրույթը, որը բառացի թարգմանությամբ նշանակում է «օրենքներին համաձայնեցված»: Օրենքի գերակայության սկզբունքի հիմնավորման հետ կապված ռուս իրավագիտության մեջ առաջ է քաշվել այն տեսակետը, որ «իրավաչափ վարքագիծ» եզրույթը տեղի ունեցող զարգացումների
լույսի ներքո մոտ ապագայում նպատակահարմար կլինի փոխարինել «օրինահնազանդ»
կամ «օրինահամապատասխան» եզրույթներով (Տե´ս Общая теория государства и права.
Том III. Под ред. Марченко, М.Н. М.: 2002, էջ 388): Տրամաբանական է, որ հայկական
դոկտրինայում նման մոտեցումը դժվար կլիներ հիմնավոր համարել:
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դարության նկատմամբ ունեցած անհաղթահարելի հարգանքը, արժեքների համակարգում բարոյականությանը հատկացված գլխավոր դիրքը, ընդգծված գործնականությունը: Լինելով հակադիր բևեռների ամբողջություն՝ հայկական հոգեմտակերպը
քաղաքակրթական հատկանիշների համակցությամբ ձևավորված սեփական հայեցակարգի, բարոյականության ու արդարության ընկալումների բավականաչափ իներցիոն կենսակերպի մոդելի արդյունք է, որն իր հիմքում ունի հայ էթնոսին հատուկ
ռացիոնալ-իռացիոնալ համամասնության համաչափություն: Մեր հոգեմտակերպին
հատուկ է ունիվերսալությունը` բարոյական և հոգևոր արժեքների պահպանողականության հետ մեկտեղ1:
Այս ամենը թույլ է տալիս փաստել հետևյալը:
ա. «Օրինապաշտությունը» հայկական հասարակության համար խորթ վիճակ է,
և «իրավաչափ վարքագիծը» մեր ազգային հոգեմտակերպում «օրինահնազանդ»
վարքագծի հոմանիշ չէ:
բ. Արդարության զգացումը, որը բնորոշ է մեր հոգեմտակերպին, և որը իրավունքի աքսիոլոգիական հիմքերից մեկն է, խոսում է «իրավապաշտության» նախահիմքերի առկայության մասին, իսկ առաջընթացին պատրաստ լինելը, ունիվերսալությունը վկայում են այն մասին, որ իրավական կարգավորման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նորարարական լուծումները կարող են ընկալելի դառնալ արդի հայ հասարակությունում:

Հետևաբար՝ իրավունքի աղբյուրների՝ իրավական կարգավորման նպատակներին արդյունավետ հասնելու խնդրի տեսանկյունից հետազոտման, ընտրության և
ճիշտ համադրման դեպքում հնարավոր է հասնել իրավունքի իրացման ավելի
բարձր աստիճանի: Պետական քաղաքականության կայունացումը (օրենքը որպես
պետական քաղաքականության գործիք կիրառելու առումով), իրավունքի բացերի և
գերկարգավորվածության վերացումը, հասցեատերերի հոգեբանական կողմնորոշումների և աշխարհայացքի՝ պետության դիրքորոշմանը և դրա կենսագործմանն
ուղղված ջանքերին մոտ լինելը այն պայմաններն են, որոնք անհրաժեշտ են իրավական ներգործության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար2:

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА В
ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Виктория Оганян
Асистент кафедры теории и истории государства и права ЕГУ,
кандидат юридических наук
____________________________________

Данная статья посвещена рассмотрению вопроса о роли источников права в
процессе правового регулирования в двух аспектах – информационном и
ценностном,
которые
особенно
четко
прослеживаются
на
стадиях
правотворчества и непосредственно реализации права. В ценностном аспекте
проблема выбора источника на стадии правотворчества рассматривается в
контексте процесса правовой оценки общественных отношений подлежащих
1

Տե´ս Խաչատրյան Լ., Ազգային գաղափար և հայկական թեոկրատիա, Երևան, 2000, էջ 51,
60-66:
2
Տե´ս Общая теория права и государства. Под ред. Лазарева В.В., М.: 1996, էջ 394:
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правовому регулированию. На стадии непосредственнпй реализации права
ценностный срез дает возможность исследовать взаимодействие механизма
правовой социализации и источников права, а также предопределять степень
реализации права и проявления правомерного поведения. В информационном
аспекте проблема источников права соотносится с идеей правовой
определенности, источник права рассматривается как основной фактор
обеспечения формальной определенности и как средство познания права.
Основная идея статьи сводится к влиянию, которое выбор источника может
оказать на степень реализации выраженных посредством него норм права.

FUNCTIONAL ROLE OF THE SOURCES OF LAW IN THE
PROCESS OF REALISATION OF THE MAIN PURPOSE OF
LEGAL REGULATION
Victoria Ohanyan
Assistant of the YSU Chair of Theory and History of State and Law,
Candidat of Legal Sciences
________________________________

The article refers to the role of the forms of law in the process of realization of law
from two aspects: informational and axiological, which can be clearly observed at the
stages of lawmaking and de facto realization of legal norms. From axiological point of
view, at the stage of lawmaking the issue of defining the form is examined in the
context of legal evaluation/qualification of the social relationship subject to regulation.
At the stage of de facto realization of legal norms, axiological approach allows to
examine the link between the mechanism of legal socialization and the forms of law, as
well as to predict the extent of realization and the demonstration of lawful behavior. In
the informational aspect, the problem of the forms of law is related to the idea of legal
certainty, form is considered as a main factor of ensuring formal certainty of legal
norms and as the means of cognition of the law. The main idea of the article is the
interdependence and the influence that the chosen form can have on the extent of
realization of legal norms expressed through it.
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իրավունքի իրականացում, իրավական կարգավորման նպատակներ, իրավական սոցիալիզացիա, սոցիալական կարգավորման կառուցակարգ
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ՄԵՍՐՈՊ ԹԱՂԻԱԴՅԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ
Ալվարդ Ալեքսանյան
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության
ամբիոնի դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու
_____________________________________

Մեսրոպ Թաղիադյանը1 19-րդ դարի առաջին կեսի հայ հասարակական- քաղաքական մտքի ներկայացուցիչներից էր և մեծ դեր է խաղացել նոր ժամանակաշրջանի գաղափարախոսության ձևավորման գործում: Նա գրող էր, հասարակական գործիչ, մանկավարժ, պատմաբան և տոգորված էր լուսավորչական գաղափարնեով:
Նա, իր գիտապատմական և հրապարակախոսական աշխատություններում և հոդվածներում խոսելով պետության, իրավունքի, նրանց էության մասին, հետապնդել է
հասարակական կյանքը նոր հիմքերի վրա վերակառուցելու, ժողովրդական
զանգվածների տնտեսական վիճակը բարելավելու նպատակը: Նրա լուսավորչական գաղափարները «Ազգասէր» և «Արարատյան ազգասեր» թերթերի միջոցով
Կալկաթայից հասել է հայ գաղթօջախները և Հայաստան:
Մ. Թաղիադյանը իր իրավաքաղաքական հայացքները արտահայտել է «Պատմություն Պարսից» (1847թ.), «Վէպ Վարսենկան Սկայուհւոյ» (1847), «Ճանապարհորդություն ի հայս» (1847), «Մեսրովբեան առաջնորդ մանկաց» (1847), «Ճառ դաստիարակութեան օրիորդաց» (1847) աշխատություններում և հրապարակախոսական հոդվածներում: Հատուկ ուշադրություն է դարձրել միապետական կարգերի
էության, մեծ տերությունների գաղութատիրական քաղաքականության մերկացման
վրա, խոսել է կնոջ իրավազուրկ վիճակի մասին, ինչպես նաև խանդավառությամբ է
ընդունել Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու լուրը:
Մ.Թաղիադյանի քաղաքական-իրավական հայացքների գլխավոր խնդիրը եղել
է հայ ժողովրդի մեջ լուսավորութան տարածումը: Նրա համոզմամբ հասարակության սոցիալ-տնտեսական, արտադրական փոփոխությունները կարող են կատարվել գիտության զարգացման միջոցով: Նա գտնում էր, որ «Անհնարին է ազգի կամ
անհատի երջանիկ լինելը առանց գիտության»2: Մ. Թաղիադյանի սխալն այն էր, որ
1

Մեսրոպ Թաղիադյանը ծնվել է 1803թ. Երևանում: 10 տարեկան հասակում մեկնում է
Էջմիածնի վանք` կրթություն ստանալու: 1823թ. Պարսկաստանով գնում է Հնդկաստան,
Կալկաթա: Կալկաթայում դասավանդում է Հայ մարդասիրական ճեմարանում, իսկ 1826թ.
ընդունվում է տեղի միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը՝ անգլիական
եպիսկոպոսական ճեմարանը: 1830թ. վերադառնում է Հայաստան լուսավորչական
աշխատանքներ կատարելու ցանկությամբ, սակայն հանդիպելով բազմաթիվ արգելքների`
1889թ. վերադառնում է Հնդկաստան, որտեղ տնտեսական ծանր պայմաններում զբաղվում է
ստեղծագործական աշխատանքով: 1845թ. վաճառական Մանուկ Զորաբյանի ջանքերով
Կալկաթայում հիմնվում է «Արարատյան ընկերություն»-ը, որն իր առաջ խնդիր էր դրել
մամուլի և գրականության միջոցով պահպանել ազգային տարրերը հեռավոր Հնդկաստանի
հայության մեջ, տարածել լուսավորություն և այլն: Ընկերության կազնում ակտիվ
աշխատանք է կատարում Մ. Թաղիադյանը: 1845թ. մինչև 1852թ. ընդմիջումներով
խմբագրում է այդ ընկերության հիմնադրած «Ազգասէր», այնուհետև իր սեփական միջոցներով հրատարակած «Ազգասէր Արարատյան» թերթերը: Դրանց հրատարակությունը
դադարելուց հետո՝ ընկնելով տնտեսական ծանր դրության մեջ, ցանկանում է վերադառնալ
հայրենիք, սակայն 1858թ. ճանապարհին մահանում է:
2
«Ազգասէր Արարատեան», 1849, 16, էջ 126:
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նա պատմական դեպքերի և իրադարձությունների ընթացքը, ժողովուրդների սոցիալական, քաղաքական վիճակը պայմանավորում էր միայն գիտության զարգացմամբ, խելքի և գիտականորեն հիմնավորված գործելակերպով: Նման պատկերացումը, լինելով իդեալիստական, այնուամենայնիվ առաջադիմական էր հասարակական երևույթների կրոնական ըմբռնման համեմատությամբ: Պետք է նկատի ունենալ
նաև, որ դա պայմանավորված էր ինչպես այն միջավայրով, որում գործում էր հայ
լուսավորիչը, այնպես էլ այն պրակտիկ խնդիրներով, որոնք նա դնում էր իր առջև:
Նա կարծում էր, որ հայ ժողովրդի անցյալ և իր ժամանակաշրջանի սոցիալ-քաղաքական ծանր վիճակը հետամանցության հետևանք է: «Որքան ցավալի բան է տեսնել, որ մեր ազգը միայն էս դաստիարակության պակասության համար ինչ բարութեններից զրկուել է և ինչ թշուառություններ է կրել այլ և այլ դարերի մեջ»1,-գրում է
Մ. Թաղիադյանը: Առաջնորդվելով նման ըմբռնումով` նա իր հասարակական գործունեության հիմնական նպատակը համարում էր ժողովրդի կրթության ու դաստիրակության գործին ծառայելը:
Հայ լուսավորիչը մերժում էր միապետական-բռնապետական կարգերը, քննադատում էր ճորտատիրությունը` որպես բանական էակի բնական իրավունքին հակասող երևույթներ: Մարդիկ բնությունից ծնվում են ազատ և հավասար, հետևաբար
նրանք պետք է հավասար լինեն իրար նկատմամբ: «Եթե ազատ օրենք և ազատ
կեանք րիցէ նոցա, այնպիսի ոք ուրեմն համարեն ծնեալ ի բանտ և մեռանել ի բանտի»2:
Ինչպես այլ երկրների լուսավորիչները, այնպես էլ, Մ. Թաղիադյանը ճորտատիրական բռնակալական կարգերը քննադատել է` ելնելով մարդու ազատության ու
հավասարության պահպանման սկզբունքից:
Քննադատելով ավատատիրական-միապետական կարգերը, հասարակության
դասային բաժանումը և գյուղացիության ճորտային կախումը` նա Ֆրանսիական լուսավորիչների օրինակով հանդես էր գալիս Հայաստանում բուրժուական հարաբերություններ ստեղծելու գաղափարով: Նրա կարծիքով, բուրժուական պետական
կարգը աշխատավոր լայն զանգվածներին կազատի շահագործողներից և անօրինակություններից: Բուրժուազիան, խորտակելով ավատատիրական բռնապետական կարգերը, կստեղծի այնպիսի կարգեր, որտեղ մարդիկ կապրեն ազատ և իրավահավասար: Նա երազում էր Հայաստանը տեսնել որպես ազատության, կուլտուրապես ու տնտեսապես բարձր նվաճումների հասած երկիր: Այդ պատճառով էլ իր
հոդվածներում առաջ էր քաշում բուրժուազիայի տնտեսական և քաղաքական հզորացման հարցը:
Մ. Թաղիադյանի կարծիքով ուժեղացած հայ բուրժուազիան կարող է օգնել Հայաստանի տնտեսական և կուլտուրական վերելքի գործին: Չտեսնելով որևէ այլ ուժ`
նա միայն հայ ունևոր խավերին էր համարում հայ կյանքի առաջադիմության կազմակերպիչը և գործնական կրողը:
Սակայն ուսումնասիրելուվ բուրժուական պետությունների հասարակական
կյանքը` տեսնում էր, որ այդ պետություններում չեն վերացել մարդկանց թշվառությունը, իրավազրկությունը, անօրինականությունները: Անդրադառնալով բուրժուական հարաբերություններում փողի դերին` ցույց է տալիս, որ այն իշխում է կյանքի
բոլոր բնագավառների վրա, նրանով ոչնչացվում են ազատությունն ու հավասա1
2

«Ազգասէր», 1846, 22, էջ 15:
«Ազգասէր», 1847, 91, էջ 153
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րությունը, գնվում և վաճառվում են մարդկանց խիղճը և արժանապատվությունը:
Նա քննադատում էր նաև բուրժուական պետությունների գաղութային քաղաքականությունը: Քաղաքակրթության և սոցիալական առաջընթացի ուղու վրա կանգնած
պետությունները գաղութացնում և թալանում են հետամնաց ժողովուրդներն, նրանք
հարստանում և հզորանում են այլ ժողովուրդներին ստրկացնելու և կողոպտելու ճանապարհով:
Որպես առաջադեմ մտածող` Մ. Թաղիադյանը բարձր էր գնահատում եվրոպական լուսավորությունը, սակայն միաժամանակ հասկացավ, որ քաղաքակրթությունը
իր հետ իսկական ազատություն, հավասարություն ու արդարություն չի բերում:
Մ. Թաղիադյանը իր քաղաքական հայացքներով արտահայտել է այն միտքը,
որ գաղութացված ժողովուրդները երկար ժամանակ չեն կարող հանդուրժել գաղութարարներին, որ ժողովրդական ընդհանուր դժգոհությունները ի վերջո վերածվելու
են անկախության և ազատության համար մղվող համաժողովրդական, ընդհանուր
պայքարի՝ գաղութատիրական ռեժիմը տապալելու և անկախության հասնելու համար:
Այսպիսով, նա հանգել է այն եզրակացության, որ բուրժուական տերությունների
նվաճողական և գաղութային քաղաքականությունը դատապարտված է կործանման,
որովհետև ճնշված ժողովուրդները վաղ թե ուշ կթոթափեն գաղութային լուծը և հնարավորություն կստանան զարգացնելու իրենց ազգային կուլտուրան և տնտեսությունը:
Հետաքրքրություն են ներկայացնում Մ. Թաղիադյանի հայցքները Հայաստանի
պատմական տարածքների արևելյան մասը Ռուսաստանին միացվելու վերաբերյալ:
Ինչպես հայ հասարակական-քաղաքական մտքի ներկայացուցիչները և հայ ժողովուրդը, Մ. Թաղիադյանը ևս ջերմորեն ողջունեց այդ կարևորագույն իրադարձությունը: Ռուսաստանի կողմից Երևանի ազատագրման կապակցությամբ՝ 1828թ. նոյեմբերի 1-ին, հեռավոր Հնդկաստանից նամակ է գրում իր համաքաղաքացիներին.
«Աչքներդ լոյս, որ մեր քաղցր աշխարհքն պարսից չարչարանքիցն ազատուեց»1:
Ինչպես ժամանակի շատ առաջադեմ մտածողներ, Մ. Թաղիադյանը ևս հայ ժողովրդի ազատագրումը թուրքական լծից և հայկական հողերի միավորումը կապում
էր Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական օգնության հետ:
Քանի որ հայ ժողովրդի մի մեծ հատված գտնվում էր Թուրքիայի իշխանության
ներքո, իսկ նրա մի զգալի հատված, չկարողանալով տանել օտարերկրյա ծանր լուծը, հեռացել էր և բնակություն հաստատել Եվրոպայի և Ասիայի տարբեր երկրներում, Թաղիադյանը առաջ էր քաշում հայ գաղութների փոխադարձ կապի և համագործակցության խնդիրը: «Ազգային կապակցութեան պետս ունիմք, եղբայրք, և ազգային գործակցութեան՝ առավել ևս»2,-գրել է նա: Թաղիադյանը այն կարծիքին էր,
որ հայ ժողովրդի ձուլումը այն երկրների ժողովուրդների հետ, որտեղ նրանք բնակվում են, կանխելու համար, անհրաժեշտ էր հայ մասսաների մեջ պահպանել հայոց
լեզուն: Ազգի պահպանման և հայ ժողովրդի միաձուլման առաջն առնելու համար
անհարաժեշտ է պահպանել նաև ազգային ավանդույթներն ու սովորույթները, նրա
դարավոր կուլտուրան: «Այս հարցը նա սերտորեն կապում էր կրոնի և հայ լուավորչական եկեղեցու հիմունքների անաղարտության հետ: Ըստ նրա ազգային կրոնա1

Տ. Հովհաննես Կ. Մկրեան, Կենսագրութիւն Մեսրոբայ դաւթեան Թաղիադեանց Երեւանցւոյ,
էջ 133:
2
«Ազգզասէր», 1847, 121, էջ 385:
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կան ավանդությունները կարող են պատվար հանդիսանալ հայ ազգի այլ ազգերի
հետ ձուլվելու դեմ: Ազգային կրոնը, կրոնական ծեսերի ամբողջությունը և եկեղեցին
որպես մի հաստատություն, որը հանդես է գալիս այդ կրոնական ծեսերի և սովորույթների պաշտպանի դերում, Թաղիադյանը համարում էր հայ ազգության պահպանման կարևոր գործոն, ուստի և պայքարում էր ազգային կրոնի անաղարտության համար» 1 : Թաղիադյանը կարևոր նշանակություն էր տալիս հայ եկեղեցու և
հոգևորականության պատմական դերին լեզվի, ազգության, գրի և գրականության
պահպանման գործում: Նա համոզված էր, որ «թե հոգևորականք չլինեին յազգի մերում ոչ գիրս ունէաք և ոչ զգրեանս: Կորուսեալ էաք մինչ ցարդ և զլեզուս մինչ իսպառ»2:
Մ. Թաղիադյանի կարծիքով հայ ժողովրդի ազգային պետական իշխանության
բացակայության պայմաններում հայ եկեղեցին այն կազմակերպություններից մեկը
պետք է լինի, որ ստանձնի աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդին համախմբելու և հայրենիքի հետ կապելու պարտականությունը: Այդ պատճառով նա հայ եկեղեցուց պահանջում է կատարել հայ ժողովրդին համախմբողի, ազգությունը պահպանողի դեր:
Նա գրում էր. «Ախ Էջմիածին, Էջմիածին նախկին աթոռ քրիստոնեության մերոյ,
կարծեմ հասկանամաս ինչ եմ ուզում ասել, այս և այս միայն, թե ահա քեզ գարուն
շնորհաբեր ի ներքո հովանավորութեան ամենաողորմած կայսրութեան ռուսաց, արի մի անգամ միայն գլուխ բարձրացրու և քո համորեն ուստերաց և դստերաց արդարև մայր հանդիսացիր» 3 : Հայ եկեղեցին որպեսզի կարողանա ծառայի հայ ժողովրդի շահերին, պետք է ենթարկվի վերանորոգման: Մ. Թաղիադյանը «Ազգասէր
Արարատեան»-ի միջոցով, որպես եկեղեցական իշխանություն ստեղծելու և ղեկավարելու նմուշ, առաջարկլում է Մանուկ Զորաբյանի՝ Նոր Ջուղայի վանքի, նրա
միաբանների և եկեղեցու առաջնորդների համար գրած կանոնները4: Կանոնները ուշագրավ են այն տեսակետից, որ առաջ են քաշում համատեղ ղեկավարման, ընտրովիության և ժողովրդի առջև հաշվետու լինելու սկզբունքները: Կանոնագրքով
սահմանվում էր, որ Նոր Ջուղայի եկեղեցու առաջնորդը պետք է ենթարկվի հասարակության «ընդհանուր ժողովի» կողմից ընտրված «խորհրդին»: Ըստ կանոնագրքի` սուրբ ամենափրկչի վանքը պետք է ունենա վեց կառավարիչ (հոդված Ա), որոնցից երեքը պետք է լինեն եկեղեցական, երեքը՝ աշխարհական (հոդված Բ): Եկեղեցականները պետք է զբաղվեին վանքի ներքին գործերով, իսկ աշխարհական կառավարիչները պետք է վարեին վանքի արտաքին գործերը, այսինքն՝ պետք է զբաղվեին վանքի եկամուտների, կալվածքների, այգիների հարցերով: Կառավարիչները
պետք է ընտրովի լինեին, ընտրվեն չորս տարին մեկ (ԺԳ):
Մ. Թաղիադյանը անդրադարձել է եկեղեցու վերաբերյալ Զորաբյանի կանոններում բարձրացրած հարցերին լիովին արտահայտելով իր համաձայնությունը5: Նա
ցանկանում էր, որ «եկեղեցին բարձր կանգնած չլինի հայ հասարակությունից, որ
հասարակությունը կարողանա հսկողություն սահմանել նրա վրա՝ ծառայեցնելով իր
շահերին ու խնդիրներին: Նա ձգտում էր եկեղեցին ենթարկել հասարակական կյանքի պահանջներին, սահմանափակել նրա իրավունքները և դրանով իսկ պայմաններ
1

XIX դարի հայ փիլիսոփայական մտքի պատմությունից, Մենագրությունների և հոդվածների
ժողովածու, Երևան, 1969, էջ 31:
2
Թաղիադյան, Ճանապարհորդութիւն ի Հայս, էջ 242:
3
«Ազգասէր», 1845, էջ 64:
4
«Ազգասէր Արարատեան», 1849, 20, էջ 155:
5
«Ազգասէր Արարատեան», 1848թ. 23, էջ 177-179:
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ստեղծել հասարակական-քաղաքական մտքի հետագա աշխարհականացման համար»1: Հասարակության հետագա առաջընթացը Թաղիադյանը կապում էր մասսաների կրթության, կուլտուրական մակարդակի բարձրացման, բարոյական դաստիարակության հետ: Այդ պատճառով նա կարևորում էր ազգային դպրոցի, կրտսեր
սերնդի դաստիարակության, կնոջ ազատության, անցյալի ժառանգությունից օգտվելու և այլ հարցեր: Այդ տեսակետից նա կարևորում է ընտանիքը: «Ամենայն մարդ
կըփափագի, որ իւր ազգն ծաղկի քաղաքականութեամբ, գիտութեամբ և ամենայն
տեսակ առաքինութեամբ և ահա, զայս բան հեշտացնողքն կամ դժուարացնողքն առաջինն ծնողքն են»2,- գրում է նա: «Ճառ դաստիարակութեան օրիորդաց» մեծածավալ հոդվածում նա քննադատում է կնոջ ստրկական և կաշկանդված վիճակը, հարց
է դնում, որ կինը անպայման ուսում ստանա, գրագետ և կրթված լինի, քանի որ նա
ապագա սերնդի դաստիարակն է և հատկապես մեծ դեր ունի աճող սերնդի բարոյական դաստիարակության գործում: Մ. Թաղիադյանը հայ իրականության մեջ առաջիններից էր, որ հանդես եկավ կնոջ ազատության, հավասարության և նրա կրթական-կուլտուրական մակարդակի բարձրացման պահանջով: Գիտակցելով և գնահատելով կնոջ հասարակական դերը նա կնոջը սահմանափակում էր ընտանիքի և
մատաղ սերնդի դաստիարակության շրջանակներում, որը անշուշտ պայմանավորված է տվյալ ժամանակաշրջանով:
Մ. Թաղիադյանը հայ ազգի կուլտուական վերելքը կապում էր նաև հայ ունևոր
խավի օժանդակության հետ: Լուսավորության տարածման համար անհրաժեշտ էր
հիմնել դպրոցներ, մամուլ, տպարան, իսկ դրա համար անհրաժեշտ էր դրամական
միջոցներ, որը կարող էին տրամադրել միայն հայ հարուստները: «Ոսումնականութիւն ազգիս ներկայ կախեալ կա զբարեհաճութենէ հարստաց ոմանց և բարեաց»3:
Հայտնի է, որ հայ գաղթավայրերում և հայկական կուլտուրական կենտրոններում
հայ բուրժուազիայի օժանդակությամբ էին աշխուժանում հայկական տպագրությունը, մամուլը, կրթությունը: Մ. Թաղիադյանի խմբագրած «Ազգասէր» ու «Ազգասէր Արարատեանը» հայ հարուստների հովանավորության և աջակցության արդյունք էին:
Սակայն նա միաժամանակ իր պարբերականի հրատարակության փորձով համոզվում է, որ միշտ չէ, որ նրանք հոժարակամ և ակտիվ աջակցություն են ցույց տալիս
ազգի լուսավորության գործին:
Հայ ժողովրդի տնտեսական և կուլտուրական առաջադիմության գործում դրամատերերի լայն խավերին ներգրավելու, օտարամոլությունից և միաձուլումից ժողովրդին փրկելու կարևոր միջոցներից մեկը Թաղիադյանը համարում էր հայրենասիրության զգացումը: Նա ձգտում է հայ ժողովրդի մեջ վառ պահել հայրենասիրությունը: Նա գտնում էր, որ անհատը կարող է իսկապես երջանիկ լինել, երբ ազատ ու
անկախ է իր հայրենիքը և ապրում է տնտեսական վերելք: «Ով կամի երջանիկ կալ,
նախ պիտի իր հայրենեաց երջանկութեան միտ դնի»4:
Հայ ժողովրդի հայրենասիրության աստիճանը կապում է ազգային ինքնագիտակցության հետ: Այդ պատճառով, հայրենիքի նկատմամբ սերը բարձրացնելու
համար, անհրաժեշտ էր համարում հայ ժողովրդին ծանոթացնել իր անցյալի պատ-

1

XIX դարի հայ փիլիսոփայական միտքի պատմությունից,
հոդվածների ժողովածու, էջ 35-36, Երևան, 1969:
2
Ազգասէր», 1846, 25, էջ 39:
3
«Ազգասէր Արարատեան», 1848թ. 9, էջ 66:
4
«Ազգասէր», 1845, 18, էջ 139:

Մենագրությունների
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մության հերոսական էջերին ու մշակույթին: «Ճանապարհորդություն ի Հայս» աշխատության մեջ Թաղիադյանը գրում է, որ հայ ժողովուրդը իր հայրենասիրության և
տոկունության շնորհիվ պահպանեց իրեն բնաջնջումից և այսօր էլ կա: «Հայրենասեր եկաց ազգ մեր և կայ՝ զի թեպետև բազմիցս ընդ տերամբք խստասրտօք աշխարհ ծովացաւ արեամբ անմեղաց ազգին, սակայն դեռևս մեծագոյն մասն նորա ոչ
մեկնեցավ ի նմանէ: …Հայրենասեր Հայք՝ տակավին կան և մնան տառապանօք ի
հողս Հայրենաց իւրեանց»1:
Հայրենասիրության ու ազգասիրության կոչը արտահայտում էր մարդասիրական, ժողովուրդների բարեկամության շրջանակներում: «Ազգ իմ,-գրում է նա,- սիրեա զքեզ ինքն, փարեա զվսեմութեամբ նախահարց քոց, մարդասեր լեր´ այլ մի
բնաւ օտարասեր, զքեզ և զքոյսդ արհամարելով»2: Նա արտահայտել է ժողովուրդների բարեկամության գաղափարը: Գտնում էր, որ ժողովուրդները, ազգերը, պետք
է իրավահավասար լինեն, մի ազգ չպետք է ձգտի իշխել մյուսի վրա, չպետք է զավթի մի այլ ազգի տարածքը, ստրկացնի ու շահագործի նրան: Այս առումով ուշագրավ է եվրոպական երկրների գաղութային քաղաքականության նրա քննադատությունը:
Մ. Թաղիադյանի համոզմամբ հայրենասիրությունը կարող է դրսևորվել հայրենիքի առաջադիմությանը գործնական օգնություն ցույց տալու պատրաստակամությամբ: Այդպիսին է եղել նրա կյանքը: Նա իր կյանքն ու ուժերը նվիրել է հայ ժողովրդի
լուսավորության, նրա ազգային ինքնագիտակցության բարձրացման գործին:
Այսպիսով, Մեսրոպ Թաղիադյանը XIX դարի 30-50-ական թվականների այն
գործիչներից էր, ով լինելով իր ժամանակի առաջադեմ լուսավորչական գաղափարների կրող, ձգտում էր հայ ժողովրդի հասարակական-տնտեսական կյանքը վերափոխված տեսնել: Բնական իրավունքի սկզբունքների դիրքերից հանդես էր գալիս
անձի ազատության, հավասարության պաշտպանությամբ, քննադատել է ճորտատիրական-բռնապետական կարգերը, հանդես է եկել սերնդի կրթության և դաստիարակության գործը բարձր հիմքերի վրա դնելու պահանջով: Նրա գաղափարախոսության մեջ կարևոր տեղ էր զբաղեցնում հայրենասիրության, ազգապահպանման,
ժողովուրդների բարեկամության հարցերը: Հենց այս խնդիրները իրականացնելուն
նա նվիրեց իր ողջ գիտական կյանքն ու գործունեությունը:

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ МЕСРОПА
ТАХИАДЯНА
Алвард Алексанян
Асистент кафедры теории и истории государства и права ЕГУ,
кандидат юридических наук
____________________________________

Статья посвящена политико-правовым взглядам просветителя, писателя,
публициста, педагога 19-ого века Месропа Тахиадяна. М. Тахиадян своей идеологической борьбой и деятельностью преследовал цель перестроения
1
2

Մ. Թաղիադյան, Ճանապարհորդութիւն ի հայս, էջ 82:
«Ազգասէր», 1847, 109, էջ 293:
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общественной жизни на новых началах и улучшения экономического состояния
армянского народа. Основным и главным условием общественного прогресса он
считал распространение просвещения, развитие науки. С позиций естественного
права
он отвергал
монархическо-деспотические
режимы,
критиковал
крепостничество. Для сохранения армянской нации и во избежание слияния
армянского народа он считал необходимым сохранение армянского языка,
национальных традиций и обычий, их вековую культуру. М. Тахиадян был одним
из первых в армянской реальности, кто выступал с требованием свободы,
равенства и повышения образовательно-культурного уровня женщин.

POLITICAL AND LEGAL VIEWS OF
MESROP TAGHIADYAN
Alvard Aleksanyan
Assistant of the YSU Chair of Theory and History of State and Law,
Candidat of Legal Sciences
_________________________________________

The article illustrates political and legal views of enlightener, writer, publisher and
educator the 19-th century Mesrop Taghiadyan. Mesrop Taghiadyan with his
ideological struggle and his all activity pursued the aim of recreating social activities on
new basis and to improve the economic condition of the popular masses. He believed
the basic and main condition of social progress is the spread of the Enlightenment, the
development of science. From the perspective of natural law, he rejected the
monarchist-despotic regimes, criticized serfdom. He finds it necessary to preserve the
Armenian language, national traditions and customs, its age-old culture for the
preservation of Armenian nation and to avoid the fusion of the Armenian people. M.
Taghiadyan was one of the first in the Armenian reality, who made a demand of
freedom, equality and enhance of educational and cultural level of women.
Բանալի բառեր – Մեսրոպ Թաղիադյան, լուսավորիչ, բնական իրավունք, հայոց լեզու,
հայրենասիրություն, եկեղեցի, կանոններ, ազատություն, հավասարություն, միապետություն
Ключевые слова – Месроп Тахиадян, просветитель, естественное право, армянский язык,
патриотизм, церковь, правила, свобода, равенство, монархия
Keywords – Mesrob Taghiadyan, educator, natural law, Armenian language, patriotism, church,
rules, freedom, equality, the monarchy.
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ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
ՎՃԻՌՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կարեն Ամիրյան
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու
պատմության ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________

Հանրային-իրավական պատասխանատվության սկզբունքը ունի ոչ միայն ներազգային (ներպետական), այլև վերազգային բնույթ: Այս սկզբունքի վերազգային
բնույթն ուղղակիորեն կապակցված է պետությունների կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորությունների հետ: Հայաստանի Հանրապետությունը, միանալով
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին»
կոնվենցիային 1 և դրան կից արձանագրություններին (այսուհետ` Կոնվենցիա),
ստանձնել է նաև Եվրոպական դատարանի իրավազորությունը ճանաչելու, ինչպես
նաև վերջինիս կողմից ընդունված` Հայաստանի դեմ կայացված վճիռները կատարելու, իրավական համակարգը նախադեպային իրավունքին համահունչ դարձնելու
պարտավորություն: Եվրոպական դատարանի հիմնական առաքելությունը պետությունների կողմից Կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական
ու արդյունավետ իրացումն ապահովելն է:
Դեռևս չկա հստակ միասնական դիրքորոշում այն հարցի շուրջ, թե արդյոք Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը պարտադիր է պետությունների
համար: Տեսաբանների մի խումբ գտնում է, որ, դատարանի նախադեպային իրավունքի իրավաբանական ուժի վերաբերյալ կարծիքների համաձայն, Եվրոպական
դատարանի նախադեպային իրավունքը ներպետական մակարդակում օժտված չէ
պարտադիր իրավաբանական ուժով, հետևաբար ներպետական իրավակիրառ
սուբյեկտներն ազատ են դրան հետևելու և դրանով առաջնորդվելու հարցում: Ներպետական դատարանի դատավորն ազատ է որոշելու՝ առաջնորդվել այդ նախադեպով, թե ոչ2: Հակառակ տեսակետի կողմնակիցների հիմնական մոտեցումը այն է,
որ դատարանի նախադեպային իրավունքն անբաժանելի է Կոնվենցիայից և այդպիսով պետությունների համար պարտադիր է այնքան, որքան Կոնվենցիան: Կոնվենցիոն դրույթների մեկնաբանությունները, որոնք զարգացվել են մի շարք վճիռներում
և դուրս են եկել կոնկրետ գործի փաստերի շրջանակներից, դիտվում են որպես այդ
դրույթների բաղկացուցիչ մաս և որպես այդպիսին ձեռք բերում պարտադիր իրավաբանական ուժ3:
Այս առումով հատկանշական է Ռուսաստանի Սահմանադրական դատարանի
որոշումը, որը վերաբերում է Եվրոպական դատարանի կողմից ՌԴ դեմ կայացված
1
Տե´ս Convention for the Protecton of Human Rights and Fundamental Freedoms, Nov. 4, 1950,
Europ. T. S. No. 5; 213 U.N.T.S. 221:
2
Տե´ս Georg Ress. The European Convention of Human Rights and States Parties: The Legal
Effect of the Judgments of the European Court on Human Rights on the Internal law and before
Domestic Courts of the Contracting States // Protection of Human Rights in Europe. Limits and
Effects, էջ 240:
3
Տե´ս Jorg Polakiewicz. The obligations of States Arising from the Judgments of ECHR.
Summary:

Государство и право

23

և Կոնվենցիոն խախտում արձանագրած վճիռների կատարմանը և ընդհանրապես
այդ վճիռների, դրանց իրավական հետևանքների և սահմանադրական արժեբանության հարաբերակցությանը: Նշենք նաև, որ այս որոշման համար որպես իրավական հիմք են հանդիսացել 14.12.2015թ. Ռուսաստանի Դաշնության «Սահմանադրական դատարանի մասին» դաշնային սահմանադրական օրենքում կատարված
փոփոխությունները: Այդ որոշման հիմնական փաստարկները` ուղղված ՌԴ կողմից
ստանձնած միջազգային պարտավորությունների չկատարման իրավաչափության
հիմնավորմանը, կարելի է բաժանել երկու մասի` ներքին և արտաքին:
Ներքին փաստարկի կամ հիմնավորման բովանդակությունը այն է, որ, երբ Եվրոպական դատարանի վճիռները, ինչպես նաև Եվրոպական դատարանի մեկնաբանությունները` հիմնված Կոնվենցիայի դրույթների վրա, շոշափում են ՌԴ Սահմանադրության սկզբունքները և դրույթները, ինչպես նաև երբ սահմանադրաիրավական տեսանկյունից ոչ իրավաչափ են, ապա Ռուսաստանը կարող է բացառության
կարգով հետ կանգնել իր ստանձնած պարտավորություններից, և դա միայն այն
դեպքում, երբ այդպիսի քայլը ՌԴ Սահմանադրության հիմնարար սկզբունքների և
նորմերի խախտում թույլ չտալու միակ հնարավոր միջոցն է: ՌԴ Սահմանադրական
դատարանը նշել է նաև, որ, կաշկանդված լինելով կատարելու ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագիրը, ՌԴ-ն, այնուամենայնիվ, պարտավոր է իր իրավական
համակարգի շրջանակներում ապահովել Սահմանադրության գերակայությունը և
հետևաբար չհետևել Եվրոպական դատարանի վճիռների իրացմանն այն դեպքերում, երբ այդ իրացումը հակասում է սահմանադրական արժեքներին:
Ինչ վերաբերում է արտաքին փաստարկին կամ հիմնավորմանը, ապա ՌԴ
Սահմանադրական դատարանը, հիմնվելով «Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին» Վիեննայի կոնվենցիայի (այսուհետ` Վիեննայի կոնվենցիա) դրույթների վրա, արձանագրում է, որ երբ Եվրոպական դատարանը Կոնվենցիոն որևէ
դրույթի տալիս է իր էությունից տարբերվող իմաստ կամ անում է Կոնվենցիայի օբյեկտին և նպատակին հակասող մեկնաբանություն, ապա պետությունը, որի նկատմամբ կայացվել է համապատասխան վճիռը, իրավասու է հրաժարվել այդ վճռի կատարումից, քանի որ դա դուրս է սեփական կամահայտությամբ վավերացված` Կոնվենցիայից բխող պարտավորություններից: Հետևաբար Եվրոպական դատարանի
վճիռը չի կարող կատարման համար պարտադիր համարվել, եթե Կոնվենցիոն համապատասխան դրույթի մեկնաբանությունն իրականացվել է պայմանագրերի մեկնաբանման համընդհանուր կանոնների խախտմամբ: Այդպիսի մեկնաբանությամբ
դրույթը կհակասի հանրային միջազգային իրավունքի իմպերատիվ այնպիսի
սկզբունքներին, ինչպիսիք են ինքնիշխան հավասարության, պետության ներքին
գործերին միջամտելու անթույլատրելիության սկզբունքները:
Որպես հիմնական եզրահանգում` ՌԴ Սահմանադրական դատարանը նշում է,
որ Եվրոպական դատարանի և ՌԴ միջև առաջացող տարաձայնությունները կարգավորող մարմինը ՌԴ Սահմանադրական դատարանն է, որը միայն հազվադեպ
դեպքերում է հնարավոր համարում օգտագործել «առարկության իրավունքը», այն
էլ` հանուն Եվրոպական դատարանի հավասարակշռված պրակտիկայի ձևավորման մեջ իր ներդրման1:
Այս որոշումից հետո «Ժողովրդավարություն` իրավունքի միջոցով» եվրոպական հանձնաժողովը (Վենետիկի հանձնաժողով) 2016թ. մարտի 11-12-ի 106-րդ
1

Տե´ս Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրական դատարանի` 2015 թ. հուլիսի 14-ի թիվ
21-П որոշումը:
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լիագումար նիստում միջանկյալ կարծիք է ընդունել Ռուսաստանի Դաշնության
«Սահմանադրական դատարանի մասին» դաշնային սահմանադրական օրենքի փոփոխությունների վերաբերյալ (15.03.2016թ., կարծիք համար 832/2015, փաստաթուղթ համար CDL-AD(2016)0051): Վերլուծելով կատարված փոփոխությունները և
դրա հիման վրա ՌԴ Սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումները`
Վենետիկի հանձնաժողովի հիմնական դիրքորոշումն այս հարցի շուրջ հանգում է
հետևյալին.
1. Միջազգային և ներպետական համակարգերի հարաբերակցության ընտրությունը յուրաքանչյուր պետության ինքնիշխան ընտրությունն է, սակայն պետությունը կաշկանդված է միջազգային իրավունքով, մասնավորապես Վիեննայի կոնվենցիայի 26-րդ և 27-րդ հոդվածներով: Վիեննայի կոնվենցիայից բխող միջազգային
պարտավորությունների կատարման պատասխանատուն ողջ պետությունն է, այսինքն՝ պետական իշխանության բոլոր մարմինները, այդ թվում՝ Սահմանադրական
դատարանը: Այդպիսով, պետական իշխանության բոլոր մարմինների պարտավորությունն է այն, որ գտնեն պայմանագրային դրույթների՝ Սահմանադրության հետ
համաձայնեցման համապատասխան որոշումը (մասնավորապես` մեկնաբանման
կամ նույնիսկ Սահմանադրության փոփոխման միջոցով): Ազգային օրենսդրության
մեջ ոչ մի իրավական փաստարկ, այդ թվում՝ սահմանադրական իրավունքը, չի կարող արդարացնել այն գործողությունը կամ անգործությունը, որը խախտում է միջազգային իրավունքը:
2. Եվրոպական դատարանի դերը կանխորոշված է Կոնվենցիայի 32-րդ հոդվածով, որն ամրագրում է, որ Եվրոպական դատարանի իրավազորությունը տարածվում է բոլոր հարցերի վրա, որոնք վերաբերում են Կոնվենցիայի և նրան կից
Արձանագրությունների դրույթների մեկնաբանմանը և կիրառմանը: Իսկ Կոնվենցիայի 46-րդ հոդվածը պարտավորեցնում է պետություններին կատարելու Եվրոպական
դատարանի վերջնական վճիռները ցանկացած գործերով, որոնցում նրանք կողմեր
են: Այս համատեքստում Եվրոպական դատարանի վճիռների՝ անընդունելի և անիրագործելի լինելու վերաբերյալ որոշումները խախտում են Կոնվենցիայի 46-րդ հոդվածը: Հիշյալ դրույթը հստակ և ոչ երկիմաստ իրավական պարտականություն է:
Կոնվենցիայի 46-րդ հոդվածը տարբերություն չի դնում պետական իշխանության
մարմինների միջև: Պետությունն ազատ է Եվրոպական դատարանի վճռի հիման
վրա իր իրավական պարտավորությունների կատարման միջոցառումների ընտրության հարցում, սակայն պայմանով, որ ձեռնարկվելիք միջոցառումները պետք է
համատեղելի լինեն Եվրոպական դատարանի եզրահանգումների հետ: Եվրոպական դատարանի մեկնաբանության համաձայն` պետությունները կատարելու կամ
չկատարելու հարցում ընտրության հնարավորություն չունեն, և նրանց հայեցողությունն առկա է միայն կատարման միջոցառումների ընտրության առումով: Սակայն
նույնիսկ այդպիսի հայեցողությունն անսահման չէ: Պետությունը պետք է հարգի Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը՝ երաշխավորելու համար, որ
ազգային մակարդակում կատարվող ցանկացած բարեփոխում իրականացվում է
Կոնվենցիայի պահանջներին համահունչ:
3. Կատարված փոփոխություններով Սահմանադրական դատարանին իրավունք է վերապահվել որոշելու Եվրոպական դատարանի վճիռների «իրագործե1
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լիությունը»: Այլ կերպ ասած, եթե Սահմանադրական դատարանը չի կարողանում
վերացնել Սահմանադրության և միջազգային վճռի միջև հակասության վերաբերյալ
անորոշությունը, ապա Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում որևէ միջոց (ակտ)՝
ուղղված հարկադիր կատարմանը, չպետք է ձեռնարկվի (ընդունվի): Փոփոխություններն այս կերպ որդեգրում են «ամեն ինչ կամ ոչինչ» լուծումը. նրանք շարժվում
են այն նախադրյալով, որ հնարավոր հակասությունները պետք է կարգավորվեն`
կա´մ մերժելով կիրառել Եվրոպական դատարանի վճիռները, որն անթույլատրելի է,
կա´մ հռչակելով, որ այս վճիռների և Ռուսաստանի Սահմանադրության միջև հակասություն չկա: Եվրոպական դատարանի վճիռները կատարելուց հրաժարվել կնաշանակի անտեսել այն անձի շահերը, ում իրավունքները խախտվել են, և որի օգտին անհատական միջոցառումններ ձեռնարկելու մասին Եվրոպական դատարանը
փաստել է: Սահմանադրական դատարանի գործողությունները, որոնք հիմնված են
կատարված փոփոխությունների վրա, ոչ միայն արգելափակում են Եվրոպական
դատարանի վճիռների կատարումը, այլև դրանից բխող ընդհանուր միջոցառումների ձեռնարկումը: Դա արգելափակում է կատարման ենթակա բոլոր միջոցառումները, այդ թվում՝ արդարացի փոխհատուցման վճարումը: Սա նույնպես անթույլատրելի է:
4. Կատարված փոփոխությունները չեն ամրագրում, որ եթե կատարման համար սահմանված միջոցառումը հակասում է Սահմանադրությանը, ապա պետական
իշխանության մարմինները պետք է ընտրեն այլ միջոցառումներ: Այդ փոփոխություններով Եվրոպական դատարանի վճիռների իրացումն ամբողջությամբ արգելափակվում է: Այդպիսով, ներպետական համակարգի և Եվրոպական դատարանի
վճռի համաձայնեցման նպատակով ոչ մի այլ միջոցառում չի կարող ձեռնարկվել՝
ուղղված այն բանին, որ Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարումն իրագործելի դառնա: Պետությունները պետք է իրավակարգավորումից դուրս մղեն ներպետական իրավական համակարգի և Եվրոպական դատարանի վճիռների միջև հնարավոր խոչընդոտները և հակասությունները, այդ թվում, եթե դա հնարավոր է, բանակցությունների միջոցով: Սա գործիք է, որն ապացուցել է իր արդյունավետությունը: Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է դիմի երկխոսության, այլ ոչ թե ձեռնարկի
միակողմանի միջոցառումներ, որոնք հակասում են Վիեննայի կոնվենցիայի պահաջներին, մասնավորպես 31-րդ հոդվածին:
5. Առաջացող տարաձայնությունները հաղթահարելու համար առկա են մի
շարք միջոցներ: Մասնավորապես, տարաձայնությունները կարող են հաղթահարվել
ներպետական սահմանադրական կարգի շրջանակներում՝ այնպիսի պատրաստակամությամբ, որ ազգային սահմանադրաիրավական դրույթները մեկնաբանվեն այնպես, որ ըմբռնումով մոտենան Եվրոպական դատարանի վճռից բխող պահանջներին: Եվրոպական դատարանի և Սահմանադրական դատարանի միջև երկխոսությունը կարող է շարունակվել՝ հաշվի առնելով պետությունների պարտավորությունը՝
կատարելու Եվրոպական դատարանի վճիռները: Սակայն, եթե Սահմանադրական
դատարանն այլևս ի զորու չէ, ապա պետության այլ մարմինները, մասնավորապես
Սահմանադրությամբ նախատեսված օրենսդիրը, կարող են բանակցություններ նախաձեռնել կամ փնտրել խնդրի այլ ընդունելի լուծում կամ էլ քայլեր ձեռնարկել՝ դադարեցնելու իր պայմանագրային պարտավորությունները:
Որպես եզրահանգում՝ Վենետիկի հանձնաժողովը, արձանագրելով կատարված փոփոխությունները վերացնելու անհրաժեշտությունը, նշում է այն նվազագույն
քայլերը, որոնք պետք է ձեռնարկի Ռուսաստանի Դաշնությունը: Դրանցից են մաս-
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նավորապես հետևյալները.
• ՌԴ «Սահմանադրական դատարանի մասին» դաշնային սահմանադրական
օրենքը պետք է հստակ ամրագրի, որ Եվրոպական դատարանի վճռում առկա որոշ
կատարողական միջոցառումներ, այնպիսին, ինչպիսին է արդարացի փոխհատուցումը վճարելը, չեն կարող սահմանադրականության գնահատման օբյեկտ հանդիսանալ,
• եթե Սահմանադրական դատարանը որոշի, որ հարկադիր կատարման միջոցը անհամեմատելի է Ռուսաստանի Սահմանադրությանը, ապա ռուսական իշխանություններն օրենքով պետք է պարտավորություն ստանձնեն գտնելու այլընտրանքային միջոցներ` միջազգային վճիռներն իրագործելու նպատակով: Այդ հնարավորություններից մեկը կարող է լինել օրենսդրական դաշտի, անգամ Սահմանադրության փոփոխությունը:
Միասնական մոտեցում չկա նաև այն հարցադրման շուրջ, թե ով է Եվրոպական
դատարանի վճիռների` ներպետական մակարդակում կատարման համար պատասխանատվություն կրում: Տեսաբաններից ոմանք գտնում են, որ Եվրոպական
դատարանի վճիռների համապարտադիրությունը տարածվում է միայն Կոնվենցիայի մասնակից պետությունների վրա և չի ներառում մասնակից պետության ներպետական մարմինների համակարգը: Որոշ տեսաբաններ էլ գտնում են, որ այն հասցեագրված է հիմնականում գործադիր իշխանությանը և ոչ ամենևին` օրենսդիր կամ
առավել ևս դատական իշխանությանը: Ըստ նրանց` Եվրոպական դատարանի
վճիռները կատարելու կոնվենցիոն պարտավորությունը վերաբերում է պատասխանող պետության բոլոր մարմիններին: Եվրոպական դատարանի վճիռների պարտադիր իրավաբանական ուժը պետք է տարածվի բոլոր պետական մարմինների վրա:
Իրենց պարտավորությունների շրջանակում այդ մարմինները պարտավոր են ապահովել Դատարանի վճիռների կատարումը` վերջ դնելով այն իրավիճակին, որը
Դատարանի կողմից ճանաչվել է որպես Կոնվենցիայի խախտում1:
Այս հարցի շուրջ մեր մոտեցումն այն է, որ Եվրոպական դատարանի վճիռների
կատարման համար պատասխանատվություն կրում է պետությունը` որպես մեկ
միասնական օրգանիզմ` օրենսդիր, գործադիր և դատական համակարգի միջոցով:
Կոնվենցիայի 46-րդ հոդվածով նախատեսված պարտավորության պատշաճ կատարման համար պատասխանատու է պետությունը` ի դեմս պետական իշխանության եռամիասնական համակարգի: Հետևաբար այդ պատասխանատվությունը չի
սահմանափակվում միայն իշխանության առանձին ճյուղի շրջանակներով: «Դատարանի վճիռն ունի պարտադիր բնույթ, իսկ կատարման պատասխանատվությունը
կրում է պետությունը … իր ամբողջության մեջ վերցրած»2:
Ինչ վերաբերում է ՌԴ «Սահմանադրական դատարանի մասին» դաշնային
սահմանադրական օրենքի փոփոխություններին, դրա հիման վրա ՌԴ Սահմանադրական դատարանի վերոնշյալ որոշմանը և վերջիններիս վերաբերյալ Վենետիկի
հանձնաժողովի կարծիքին, ապա գտնում ենք, որ նման իրավակիճակն իրապես
խորհելու տեղիք է տալիս և իրավաընկալման նոր մոտեցումներ է առաջադրում`
1

Տե´ս Հակոբյան Լ., Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների անմիջական
գործողության հիմնահարցերը («Քաղաքական գլոբալ զարգացումները և միջազգային
իրավունքի առանձին ինստիտուտների վերաբերյալ որոշ հիմնախնդիրները» (հոդվածների
ժողովածու)), Երևան, 2010, էջ 62:
2
Տե´ս Պետրոսյան Շ., Եվրոպական դատարանի իրավազորությունը և ազգային իրավունքը//
«Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, 3/92, 2007թ., Էջ 33:
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ուղղված ժամանակի փորձությանը: Սակայն այստեղ էականն այն է, որ ցանկացած
եզրահանգում և լուծում պետք է կոչված լինի մարդու հիմնական իրավունքների և
ազատությունների առավելագույն պաշտպանվածություն և դրան համարժեք երաշխավորվածություն ապահովելու` իրավունքի գերակայության սկզբունքից բխող
հրամայականի իրացմանը:
Եվրոպական դատարանը նույնպես անդրադարձել է իր վճիռների կատարման
հետ կապված հարցերին, որոնք պետությունների հանրային-իրավական պատասխանատվության մասին վկայող իրավական դիրքորոշումներ են: Մասնավորապես,
Բելգիայի կողմից ներկայացված այն դիրքորոշմանը, որ արտաամուսնական կապից ծնված երեխաների իրավական կարգավիճակը լիովին վերանայման անհրաժեշտություն ունի, ու դրա համար միակ պատասխանատվությունը կրում է բացառապես օրենսդիր մարմինը, Եվրոպական դատարանը նշել է, որ չի տեսնում որևէ
պատճառ, որը կարող էր խոչընդոտ հանդիսանալ Բրյուսելի վերաքննիչ դատարանին և վճռաբեկ դատարանի կողմից Մարքսի գործով վճռում առկա եզրահանգումներին համապատասխան գործելու համար: Կոնվենցիայի 53-րդ հոդվածի հիման
վրա իր պարտականությունը կատարելու միջոցների ընտրության հարցում պետության ազատությունը չի կարող թույլ տալ պետությանը կասեցնելու Կոնվենցիայի
կատարումն այն ընթացքում, երբ համապատասխան բարեփոխումները դեռևս չեն
կատարվել1:
Այս համատեքստում անհրաժեշտ է նշել, որ «Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարումը» արտահայտությունը և պահանջը բավականին տարողունակ են:
Սակայն, հենց դրա բովանդակային ծավալի բացահայտումն է այն ուղենիշը, որը
թույլ է տալիս ամբողջապես հստակեցնել պետության պարտավորությունների
շրջանակը: Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարումը չի կարող սահմանափակվել լոկ վերջինիս եզրափակիչ մասում ամրագրված պահանջների կատարմամբ: Եվրոպական դատարանի վճիռը պետք է դիտարկել իր միասնության մեջ`
որպես մեկ ամբողջական դատական ակտ: Հետևաբար կատարման են ենթակա
ինչպես Եվրոպական դատարանի եզրափակիչ մասում ամրագրված պահանջները,
այնպես էլ դատարանի կողմից տվյալ վճռում արտահայտած իրավական դիրքորոշումները: Եվրոպական դատարանի յուրաքանչյուր վճռից հետո այն պետք է դառնա համալիր ուսումնասիրման առարկա` մի կողմից ապահովելու կոնկրետ պահանջների կատարումը, մյուս կողմից երաշխավորելու հետագա խախտումների բացառումը:
Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման ամբողջական ընկալման համար այն կարելի է դիտարկել Եվրոպական դատարանի կողմից պետություններին
նեգատիվ և պոզիտիվ պատասխանատվության ենթարկելու, պետությունների կողմից` Եվրոպական դատարանի վճիռները կատարելու իմպերատիվ ու դիսպոզիտիվ, կոնկրետ և ընդհանուր պարտավորությունների համատեքստում:
Եվրոպական դատարանը Կոնվենցիային մասնակից պետություններին ենթարկում է հանրային-իրավական պատասխանատվության, որը դրսևորվում է վերջինիս
պոզիտիվ և նեգատիվ տեսակների միջոցով:
Եվրոպական դատարանի վճիռների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ նեգատիվ պատասխանատվությունը դրսևորվում է կոնվենցիոն կամ վերջինիս կից արձանագրությունների խախտում արձանագրելու միջոցով: 2002-2015թթ. ՀՀ դեմ կա1

Տե´ս Vermeire v Belgium, Judgment of November 29, 1991:
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յացվել է շուրջ 60 վճիռ, որոնցում արձանագրված առավել կրկնվող խախտումներն
ունեն հետևյալ տեսքը. 23.71%՝ հոդված 6 (արդար դատաքննության իրավունք),
23.71%՝ հոդված 5 (ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունք),
12.37%՝ հոդված 3 (խոշտանգումների արգելում) 1:
Եվրոպական դատարանի կողմից կիրառվող նեգատիվ պատասխանատվությունը կարող է դրսևորվել նաև դրամական հատուցման տեսքով: Եվրոպական դատարանի վճիռները շատ հաճախ պետություններին պարտավորեցնում են արդարացի փոխհատուցում վճարել տուժողին պատճառված նյութական կամ բարոյական վնասի դիմաց: Վիճակագրությունը վկայում է, որ ՀՀ դեմ Եվրոպական դատարանի կողմից սահմանված արդարացի փոխհատուցման գումարը 2007-2015թթ.
կազմում է ավելիք քան ութ հարյուր հազար եվրո2:
Ինչ վերաբերում է իմպերատիվ ու դիսպոզիտիվ պարտավորություններին, ապա առաջին խմբի մեջ մտնում են այն պարտավորությունները, որոնց կատարումն
ուղղակիորեն ամրագրված է համապատասխան իրավական ակտերում կամ Եվրոպական դատարանի վճիռներում (վճարել արդարացի փոխհատուցում, իրականացնել անհատական բնույթի միջոցառումներ, մասնավորապես` հնարավորինս վերականգնել մինչև իրավախախտումը եղած վիճակը, տեղեկացնել Կոմիտեին կատարված անհատական և ընդհանուր բնույթի միջոցառումների մասին), իսկ երկրորդ
խմբի մեջ են մտնում այն պարտավորությունները, որոնց կատարումն անմիջականորեն ապահովված չէ իրավական պահանջով, այլ ավելի շատ կրում է քաղաքական-հայեցողական-կանխարգելիչ բնույթ (մասնավորապես` սահմանել Եվրոպական դատարանի վճռից բխող համապատասխան նոր իրավակարգավորումներ,
չկիրառել Կոնվեցիոն խախտման հիմքում ընկած ներպետական համապատասխան իրավանորմը կամ այն կիրառել Կոնվենցիային համահունչ մեկնաբանությամբ): Այս առումով հարկ ենք համարում նշել, որ դիսպոզիտիվ պարտավորությունները կրում են հայեցողական բնույթ այն առումով, որ պետությունը` ի դեմս իր իրավասու մարմինների, կարող է և չկատարել դրանք: Սակայն դրանց կատարումը
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ դրանով մի դեպքում դադարեցվում է
կոնվենցիոն խախտման հիմքում դրված իրավանորմի շրջանառությունը, իսկ մյուս
դեպքում` կանխվում Եվրոպական դատարանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության դեմ հետագայում Կոնվենցիոն նոր խախտում արձանագրվելու վտանգը:
Մանավորապես, Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի Rec (2004) 5 հանձնարարական-առաջարկությունում պետություններին առաջարկվում է ապահովել,
որ գոյություն ունենան Կոնվենցիայի հետ` Դատարանի դատական նախադեպի լույսի ներքո, օրենքների նախագծերի համապատասխանության կանոնավոր ստուգման համար համարժեք և արդյունավետ մեխանիզմներ, ինչպես նաև ապահովել
հնարավորին սեղմ ժամկետներում օրենքների և վարչական գործելակերպի հարմարեցումը Կոնվենցիային` Կոնվենցիայի խախտումներից խուսափելու նպատակով3:
1

Տե´ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ՀՀ ներկայացուցչության
պաշտոնական կայքէջ՝ http://agent.echr.am/statistics.html
2
Տե´ս նույն տեղում:
3
Տե´ս Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի Rec (2004) 5 հանձնարարականառաջարկությունն անդամ պետություններին «Մարդու իրավունքների եվրոպական
կոնվենցիայով ամրագրված չափանիշների հետ օրենքի նախագծերի, գործող օրենքների և
վարչական գործելակերպի համապատասխանության ստուգման մասին», կետ 1-ին և 3-րդ:
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Եվրոպական դատարանի` հանրային-իրավական պատասխանատվություն
սահմանող վճիռները կարող ենք դասակարգել նաև մեկ այլ չափանիշով, այն է` ըստ
բնույթի: Այսպես, վերջիններս ըստ բնույթի լինում են կոնկրետ և ընդհանուր:
Կոնկրետ բնույթի պոզիտիվ հանրային-իրավական պատասխանատվությունը
դրսևորվում է հետևյալ միջոցներով`
ա) արդարացի փոխհատուցման վճարում,
բ) մինչև իրավախախտումը եղած վիճակի վերականգնում (restitutio in
integrum),
գ) իրավիճակից բխող միջոցներ:
ՀՀ Սահմանադրական դատարանն իր ՍԴՈ-758 որոշման մեջ կոնկրետ բնույթի
միջոցների մասին նշել է. «Անհատական բնույթի միջոցառումները, որպես կանոն,
ներառում են Եվրոպական դատարանի վճռի հիման վրա ներպետական դատական
ակտերի վերանայումը։ Ի կատարումն Եվրոպական դատարանի վճռի՝ նման անհատական բնույթի միջոցառումն անխուսափելի է լինում բոլոր այն դեպքերում, երբ
կոնվենցիոն իրավունքի խախտման պատճառը ներպետական դատական վարույթի ընթացքում դատավարական նորմերի խախտումն է»։ ՀՀ Սահմանադրական դատարանն իր մի շարք որոշումներում անդրադարձել է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում նոր հանգամանքների հիմքով դատական ակտերի վերանայման ինստիտուտի իրավակարգավորման անարդյունավետությունը: Սակայն, չնայած այդ
հանգամանքին, գտնում ենք, որ այն դեռ շարունակում է մնալ անկատար, ուստի
հարկ ենք համարում շեշտադրել նոր հանգամանքների հետ կապված այն դիրքորոշումները, որը ՀՀ սահմանադրական դատարանն արտահայտել է իր որոշումներում: Այսպես, ՀՀ սահմանադրական դատարանն իր մի շարք որոշումներում (ՍԴՈ701, ՍԴՈ-751, ՍԴՈ-758, ՍԴՈ-767, ՍԴՈ-833, ՍԴՈ-866, ՍԴՈ-871, ՍԴՈ-935, ՍԴՈ943, ՍԴՈ-984, ՍԴՈ-1099, ՍԴՈ-1114) արտահայտել է սկզբունքային իրավական
դիրքորոշումներ Հայաստանի Հանրապետությունում նոր հանգամանքների հիմքով
դատական ակտերի վերանայման ինստիտուտի, դրա արդյունավետության ու կենսունակության չափանիշների, այդ ինստիտուտի միջոցով անձի սահմանադրական
արդարադատության իրավունքի իրականացման համար անհրաժեշտ իրավական
երաշխիքների վերաբերյալ: Վերոհիշյալ որոշումներում Սահմանադրական դատարանը մասնավորապես արտահայտել է հետևյալ իրավական դիրքորոշումները.
9 «... նոր հանգամանքների առկայության պարագայում, այսինքն, երբ առկա է
իրավունքի կիրառման օբյեկտիվ անհրաժեշտություն՝ պայմանավորված հակասահմանադրական ճանաչված նորմատիվ դրույթի կիրառման իրավաբանորեն հավաստված փաստով, ապա «դատական ակտի վերանայման վարույթի» հարուցումը, դատական ակտը վերանայելու գործընթաց նախաձեռնելն իրավասու դատարանի կողմից իրավաբանական անհրաժեշտություն է, այդ դատարանի սահմանադրական պարտականությունը, որի նպատակն անձի խախտված սահմանադրական
իրավունքների վերականգնումն է» (ՍԴՈ-984 որոշում),
9 «…նոր հանգամանքների հիմքով դատական ակտերի վերանայման ինստիտուտի սահմանադրաիրավական բովանդակությունը հանգում է նրան, որ այդ ինստիտուտի միջոցով ապահովվում է խախտված սահմանադրական և/կամ կոնվենցիոն իրավունքների վերականգնումը: Վերջինս, իրավական պետության հիմնարար
սկզբունքներից ելնելով, պահանջում է խախտման արդյունքում տուժողի համար առաջացած բացասական հետևանքների վերացում, ինչն իր հերթին պահանջում է
հնարավորինս վերականգնել մինչև իրավախախտումը գոյություն ունեցած վիճակը
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(restitutio in integrum): Այն դեպքում, երբ անձի սահմանադրական և/կամ կոնվենցիոն
իրավունքը խախտվել է օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով, այդ իրավունքի վերականգնման նպատակով մինչև իրավախախտումը գոյություն ունեցած
վիճակի վերականգնումը ենթադրում է տվյալ անձի համար այնպիսի վիճակի ստեղծում, որը գոյություն է ունեցել տվյալ դատական ակտի բացակայության պայմաններում: Այսինքն, խնդրո առարկա դեպքում, խախտված իրավունքի վերականգնումը
հնարավոր է ապահովել համապատասխան դատական ակտի իրավական ուժը
կորցնելու պարագայում: ... Վերանայման ինստիտուտը կարող է ծառայել իր նպատակին միայն այն դեպքում, երբ ապահովվի տվյալ գործի նոր քննություն՝ կիրառված նորմի հակասահմանադրականության և կոնվենցիոն իրավունքի խախտման
փաստի առկայության պայմաններում՝ հաշվի առնելով նաև սահմանադրական դատարանի և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նոր հանգամանք հանդիսացող դատական ակտում արտահայտված իրավական դիրքորոշումները։ Նոր
հանգամանքի հիմքով դատական ակտի վերանայումն անխուսափելիորեն պետք է
ipso facto հանգեցնի հակասահմանադրական նորմ կիրառած դատական ակտի և
կոնվենցիոն իրավունքի խախտում թույլ տված դատական ակտի բեկանմանը»
(ՍԴՈ-1099 որոշում):
Ինչ վերաբերում է իրավիճակից բխող միջոցներին, ապա դրանք կիրառվում
են` ելնելով գործի առանձնահատկություններից: Օրինակ, Եվրոպական դատարանը կարող է վճռում պահանջել, որ խափանման միջոց կալանքը փոխարինվի խափանման այլ միջոցով1, դատապարտված կալանավորն ազատ արձակվի2, դիմումատուն անմիջապես կալանավայրից տեղափոխվի մասնագիտացված բժշկական
հաստատություն 3 , օտարված հողատարածքը վերադարձվի դիմումատուին` բաց
թողնված եկամտի և փոխհատուցման վճարումներով4, ազգային դատարանում վեց
ամսվա ընթացքում դատավարություն վերսկսվի5 և այլն:
Ընդհանուր բնույթի պոզիտիվ հանրային-իրավական պատասխանատվությունը հետագայում նմանատիպ իրավախախտումները կանխելու նպատակ է հետապնդում: Այն ունի պրևենտիվ նշանակություն: Այսինքն` ընդհանուր բնույթի միջոցներն ուղղված են օրենսդրական, ենթաօրենսդրական, ինչպես նաև իրավակիրառ պրակտիկայի բարելավմանն ու կատարելագործմանը: Հետևաբար, Եվրոպական դատարանի վճռից հետո, երբ արձանագրվում է կոնվենցիոն խախտում, պետական իշխանությունները և Նախարարների կոմիտեն լրջորեն ուսումնասիրության
առարկա պետք է դարձնեն կայացված վճիռը, որպեսզի բացահայտեն այն գործոնները, որոնք հիմք են հանդիսացել իրավախախտում արձանագրելու համար: Լինում
են դեպքեր, երբ իրավախախտման հիմքում ընկած է լինում օրենսդրության անկատարությունը (օրենսդրական բաց, իրավական անորոշություն, հասկացութային
անհստակություն), իսկ որոշ դեպքերում ուղղակիորեն հակասություն է առաջանում
1

Տե´ս Ալեքսանյանն ընդդեմ Ռուսաստանի (Aleksanyan v Russia) գործով վճիռը (գանգատ
թիվ 46468/06, 2008թ. դեկտեմբերի 12, պարբ. 240):
2
Տե´ս Ֆատուլլաևն ընդդեմ Ադրբեջանի (Fatullayev v Azerbaijan) գործով վճիռը (գանգատ
թիվ 40984/07, 2010թ. ապրիլի 22, պարբ. 176-177):
3
Տե´ս Սլավոմիր Մուսիալն ընդդեմ Լեհաստանի (Sławomir Musiał v Poland) գործով վճիռը
(գանգատ թիվ 28300/06, 2009թ. հունվարի 20, պարբ. 108):
4
Տե´ս Դրիզան ընդդեմ Ալբանիայի (Driza v Alvania) գործով վճիռը (գանգատ թիվ 33771/02,
2007թ. նոյեմբերի 13, պարբ. 135):
5
Տե´ս Սուլջանիկն ընդդեմ Բոսնիա և Հերցոգովինայի (Suljagić v. Bosnia and Herzegovina)
գործով վճիռը (գանգատ թիվ 27912/02, 2009թ. նոյեմբերի 3, պարբ. 65(i)):
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Կոնվենցիայի և ներպետական իրավակարգավորման միջև: Նման պարագայում առաջացած վակուումից խուսափելու համար պետությունը պետք է անհրաժեշտ նոր
իրավակարգավորումներ սահմանի: Ասվածի օրինակ է «Քեմպ Բելլը և Կոզանզն
ընդդեմ Մեծ Բրիտանիայի» 1982թ. փետրվարի 25-ի գործը, որից հետո Մեծ Բրիտանիայում ուժի մեջ մտավ մարմնական պատիժների կիրառումն արգելող կրթության մասին նոր օրենք (Եվրոպական դատարանի վճիռը վերաբերում էր դպրոցներում կիրառվող մարմնական պատիժներին): Եղել է նաև այնպիսի պրակտիկա, երբ
դրվել է բավականին յուրահատուկ պահանջ, օրինակ` կալանավայրերի պայմանների բարելավում1:
Հայաստանի վերաբերյալ կարող ենք նշել, որ մեզ մոտ նույնպես կատարվել են
մի շարք ընդհանուր պոզիտիվ պատասխանատվություն պարունակող պահանջներ: Օրինակ, «Պայքար և հաղթանակ» ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի (թիվ 21638/03)
վճռի կատարման ընթացքում վերացվել է ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և «Պետական տուրքի մասով» ՀՀ օրենքի 22րդ հոդվածով սահմանված դրույթը2: Սակայն Եվրոպական դատարանի վճռի հիման վրա ընդհանուր բնույթի միջոցներ ձեռնարկելու իրավական մշակույթը մեզ
մոտ դեռևս ոչ ամբողջական է գործում` պայմանավորված որոշակի օբյեկտիվ և
սուբյեկտիվ հանգամանքներով:
Վերոշարադրյալից կարող ենք ընդհանրացնել և փաստել, որ Եվրոպական դատարանի որոշումների կատարումը կարող է ամբողջական լինել միայն հետևյալ
պահանջների ապահովման դեպքում.
ա) վճարել արդարացի փոխհատուցման ձևով սահմանված գումարները,
բ) հնարավորինս վերականգնել մինչև իրավախախտումը եղած վիճակը,
գ) նոր հանգամանքի հիմքով դատական ակտի վերանայումն առաջին հերթին
պետք է հանգեցնի կոնվենցիոն իրավունքի խախտում թույլ տված դատական ակտի բեկանմանը,
դ) սահմանել համապատասխան նոր իրավակարգավորումներ` դրանով վերացնելով Կոնվենցիան խախտման պատճառ հանդիսացած` օրենսդրության մեջ
առկա բացերը, անորոշությունները և անկատարությունները,
ե) կատարելագործել անհրաժեշտ ենթաօրենսդրական բազան` արձանագրված իրավախախտումները կանխելու համար,
զ) տեղեկացնել Կոմիտեին կատարված կազմակերպավարչատեխնիկական,
օրենսդրական աշխատանքների, մինչև իրավախախտումը եղած վիճակի վերականգնման, այդ թվում` նոր հանգամանքով գործերի վերանայման ընթացքի և արդյունքների մասին,
է) չկիրառել Կոնվեցիոն խախտման հիմքում ընկած ներպետական համապատասխան իրավանորմը կամ այն կիրառել Կոնվենցիային համահունչ մեկնաբանությամբ,
ը) իրականացնել Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման մշտադիտարկում:
Ըստ Եվրոպական դատարանի կայացրած վճիռների կատարման վերաբերյալ
1

Տե´ս Նախարարների կոմիտեի թիվ (2003) 123 միջանկյալ բանաձևը Կալաշնիկովն ընդդեմ
Ռուսաստանի (թիվ 47095/99) գործով վճռից հետո:
2
Տե´ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման գործընթացը.
Հայաստանում դրանց կատարման խնդիրներն ու առանձնահատկությունները, Երևան,
2011թ., էջ 70:
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պաշտոնական վիճակագրության` 2007-2015թթ. ընթացքում ՀՀ կողմից կատարվել
է 27 վճիռ, իսկ շուրջ 25 գործ դեռևս կատարման փուլում է 1:
Միևնույն ժամանակ, ՀՀ դեմ կայացված շուրջ 25 վճիռների կատարման ընթացքի վերաբերյալ մոնիթորինգը վկայում է, որ
- արդարացի փոխհատուցման ձևով սահմանված գումարներն ամբողջությամբ վճարվել են,
- գրեթե բոլոր գործերով իրականացվել են Նախարարների կոմիտեի կողմից
սահմանված ընդհանուր բնույթ ունեցող միջոցները,
- իրավունքի խախտման զոհերից միայն 5-ն է, որ նոր հանգամանքով ներպետական դատական ակտերի վերանայման պահանջ են ներկայացրել դատարան,
- այն դեպքերում, երբ իրավունքի խախտման զոհերը նոր հանգամանքով
ներպետական դատական ակտերի վերանայման պահանջ են ներկայացրել, գործերից մի մասի դեպքում դատական ակտերի վերանայում իրականացվել է, սակայն
որևէ դեպքում նախկին դատական ակտով խնդրին նախկինից տարբերվող լուծում
չի տրվել, և որպես հետևանք` գործի ելքը մնացել է անփոփոխ:
Մեզ համար մի կողմից մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ գործերի վերանայման արդյունքում գործի ելքը գերակշռորեն մնում է անփոփոխ, իսկ մյուս կողմից
այն, որ իրավունքի խախտման զոհերը պատշաճ ջանասիրություն և պոզիտիվ վարքագիծ չեն դրսևորում նոր հանգամանքով ներպետական դատական ակտի վերանայման պահանջ ներկայացնելու առումով: Այս համատեքստում պետք է նշել, որ
ճիշտ է, օրինակ, ՀՀ քրեական դատավարությամբ սահմանված դեպքերում անձինք
նույնպես իրավունք ունեն նոր հանգամանքով դատական ակտը վերանայելու բողոք ներկայացնել դատարան, սակայն խնդիրը ավելի հիմնարար այնպիսի հարցում
է, թե իրավական պետության և իրավունքի գերակայության հիմնարար արժեքներին
համահո՞ւնչ է արդյոք խախտված կոնվենցիոն իրավունքների վերականգնման
հարցը հիմնականում թողնել հենց խախտված իրավունքի սուբյեկտի վրա: Չէ՞ որ որոշակի հանգամանքներով պայմանավորված՝ գուցե անձը նոր հանգամանքով դատական ակտը վերանայելու բողոք չի ներկայացնում: Արդյունքում առաջանում է մի
իրավիճակ, երբ առկա է օրինական ուժի մեջ մտած երկու ակտ՝ մեկը ներպետական դատական ատյանի վերջնական դատական ակտը, իսկ մյուսը՝ ՀՀ մասնակցությամբ գործող համապատասխան միջազգային դատարանի որոշումը (մասնավորապես, Եվրոպական դատարանի վճիռը): ՀՀ մասնակցությամբ գործող համապատասխան միջազգային դատարանի որոշմամբ հավաստվում է անձի կոնվոնցիոն իրավունքի խախտման փաստը, սակայն նման խախտման հիմքում ընկած
ներպետական դատական ակտը շարունակում է օրինական ուժի մեջ մնալ լոկ այն
պատճառով, որ անձը հետամուտ չի եղել իր խախտված իրավունքների վերականգնմանը: Կարծում ենք, որ համապատասխան իրավակարգավորումներ պետք
է սահմանվեն, որոնցով, այն դեպքերում, երբ կհավաստվի կոնվենցիոն իրավունքի
խախտման փաստը, պետությունն իր վրա կվերցնի խախտված իրավունքների վերականգնման ողջ իրավական գործընթացը՝ ելնելով այն հիմնարար գաղափարից,
որ անձի նկատմամբ կիրառված և նրա իրավունքները խախտած ակտը չի կարող
շարունակել ուժի մեջ մնալ: Այստեղ հարկ է նշել նաև այն, որ վերոնշյալի համատեքստում արդարադատության նպատակը խախտված կոնվենցիոն իրավունքների
1

Տե´ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում
պաշտոնական կայքէջ՝ http://agent.echr.am/statistics.html

ՀՀ
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վերականգնումն է, ինչը լիարժեք կարող է իրականացվել միայն այն դեպքում, երբ
կան բավարար և ամբողջական օրենսդրական կարգավորումներ և իրավական մեխանիզմներ, որոնց պարագայում պետությունն ինքը կստանձնի խախտված իրավունքների վերականգնման առաջնորդողի դերը:
Ամփոփելով ներկայացված վերլուծությունը` կարող ենք արձանագրել, որ Եվրոպական դատարանի կողմից ՀՀ դեմ կայացված վճիռների կատարումը, ազգային
իրավական համակարգը Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքին
համահունչ և ներդաշնակ զարգացնելը, հաշվի առնելով նաև ազգային հոգեկերտվածքին և իրավամտածողությանը բնորոշ առանձնահատկությունները, ժողովրդավարական զարգացման ուղի ընտրած մեր երկրի համար ունի չափազանց էական
նշանակություն: Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների հիման
վրա անձանց կոնվենցիոն իրավունքների վերականգնման և պաշտպանության,
հետևաբար նաև Եվրոպական դատարանի վճիռները կատարելու՝ Հայաստանի
Հանրապետության ստանձնած պարտավորության բարեխիղճ կատարման և պատշաճ երաշխավորման համար հաճախ բավարար չէ միայն անհատական գանգատ
ներկայացրած անձի իրավունքների վերականգնումը, եթե խնդիրն առնչվում է ներպետական իրավական համակարգի այնպիսի բարեփոխումների իրականացման
անհրաժեշտությանը, որոնք կոչված լինեն ապահովելու մարդու՝ Կոնվենցիայով նախատեսված իրավունքների ու ազատությունների երաշխավորված պաշտպանություն: Հետևաբար Եվրոպական դատարանի վճիռները հաճախ իրավական այն միջոցներն են, որոնք մատնանշում են ներպետական համակարգում իրավակարգավորման, իրավակիրառական (այդ թվում՝ դատական) պրակտիկայի կատարելագործման կոնկրետ ուղիներ: Այս համատեքստում ներկայացված շարադրանքը
ցանկանում ենք եզրափակել այն դիպուկ բնորոշմամբ, որ տրվել է Եվրոպական
դատարանի դերի մասին: Վերջինս հանգում է այն բանաձևմանը, որ մեզ մեծապես
կարող են օգնել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հարուստ փորձն
ու դատարանի նախադեպային իրավունքի խելամիտ իրացումը մեր իրավական
համակարգում: Պարզապես հղումներն այդ դատարանի վճիռներին մեր իրավաստեղծ ու արդարադատական պրակտիկային քիչ բան կարող են տալ: Էականը դատարանի հարուստ ու համաեվրոպական փորձառության վրա խարսխված իրավամտածողությունը մեր իրավական համակարգին ներդաշնակելն է1:

1

Տե´ս ՀՀ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գ. Հարությունյանի ելույթի տեքստը
2014թ. դեկտեմբերի 15-ին Երևանում հրավիրված` «Մարդու իրավունքների եվրոպական
չափանիշները և Եվրոպական դատարանում կառավարության լիազոր ներկայացուցչի դերը
մարդու իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության ապահովման հարցում» խորագրով
միջազգային
համաժողովում
http://concourt.am/armenian/structure/president/articles/
yerevan2014_am.pdf:
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ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО
ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Карен Амирян
Аспирант kафедры теории и истории государства и права ЕГУ
__________________________________

Автор выдвинул идею, что Европейский суд привлекает государства к
позитивной и негативной ответственности, а также идею, что для государства
возникают императивные и диспозитивные обязательства исполнять вынесенные
против него решения Европейского суда.
В результате анализа заключается, что исполнение решений, вынесенных
Европейским судом против РА, развитие национальной правовой системы
созвучно и гармонично прецедентному праву Европейского суда, учитывая также
присущие национальному менталитету и правомышлению особенности, имеет
крайне существенное значение для нашей страны, избравшей путь
демократического развития.

DOMESTIC OBLIGATION OF EXECUTION OF JUDGMENTS
OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Karen Amiryan
PhD Student of the YSU Chair of Theory of State and Law
____________________________________

The author has put forward the idea that the European Court of Human Rights
imposes positive and negative liability on the states, as well as the idea that mandatory
and discretionary obligations arise for the state to execute the judgments of the
European Court of Human Rights against it.
As a result of the analysis we can conclude that the execution of judgments of the
European Court of Human Rights against the Republic of Armenia, development of
national legal system consonant and harmonious with the case-law of the European
Court of Human Rights, also taking into account the peculiarities inherent in national
mentality and legal thinking, are of utmost significance for our country that has chosen
the path of democratic development.
Բանալի բառեր – Եվրոպական դատարան, Եվրոպական դատարանի վճռի կատարում,

պատասխանատվություն, իրավական պատասխանատվություն, հանրային-իրավական
պատասխանատվություն, պետության պատասխանատվություն, պոզիտիվ և նեգատիվ
պատասխանատվություն
Keywords – European Court of Human Rights, execution of judgments of the European Court of
Human Rights, liability, legal liability, public legal liability, state liability, positive and negative
liability
Ключевые слова – Европейский суд, исполнение решения Европейского суда,
ответственность, правовая ответственность, публично-правовая ответственность,
ответственность государства, позитивная и негативная ответственность
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՀԻՄՆՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ
Անահիտ Սարգսյան
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու
պատմության ամբիոնի ասպիրանտ
________________________________

Հայաստանի Հանրապետության հռչակմամբ առաջին հերթին ձևավորվեցին
կառավարությունը (Թիֆլիսում), իսկ այնուհետև` օրենսդիր մարմինը` Հայաստանի
խորհուրդը (Երևանում)։ 1918 թ. հուլիսի 28-ին վարչապետ Հ. Քաջազնունու կարգադրությամբ արդարադատության նախարար է նշանակվում անկուսակցական,
երդվյալ հավատարմատար (փաստաբան) Գ. Տեր-Պետրոսյանը1։ Այսպիսով, Հանրապետության հռչակումից հետո` երկու ամիս անց, կառավարության կառուցվածք
մտավ միայն արդարադատության նախարարությունը, սակայն թե ինչ բնույթի էր լինելու այն, պարզ չէր։
1918 թ. օգոստոսի 3-ին Հայաստանի խորհրդի 2-րդ նիստում Հ. Քաջազնունին
հրապարակեց իր կառավարության հռչակագիրը, որ հավանություն ստացավ Հայաստանի խորհրդարանում։ Այն արդարադատության նախարարությանը վերապահված ոլորտներում կառավարության առջև խնդիր էր դնում «հարմարեցնել դատարանը երկրի քաղաքացիական շրջանառության և իրավական սովորույթների
պայմաններին՝ միաժամանակ մասնակից անելով քրեական դատավարությանը ժողովրդի ներկայացուցիչներին»2։ Գործի անցնելով քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, բարոյահոգեբանական բավականին ծանր պայմաններում՝ կառավարությունը փորձում էր կասեցնել քայքայման գործընթացը, հանել երկիրն անիշխանության վիճակից ու ստեղծել պետական շինարարության համար պայմաններ, այլ
կերպ ասած՝ «Անձև քաոսի և ավերակների կույտից նա պետք է ստեղծի կենսունակ
և աշխատող մի մարմին»3։ Կառավարության հռչակագրի դրույթները արդարադատության նախարարության կառավարման ոլորտի համար շատ ընդհանուր էին և անորոշ։ Դրա պատճառը հավանաբար այն էր, որ արդարադատության նախարարը
նշանակվել էր ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Միայն Հայաստանի Հանրապետության առաջին արդարադատության նախարարի 1918 թ. օգոստոսի 7-ի կարգադրությունով կազմակերպվեց արդարադատության նախարարություն և սկսվեց նրա գործունեությունը։ Արդարադատության նախարարի հաջորդ կարգադրություններով
նշանակվեցին և ազատ արձակվեցին հաշտարար դատավորներ ու դատախազ, նոտարներ։

1

Տե´ս «Կառավարության լրաբեր», պաշտոնաթերթ, թիվ 1, 1 սեպտեմբերի 1918 թ.,
«Մինիստր նախագահի կարգադրությունները»։
2
«Զանգ», թերթ, Եր.,1918, 7 օգոստոսի, թիվ 43։
3
Նույն տեղում։
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Չնայած հանրապետության տնտեսական ու քաղաքական ծանր պայմաններին՝
արդարադատության նախարարությունը ջանք չէր խնայում կյանքի կոչելու իր առջև
ծառացած հիմնական խնդիրները.
1) արդարադատության նախարարության կենտրոնական ապարատի կազմակերպում,
2) անցյալից մնացած դատական մարմինների, դատական իշխանության համակարգի մեջ մտնող այլ հիմնարկությունների կառավարում,
3) հանրապետության դատական համակարգի կառուցման և գործունեության
հիմնադրույթների մշակում ու դրանց օրենսդրական իրագործում,
4) արդարադատության նախարարության վրա` գործող օրենքներով դրված
խնդիրների կենսագործում, այսինքն` նախարարության զանազան ոլորտներում իրավասության իրականացում,
5) արդարադատության նախարարության տնօրինությանը հանձնված այլ ոլորտների կառավարում։
Թվարկված խնդիրների մեջ էական էին երկուսը` արդարադատության նախարարության կենտրոնական ապարատի կազմակերպումը, քանի որ որպես այդպիսին հանրապետությունում չկար որևէ նախադրյալ, ինչպես նաև հանրապետության
դատական համակարգի կառուցման և գործունեության հիմնադրույթների մշակումը
ու դրա օրենսդրական իրագործումը։ Վերջինս էական էր այնքանով, որ ազդելու էր
նորաստեղծ նախարարության բնույթի, գործառույթների, իրավասության, գործադիր
ապարատի կառուցվածքի վրա։ Այսպիսով` նորահռչակ հանրապետության օրենսդիր ու գործադիր իշխանությունների, արդարադատության նախարարության առջև
ծառացած խնդիրներից մեկն էլ հանրապետության դատական համակարգի հիմնադրույթների մշակումն ու իրագործումն էր։ Միայն այդ խնդրի լուծումից հետո, այսինքն՝ Ալեքսանդր Երկրորդի դատական կանոնադրությունները որպես պաշտոնապես գործող իրավական աղբյուրներ ընդունելուց հետո պարզվեցին նաև Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կենտրոնական
ապարատի կառուցվածքի և իրավասության հարցերը։ Կենտրոնական ապարատի
կառուցվածքը բոլորովին այլ տեսք ուներ, քան նախկինում էր1։ Սակայն դատական
համակարգերի, դատավարական ձևերի նմանությունը պայմանավորել էր դրանց իրավասության ընդհանրությունը՝ շատ չնչին տարբերություններով։
1
Ռուսական կայսրության արդարադատության նախարարությունը 1910 թ. դրությամբ իր
կենտրոնական ապարատի կառուցվածքում ուներ հետևյալ օղակները` նախարար,
նախարարի երկու օգնականները, գլխավոր բանտային վարչությունը, առաջին և երկրորդ
դեպարտամենտները, արդարադատության նախարարի հատուկ հանձնարարությունների
պաշտոնյաները, Մոսկվայի հատուկ արխիվը։ Նախարարության կենտրոնական ապարատի
կառուցվածքում գործում էր նաև սահմանազատիչ մասի վարչությունը` վարիչի
գլխավորությամբ (տե´ս Свод законов Российской империи, 1910 г., Сос. Норенбергь, Томы
1-4, книга 5, Учреждение министерство юстиции. հոդված 768-782, էջ 222-226)։ Օրնեքով
արդարադատության նախարարի կոչումը կամ պաշտոնը միավորում էր նաև գլխավոր
դատախազի և բանտերի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոններից բխող
լիազորությունները, որոնք կարգավորվում էին ոչ թե «Արդարադատության նախարարության
կանոնադրությամբ», այլ ուրիշ օրենսդրական ակտերով։ Արդարադատության նախարարին
կից գործում էր նախարարի խորհուրդը։ Մինչև 1892 թ. նախարարությունն ուներ մեկ
դեպարտամենտ։ Այնուհետև ստեղծվեց երկրորդը, և նախարարության իրավասության մեջ
մտնող գործերը բաժանվեցին երկուսի միջև։ Գլխավոր բանտային տեսչությունն իր բարդ
համակարգով և բազմաթիվ բանտերով արդարադատության նախարարությանը հանձնվեց
1895 թ. (տե´ս Ерошкин Н.П., История государственных учереждений дореволюционной
России, М.,1983, էջ 210-211)։
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Առաջին Հանրապետության արդարադատության նախարարության կազմակերպական-կառուցվածքային համակարգի հիմնադրման և կայացման պատմությունը հնարավոր է ներկայացնել երեք աղբյուրների հիման վրա` ա) հանրապետության
օրենսդիր մարմինների հաստատած առանձին պետական մարմինների «նախահաշիվների ու հաստիքացուցակների» հայտնաբերում և հետազոտում, բ) արդարադատության նախարարության առանձին օղակների ստեղծման մասին օրենքների
հայտնաբերում և հետազոտում, գ) Ռուսաստանի կայսրության արդարադատության
նախարարությանը վերաբերող այն օրենսդրական ակտերի միջոցով, որոնք գործել
են Առաջին Հանրապետությունում։
Արդարադատության նախարարության նոր ձևավորված կենտրոնական ապարատը 1918 թ. ընթացքում ո´չ իր կառուցվածքով, ո´չ էլ իր անձնակազմով մեծ չէր,
իսկ նախարարությունը չուներ օրենսդրական կարգով հաստատված նախահաշիվ
և հաստիքացուցակ։ Ավարտուն տեսք չուներ արդարադատության նախարարության այսպես կոչված «տեղական մարմինների» համակարգը։
Գործադիր իշխանության բոլոր մարմիններին, այդ թվում արդարադատության
նախարարության կենտրոնական ապարատին գումարային հատկացումներ կատարվում էին Նախարարների խորհրդի 1918 թ. օգոստոսի 16-ի որոշման համաձայն, ըստ որի՝ մինչև օրենսդրական կարգով պետական հաստատությունների նախահաշիվների և հաստիքացուցակների հաստատումը նախարարություններին թույլ
էր տրվում անհրաժեշտ ծախսերը կատարել կառավարությանը հատկացված գումարների հաշվին1։ Այսինքն` արդարադատության նախարարության 1918 թ. օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսների ֆինանսավորումն իրականացվել է ամենամսյա առանձին պահանջագրերի միջոցով2։ Ըստ այդ փաստաթղթերի նախարարության կենտրոնական ապարատը իր թվաքանակով և կառուցվածքով մեծ չէր։ Այն կազմված էր
նախարարից և նրա գրասենյակից, որը բաղկացած էր ընդամենը հինգ պետական
ծառայողներից։ Գրասենյակը գլխավորում էր գրասենյակի վարիչը։ Նախարարի
1918 թ.-ի օգոստոսի 22-ի թիվ 12 կարգադրությունով նախարարությանը կից սահմանվել էր նաև հատուկ հանձնարարությունների պաշտոնյայի հաստիք, որը, սակայն, աշխատավարձ չէր ստանում3։
Հայաստանի խորհրդի 1918 թ. հոկտեմբերի 23-ին հաստատած «Նախահաշվների քննության մասին» օրենքով նախարարություններին, այդ թվում արդարադատության նախարարությանը թույլատրվում էր մինչև կառավարությունում հավանություն գտած ու խորհրդարան մտած նախահաշիվների հաստատումը կատարել
հաստիքային ծախսերը այդ նախահաշիվների նախագծերի սահմաններում մեկ
ամսվա հաշվարկով4։ Այս կարգով է իրականացվել արդարադատության նախարարության ծախսերի ֆինանսավորումը 1918 թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին5։
Իր կազմավորման օրվանից արդարադատության նախարարությունը որոշ
սկզբունքային և անհետաձգելի հարցեր լուծելուց հետո ձեռնամուխ է եղել նախարարության ֆինանսական նախահաշիվների և հաստիքացուցակների նախագծերի
մշակմանը։ 1918 թ. այդպիսի նախագծեր մշակվել են երկու անգամ։ Առաջինը ավարտվել է 1918 թ. հոկտեմբերին և նույն թվականի հոկտեմբերի 9-ին ներկայացվել
է Նախարարների խորհրդի քննությանը, որտեղ հավանության արժանանալով՝ ու1

Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 206, ց. 1, գ. 2, թ. 16, ինչպես նաև գ. 8, թ. 1։
Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 206, ց.1, գ. 8, թթ. 4, 21, 46, 55, 79։
3
Տե´ս «Կառավարության լրաբեր», պաշտոնաթերթ, Երևան, 1918, սեպտեմբերի 1, թիվ 1։
4
Տե´ս Հայաստանի Խորհրդի հաստատած օրենքները, 1918, Երևան, էջ 16։
5
Տե´ս նույն տեղում, էջ 24։
2
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ղարկվել է օրենսդիր մարմին` Հայաստանի խորհուրդ1։ Ըստ այդ նախագծի՝ նախարարության կենտրոնական ապարատը կազմված էր նախարարից և գրասենյակից։
Արդարադատության նախարարին կից գործելու էր նախարարի խորհուրդը 2 ։ Այդ
նախագծերը մշակելիս արդարադատության նախարարությունը կառավարության
ցուցումներին համապատասխան ղեկավարվել էր երկու հիմնական դրույթներով.
նախ՝ ստեղծել «արդարադատության պատասխանատու գործը» իրականացնելուն
ընդունակ դատական կառուցակարգ, և երկրորդ՝ ըստ հնարավորության առավելապես խնայել պետական միջոցները, սակայն առանց արդարադատության պատշաճ
իրականացմանը վնաս հասցնելու։
Այդ նախագծով նախատեսվում էր Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնել
Հայաստանի սենատ (վճռաբեկ դատարան) իրեն կից դատախազական հսկողությամբ, դատական պալատ (վերաքննիչ դատարան), մեկ շրջանային դատարան
հանրապետության ամբողջ տարածքի համար, որի նստավայրը լինելու էր Երևանում։ Համաձայն այդ փաստաթղթի` հաշտարար բաժինների քանակը հանրապետության տարածքում հասնելու էր 11-ի, իսկ քննչական տեղամասերինը` 12-ի։
Այս նախագծերը, որ նախատեսված էին 1918 թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների համար, Հայաստանի խորհրդում օրենսդրական հաստատում չստացան։
Դրանք նախատեսված էին Բաթումի հաշտության համաձայնագրով Հայաստանի
Հանրապետությանը անցած տարածքների համար։ Երբ Բաթումի պայմանագիրը
հայտարարվեց անվավեր, և Հայաստանի Հանրապետության տարածքները ընդլայնվեցին ավելի քան երկու անգամ, ապա անհրաժեշտություն առաջացավ փոփոխության ենթարկել նաև արդարադատության նախարարության «նախահաշիվների
ու հաստիքացուցակի» նախագծերը ինչպես կենտրոնական ապարատի, այնպես էլ
արդարադատության նախարարության «տեղական հիմնարկությունների» մասերով։
Այդ կապակցությամբ մշակվեց «Արդարադատության նախարարության նախահաշվի և հաստիքացուցակի լրացուցիչ օրինագիծ»3։ Ըստ վերջինի՝ առաջարկվում էր
լրացուցիչ հիմնել նոր հաշտարար բաժիններ ու քննչական տեղամասեր, փոփոխության ենթարկել վճռաբեկ դատարանի և դատական պալատի կազմը և այլն։
Միաժամանակ որոշ փոփոխություններ էին նախատեսվում արդարադատության
նախարարության կենտրոնական ապարատում. նախարարության գրասենյակի
տնօրենի հաստիքի փոխարեն նախատեսվում էր նախարարի օգնականի պաշտոնը, իսկ գրասենյակի փոխտնօրենի փոխարեն` գրասենյակի վարիչի պաշտոնը։
Գրասենյակին կից պետք է ստեղծվեր իրավաբանական գրադարան։ Այդ նպատակով նախարարությունը պահանջում էր հատկացնել գումարներ` օրենքների ժողովածուներ և իրավաբանական գրականություն ձեռք բերելու համար։
«Արդարադատության նախարարության նախահաշվի և հաստիքացուցակի
լրացուցիչ օրինագիծը» զեկուցվեց Նախարարների խորհրդին 1918 թ. դեկտեմբերի
9-ին։ Կառավարության կողմից հավանություն ստանալով` դրանք առաջարկվեցին
Հայաստանի խորհրդին՝ ի լրումն նախկինում արդեն ներկայացված օրինագծերի4։
Բայց այս նախագծերը փաստորեն այդպես էլ չհաստատվեցին օրենսդիր մարմնի
կողմից։ Սակայն արխիվային փաստաթղթերի հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ
արդարադատության նախարարությունը 1919 թ. ղեկավարվում էր դրանցով։ Դրա
իրավական հիմքը Հայաստանի խորհրդի 1919 թ. հունվարի 3-ի «1919 թ. ֆինանսա1

Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 206, ց. 1, գ. 2, թ. 62։
Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 206, ց. 1, գ. 8, թթ. 303-305։
3
Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 206, ց. 1, գ. 8, թթ. 282-286։
4
Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 404, ց. 1, գ. 68, թ. 10։
2
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կան նախահաշիվների և պետական ելումուտքի տախտակը կազմելու, քննելու և
հաստատելու մասին» օրենքն էր։ Այդ օրենքը բոլոր նախարարություններին և գերատեսչություններին թույլատրում էր 1919 թ. հունվարի 1-ից մինչև մայիսի 1-ը պետական ապարատի կարիքները բավարարելու համար անհրաժեշտ ծախսերն իրականացնել 1918 թ. նախահաշիվների շրջանակում1։
«Արդարադատության նախարարության նախահաշվի և հաստիքացուցակի
լրացուցիչ օրինագիծը», որ Նախարարների խորհուրդը հաստատեց 1918 թ. դեկտեմբերի 9-ին, նախատեսում էր արդարադատության նախարարությանը կից հիմնել նաև սահմանազատիչ բաժին2։
Այսպիսով, 1919 թ. առաջին կեսին արդարադատության նախարարությունը
գործել է 1918 թ. նախահաշիվների ու հաստիքացուցակների շրջանակում։ Իսկ արդեն 1919 թ. երկրորդ կեսին հաստատվեցին արդարադության նախարարության նոր
նախահաշիվներն ու հաստիքացուցակները։ 1919 թ. հուլիսի 17-ին Նախարարների
խորհրդի ընդունած օրենքով3 հաստատվեցին արդարադատության նախարարության կենտրոնական և տեղական հիմնարկությունների 1919 թ. հուլիս-դեկտեմբեր ամիսների ամբողջական նախահաշիվներն ու հաստիքացուցակը4։ Այդ նախագծերը
նախօրոք քննարկվել էին միջգերատեսչական բյուջետային հանձնաժողովում, որը
օրենսդրական լիազորություններով օժտված կառավարությանը երաշխավորում էր
հաստատել դրանք5։
Ըստ այդ փաստաթղթերի՝ նախարարության կենտրոնական և «տեղական հիմնարկությունների» համակարգը հետևյալ տեսքն ուներ`
1) նախարարության կենտրոնական ապարատ,
2) բարձրագույն դատական հիմնարկություններ` Հայաստանի սենատ և դատական պալատ,
3) Երևանի շրջանային դատարան,
4) 26 հաշտարար բաժիններ, մեկ քննչական-հաշտարար բաժին,
5) 27 քննչական տեղամասեր,
6) նախարարությանը կից սահմանազատիչ բաժին6։
Ըստ նոր հաստիքացուցակի՝ նախարարության կենտրոնական ապարատն ուներ հետևյալ կառուցվածքը` ա) արդարադատության նախարար, նրա օգնական, բ)
նախարարի խորհուրդ, որն այս անգամ կազմված էր նախարարից, նրա օգնականից, Հայաստանի սենատի նախագահից և ավագ դատախազից, դատական պալատի նախագահից և դատախազից, Երևանի շրջանային դատարանի նախագահից ու
դատախազից և վերջապես՝ Արևմտյան Հայաստանի գործերով խորհրդականից, գ)
արդարադատության նախարարության գրասենյակ, որը կազմված էր տնօրենից,
փոխտնօրենից, Արևմտյան Հայաստանի գործերով խորհրդականից, գործավարից,
վերջինիս օգնականից, հաշվապահից և օժանդակ ծառայողներից7։
1

Տե´ս Հայաստանի խորհրդի հաստատած օրենքները, Երևան, 1919, էջ 39։
Բաժինը կազմված էր լինելու վարիչից, գլխավոր հողաչափից, երկու հողաչափերից,
գծագրողից, գրասենյակային օժանդակ ծառայողներից (տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 206, ց. 1, գ. 8, թ. 296)։
3
ՀՀ կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ 1919 թ. ապրիլի 27-ից մինչև օգոստոսի 1-ը ուներ օրենսդրական լիազորություն, որը կառավարությունն ստանում էր օրենսդիր
մարմնից։ Հետևաբար, այս ժամանակահատվածում նախարարների կողմից Նախարարների
խորհուրդ մտցված օրինագծերը հաստատվելուց հետո ստանում էին օրենքի ուժ։
4
Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 69, թ. 106։
5
Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 69, թ. 109։
6
Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 69, թ. 111-119։
7
Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 69, թ. 115։
2
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1919 թ. հուլիսի 17-ին Նախարարների խորհրդի ընդունած օրենքով արդարադատության նախարարության կենտրոնական և տեղական հիմնարկությունների
կազմակերպական կառուցվածքը մնաց անփոփոխ մինչև 1920 թ. երկրորդ կիսամյակը։ 1920 թ. հուլիսի 30-ին կառավարությունը օրենսդրական կարգով նորից վավերացրեց արդարադատության նախարարության 1920 թ. երկրորդ կիսամյակի նախահաշիվն ու հաստիքացուցակը1։ Այդ փաստաթղթով նախարարության կենտրոնական ապարատում, համաձայն Հայաստանի պառլամենտի 1920 թ. մարտի 15-ին
ընդունած օրենքի, ավելացել էր արևմտահայության իրավագիտական բաժինը, իսկ
նախարարի գրասենյակը վերանվանվել էր նախարարի դիվանի՝ տեսուչի գլխավորությամբ2։ Այս և նախորդ նախահաշիվներում բացակայում էր բանտային տեսչությունը, որը Նախարարների խորհրդի 1919 թ. հունվարի 7-ի որոշմամբ ներքին գործերի նախարարության ենթակայությունից հանվել և հանձնվել էր արդարադատության
նախարարության կառավարմանը3։ Պատճառն այն էր, որ բանտային տեսչության
նախահաշիվներն ու հաստիքացուցակները կազմվում էին արդարադատության նախահաշիվներից ու հաստիքացուցակներից առանձին, հետևաբար համապատասխանաբար ֆինանսավորվում էին առանձին։
Այսպիսով, նորահռչակ պետության պետական ապարատի զարգացումը արդարադատության նախարարության օրինակով հաստատում է, որ 1918 թ., չունենալով ոչ մի կազմակերպական-կառուցվածքային նախադրյալ, այդ նախարարությունն
արդեն 1920 թ.-ին ուներ բավականին ձևավորված և կայացած կենտրոնական ապարատ` նախարարի գլխավորությամբ։ Ապարատը ներառում էր հետևյալ կառուցվածքային օղակները` ա) արդարադատության նախարար, նրա օգնական. բ) նախարարի խորհուրդ, գ) արդարադատության նախարարության դիվան (գրասենյակ),
գ) արևմտահայության իրավագիտական բաժին, դ) բանտային տեսչություն։ Արդարադատության նախարարին՝ որպես գլխավոր դատախազի ենթարկվում էր նաև
դատախազական հսկողության համակարգը, որը ուներ հետևյալ կառուցվածքը՝ ա)
Հայաստանի Սենատին կից դատախազական հսկողություն՝ ի դեմս ավագ դատախազի և նրա օգնականի։ 1920 թ. հոկտեմբերի 26-ի օրենքով սահմանվեց նաև Սենատի ռազմական ավագ դատախազի պաշտոնը, որը ենթարկվելու էր ռազմական
նախարարին և կատարելու էր գլխավոր ռազմական դատախազի գործառույթները,
բ) դատական պալատին կից դատախազական հսկողություն՝ ի դեմս դատախազի և
նրա երկու օգնականների, գ) Երևանի շրջանային դատարանի դատախազական
հսկողություն՝ ի դեմս դատախազի և նրա հինգ օգնականների, դ) Կարսի և Ալեքսանդրապոլի շրջանային դատարանների դատախազական հսկողություն՝ ի դեմս
դատախազի և նրա երկու օգնականների4։
Հանրապետության հռչակումից հետո կառավարության կառուցվածքում
ստեղծվեց արդարադատության նախարարությունը, և մի քանի ուղղություններով
տարվեցին նախարարության հիմնադրման աշխատանքներ։ Նորահռչակ պետության պետական ապարատի զարգացումը արդարադատության նախարարության օրինակով հաստատում է, որ 1918 թ., չունենալով ոչ մի կազմակերպական-կառուցվածքային նախադրյալ, այդ նախարարությունն արդեն 1920 թ. ուներ բավականին
ձևավորված և կայացած կենտրոնական ապարատ` նախարարի գլխավորությամբ։
1
ՀՀ կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ 1920 թ. մայիսի 5-ից մինչև հանրապետության անկումը՝ դեկտեմբերի 2-ը, օրենսդրական լիազորություններով օժտված գործադիր
մարմնի էր, որը սահմանվել էր հատուկ օրենքով։
2
Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 206, ց. 1, գ. 119, թթ. 1-5։
3
Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 14, 1-ին մաս, թ. 3։
4
Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 206, ց. 1, գ. 119, թթ. 1-8։
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УЧЕРЖДЕНИЕ И СТОНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОСТРУКТУРНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСРЕТСТВА ЮСТИЦИИ
ПЕРВОЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ (1918-1920)
Анаит Сарксян
Аспирант кафедры теории и истории государства и права ЕГУ
___________________________________

Министерство юстиции Первой Республики Армения была учреждена через
два месяца провозглашения Республики. Несмотря на тяжелие условия
Республики, была проведена большая работа по нескольким направлениям по
созданию аппарата управления министерства. В итоге не имевшим ни одной
организационно-структурной предпосилки, в 1920 г. это министерство имело
достаточно организованний центральный аппарат во главе министра юстиций.

ESTABLISHMENT AND STRENGTHENING OF THE
ORGANIZATIONAL AND STRUCTURAL SYSTEM OF THE
MINISTRY OF JUSTICE OF THE FIRST REPUBLIC OF
ARMENIA
Anahit Sargsyan
PhD Student ot the YSU Chair of Theory of State and Law
___________________________________

Ministry of Justice was established in the system of the Government only after two
months of establishment of the Republic of Armenia. Despite the complicated
conditions of economic and political life in the Republic, the establishment of the
Ministry of Justice was fulfilled in several directions. Development of state machine of
the newly established state according to the example of the Ministry of Justice states,
that in 1918 the mentioned Ministry had no organizational and structural prerequisites
and in 1920 it already had sufficiently formed and stable central system headed by the
Minister.
Բանալի բառեր – նախարար, արդարադատություն, դատախազ, կառավարում, ընդհանուր
հսկողություն, կենտրոնական ապարատ, նախադրյալներ, սենատ, շրջանային դատարան,
գրասենյակ-դիվան, նախարարի խորհուրդ
Ключевые слова – министр, юстиция, прокурор, управление, общий надзор, центральный
аппарат, предпосылки, сенат, окружной суд, канцелария, совет министра
Key words – minister, justice, prosecutor, government, general control, central system,
prerequisites, Senate, Regional Court, office, Council of the Minister
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XIX ԴԱՐԻ ՀԱՅ ՄՏԱԾՈՂՆԵՐԻ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՁԵՎԻ ՄԱՍԻՆ
Նելլի Հովսեփյան
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ
___________________________

XIX դարի հայ մտածողներն իրենց հայացքներում պետության ամենակարևոր
կողմերից են համարել պետության կառավարման և կառուցման ձևի հարցերը։ Հայ
իրավական մտքի պատմության մեջ, օրինակ, Մ. Խորենացին, Ե. Կողբացին, Եղիշեն, Հ. Մայրավանեցին, Մ. Գոշը, Ս. Սպարապետը, Գլաձորի և Տաթևի համալսարանների մտածողները, Հ. Արղությանը, Հ. Լազարյանը և ուրիշներ պաշտպանել են
պետության կառավարման միապետական ձևը, իսկ Ֆրիկը, Հ. Էմինը, Շ. Շահամիրյանը և ուրիշներ՝ պետության հանրապետական ձևը։ Սակայն, անկախ այն հանգամանքից, թե ով կառավարման ինչպիսի ձև է գերադասել, բոլորն էլ միասնական են
բռնապետության քննադատության և այն մերժելու հարցում։ XIX դարում բռնապետության դեմ պայքարը առաջնային են համարել բոլոր հայ մտածողները անխտիր։
Հայ մտածողները, որքան էլ որ պետական կառավարման ձևերի վերաբերյալ
չեն ունեցել արդի գիտական չափանիշներին համապատասխանող պատկերացումներ, սակայն նրանց գիտական ժառանգության մեջ այդ հարցերին վերաբերող առաջադիմական գաղափարներ են արծարծվել, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն իրավական մտքի պատմության համար։ Այսպես, Մ. Մամուրյանը, Ստ. Նազարյանը,
Մ. Նալբանդյանը, Հ. Սվաճյանը, Մ. Տատյանը և ուրիշներն իրենց կարծիքներն են
շարադրել միապետության, սահմանադրական միապետության, բռնապետության,
ազնվապետության, օլիգարխիայի, բուրժուական հանրապետության և պետության
այլ ձևերի մասին։ «Տերությանց սահմանադրությունները չորս ընդհանուր ձև ունի`
ինքնակալություն որոյ մեջ իշխանությունը մեկ անձի մը կըպատկանի, սակավապետություն (օլիգարխիա), որոյ մեջ քանի մը անձանց կը վերաբերի, ազնվապետություն` որոյ մեջ իշխանությունը ժառանգական իրավունքով ամենանշանավոր անձանց կվերաբերի, ռամկավարություն` որոյ մեջ իշխանությունը ազգին ամբողջությամբ կվերաբերվի»1 ,- գրել է Հ. Սվաճյանը։
Մ. Մամուրյանը, հարցը քննարկելով պետության ձևերի պատմականության
տեսանկյունից, ցույց է տվել, որ բոլոր պետությունները նույն ժամանակաշրջանում
չեն կարող պետական նույն ձևերն ունենալ. օրինակ՝ Եվրոպայում պատմական
նույն հատվածում միմյանց հարևան Անգլիայում սահմանադրական միապետություն
էր, իսկ Գերմանիայում` բացարձակ միապետություն։ Նման տարբերությունը նա
բացատրում է այս պետությունների ներքին պայմաններով։ Պետությունները «երկու
գլխավոր ձևի կրնար վերածուիլ ... հանրապետության և միապետության» 2 ։ Նա
հանրապետական ձևը բաժանել է երկու տիպի՝ հանրապետական, երբ ժողովուրդն
է ղեկավարում, և հանրապետական, երբ ազնվականությունն է ղեկավարում։ Ընդ որում, ազնվական հանրապետությունը նա բաժանում է ընտրովի ժառանգականի և
աստվածապետականի։ «Հանրապետությունը կրնայ լինել ռամկավարական, երբ

1
2

«Արեւելեան մամուլ», 1881, հ. 6, էջ 213-214։
Մամուրյան Մ., Հին պատմություն, հ. Ա, Կ.Պոլիս, 1884, էջ 29։
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որ ամբողջ ժողովուրդը կվարե վեհապետության պաշտոնը։ Ազնվապետությունը,
երբ որ ժողովրդիան միայն մեկ մասին (մարմին) ... կմասնակցի։ Ազնվապետականը,
երբ ժողովուրդը մեկ մասով... կմասնակցի։ Ազնվապետությունն ընտրական է, երբ
ժողովուրդն ազնվական դասէն կընտրէ իր ներկայացուցիչները, այսինքն` այն մարդիկն, որոնց կյանձնէ վեհապետությունը։ Ազնվապետությունը ժառանգական է, երբ
իշխանության իրավունքը իբրև երկնատուր որդվոց որդու կավանդուի առանց ազգին հավանության։ Աստվածապետական կառավարության տեսակ մէ ազնվապետական հանրապետությունը, որու մեջ կրոնավորները յանուն Աստուծոյ կիշխեն ժողովուրդյան վրայ»1։ Մ. Մամուրյանը գիտական բացատրություն է տալիս միապետության կամ ինքնակալության կառավարման ձևի մասին՝ նշելով, որ նման պետությունում գերագույն իշխանությունը միապետի ձեռքում է։ Նա կարծիքներ է
հայտնել նաև բռնապետության կամ անսահմանափակ միապետության մասին.
«Միապետության մեջ երեք իշխանությունները քիչ թե շատ միևնույն մարդուն ձեռքին են։ Եթե միապետը միանգամայն վեհապետ է ... այն ատէն միապետությունը
բաձարձակ կամ բռնական է..., եթե միապետը ուրիշ անձերու հետ կբաժանէ երեք
իշխանությունները այն ատէն միապետությունը բարեխառն կըսվի։ Ամենեն բարեխառն միապետությունը երեսփոխանական կամ սահմանադրական կառավարություն ըսվածն է»2։
Մ. Տատյանը, անդրադառնալով պետությունների զարգացման ձևերին, խոսել է
ֆեոդալիզմի և բուրժուազիայի տիրապետության ժամանակաշրջանի պետությունների մասին՝ ասելով, որ ֆեոդալական իրավակարգի ժամանակ հիմնական ձև են եղել միապետությունը և բռնապետությունը, իսկ բուրժուազիայի ժամանակ` միայն
սահմանադրական միապետությունը, որը ֆեոդալական և բուրժուական դասակարգերի փոխզիջման հետևանք է։ Եթե միապետության պայմաններում պետության
ներքին և արտաքին քաղաքականությունը թելադրում է միապետը, ապա սահմանադրականում` նաև ներկայացուցչական մարմինը։ Այս հայացքները շարադրելիս
նա հանդես է եկել նաև բռնապետության, եկեղեցական դոգմաների և կամայականությունների դեմ։
«Բազմավեպը» դեռևս 1848 թ, քննության ենթարկելով պետության կառավարման ձևերի հարցը, նշում է, որ աշխարհի տարբեր պետություններում գոյություն ունեն կառավարման տարբեր ձևեր, «Ամենայն ընկերութիւն պէտք է գիտնայ թէ իր մէջ
գերագոյն իշխանը ո´վ է. ապա թէ՞ որ, ընկերութիւն չըլլար ու չմնար. միայն աս կայ
որ գերագոյն իշխանութիւնը ամէն ժամանակ ու ամէն ազգաց մէջ միակերպ չէ, հապա ո´րը միապետական է, ո´րը ազնուապետական, որն ալ ռամկապետական»3։
Հոդվածագիրը իրավաբանական բացատրություն է տալիս կառավարման ձևերին.
«Երբոր տէրութեան մը կառավարութիւնը մէկ մարդու ձեռքն է, անոր գերագոյն իշխանութիւնը միապետական կ’ըսու. երբոր ազգի մը մէջէն ընտրուած ազնուականներուն յանձնուած է, կ’ըսուի ազնուապետական. իսկ երբ ժողովրդեան կամ ռամկին
ձեռքն է` ռամկապետական»4։ Ըստ հեղինակի՝ միապետականը կարող է դառնալ
բռնապետական այն դեպքում, երբ չեն գործում օրենքները, չեն պահպանվում կարգ
ու կանոնը, երբ միապետը ձեռք է բերում անսահմանափակ իրավունքներ։ Ժամանակի պայմանների թելադրանքով, երբ միապետը չի կարող իրականացնել իր գոր1
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ծառույթները, պետությունը դառնում է սահմանադրական. «Աս գերագոյն իշխանութիւներուն առաջինը գէշ կերպով գործածուի նէ, բռնակալութիւն կը դառնայ, երկրորդը սակաւապետութիւն, երրորդը անիշխանութիւն»1։
Անհայտ հոդվածագիրը նույն հոդվածում փորձ է կատարել ցույց տալ Եվրոպայում սահմանադրական միապետության առաջացման պատճառները, բայց չի
կարողացել խորությամբ ուսումնասիրել անգլիական սահմանադրական միապետության իրական պատճառները։ Ինչպես հայտնի է, Անգլիայում ֆեոդալները և
բուրժուազիան չկարողացան լուծել իշխանության հարցը նախ այն պատճառով, որ
ֆեոդալները ուժ չունեին իշխանությունն իրենց ձեռքերում պահելու, այնուհետև`
բուրժուազիան չուներ այն հզորությունը, որ խլեր իշխանությունը ազնվականներից։
Այդպիսի պայմաններում, ելնելով ազգի շահերից, ազնվականները և բուրժուազիան
փոխզիջման ճանապարհով ստեղծեցին սահմանադրական միապետություն կամ
կիսաֆեոդալական կամ կիսաբուրժուական պետություն։ «Եւրոպայի հիմակուան
ազգերը աս զեղծմունքներէն վախնալով` նայեցան որ մէկ տեսակը մէկալ տեսակներով բարեխառնեն, այսինքն մէկուն պակասութիւնները մէկալին կատարելութիւններովը բաղադրեն. ասանկ ձևացան ու հետզհետէ կը ձևանան խառն կամ սահմանադրական կառավարութիւն ըսուածները …»2 -նկատում է հեղինակը։ Այնուհետև նա,
ելնելով XIX դարի սկզբին ստեղծված տնտեսական և քաղաքական իրավիճակից,
հանգել է այն եզրակացության, որ եվրոպական շատ երկրներում կստեղծվեն «…
կառավարութիւնները ոչ պարզ միապետական, ոչ պարզ ազնուապետական և ոչ
պարզ ռամկապետական ձևերով» 3։
Կղերապահպանողական հոսանքի «Նոր-դար» թերթը, մասնավորապես նրա
խմբագիր, իրավագիտության դոկտոր Սպանդար Սպանդարյանը 1880-ական թթ.,
անդրադառնալով պետությունների կառավարման ձևին, լուրջ ուշադրություն է
դարձրել սահմանադրական միապետության իրավաբանական վերլուծությանը։
Բազմաթիվ հոդվածներում, մասնավորապես խմբագրական հոդվածներում, հեղինակը ցույց է տվել, որ սահմանադրական միապետությունում թագավորի կամ միապետի իշխանությունը սահմանափակվում է ներկայացուցչական մարմնով, նրա
կողմից ընդունված օրենքով։ Ըստ հեղինակի՝ սահմանադրական միապետությունը
որպես կանոն հանդես է գալիս բուրժուազիայի ժամանակ և նրա իշխանության հաստատմամբ. «Պէտք է ասենք, որ սահմանադրական պետութիւնների մէջ պետութիւնը պահպանվում և կառավարվում է մի օրէնսդիր մարմնով, որին անուանում են
պարլամենտ։ Այդ պարլամենտը բաղկացած է երկու առանձին ժողովքից, որոնք իւրաքանչիւր պետութեան պատմական և քաղաքական կեանքից առաջացած յատուկ
հիմնական օրէնքներով միմեանց հետ որոշ յարաբերութեան և սահմանների մէջ են
դրուած և որոշ անուններ են կրում»4։ Ս. Սպանդարյանը ցույց է տալիս, որ արտոնյալ դասակարգերից ստեղծված վերին պալատը կոչված է պաշտպանելու տնտեսապես և քաղաքականապես տիրող դասակարգերի շահերը: Հեղինակը նաև խոսում է պալատի ձևավորման եղանակի կամ ձևի մասին։ «Ամեն սահմանադրական
պետությիւնների մէջ առաջին ժողովների անդամները երկրի բարձր ազնուական ...
արտօնութիւններ վայելող դասիցն են, որոնք ժողովրդից չեն ընտրվում, այլ ժառան-

1

Նույն տեղում։
Նույն տեղում, էջ 67։
3
Նույն տեղում։
4
«Նոր-Դար», 1884, 11 հոկտեմբերի, էջ 163։
2

Государство и право

45

գական իրաւունքով պետութեան գլխից են նշանակվում … մինչ ցմահ»1։ Ըստ հեղինակի՝ ստորին պալատի պատգամավորներն ընտրվում են ժողովրդի կողմից` որոշ
ժամանակաշրջանով, ընդ որում՝ օժտված ձևական իրավունքներով նույնիսկ օրինագծերը քննության ենթարկելու և ընդունելու ընթացքում։ «Սահմանադրական պետութեան մէջ իւրաքանչիւր օրինագիծ պէտք է ուրեմն անցնի պարլամենտի այդ երկու ժողովների միջից, սկսելով պատգամաւորների ժողովից։ Պատահում է, որ այն
օրինագիծը, որին պատգամաւորների ժողովն իւր հաւանութիւննը տուել է, միւս
բարձր ժողովը (մէկ տեղ` լօրդերի տունը, միւս տեղ` սենատը …) մերժում է ... այսպիսով օրինագիծը օրէնքի ոյժ չէ ստանում, որովհետև օրինագիծը այն ժամանակ
միայն օրէնքի ոյժ է ստանում, երբ պարլամենտի երկու ժողովից էլ ընդունվում է»2նշում է նա։ Լինելով պահպանողական՝ այնուամենայնիվ ցարական Ռուսաստանի
պայմաններում Սպանդարյանը քննադատական խոսք է հրապարակում տիրող դասակարգերի շահերն արտահայտող պալատի մասին. «Երկու ժողովների մէջ ծագած տարաձայնութեան ժամանակ իրեն վիրաւորուած և բռնաբարուած համարողը
միշտ պատգամաւորների ժողովն է։ Նախ, որ օրինագիծը սրանից է գնում միւս ժողովը, երկրորդ, որ պատգամաւորների ժողովը, իրեն ճանաչելով ժողովրդի կամքի
ուղիղ ներկայացուցիչն ... պնդում է, որ բարձր ժողովը նրա ընդունածը ինքն էլ
պէտք է ընդունէ, քանի որ այդ բարձր ժողովը իսկապէս ժողովրդեան կամքը չէ ներկայացնում, այլ մի որոշ դասի կամքը»3։ Նման վիճակը վերացնելու և արդարություն
հաստատելու, հատկապես ժողովրդական պալատներին տեղ տալու համար Ս.
Սպանդարյանն առաջարկում է ընդլայնել ժողովրդի ընտրական իրավունքը. «Որպէս զի դրանց (լորդերի, սենատի) ազդեցութիւնը պակասի և ժողովրդի կամքը աւելի ուժով երևան գայ, պէտք է, որ ժողովրդի ընտրութեան իրաւունքը ընդարձակուի
այլապէս` պետութիւնում պատգամաւորների ժողովի ընտրութեան մէջ ժողովրդի,
նրա դասակարգերի աւելի մեծ մասը իրաւունք ստայ ընտրութեանը, ուրեմն և անուղղակի երկրի կառավարութեանը մասնակցելու»4։
Ինչպես հայտնի է, առաջին պրոլետարական հեղափոխության միջոցով
ստեղծված և1871 թ. մարտի 18-ից մինչև մայիսի 28-ը գոյատևած Փարիզի կոմունան
պատմության մեջ հայտնի է որպես աշխատավորության կամ բանվոր դասակարգի
առաջին կառավարություն։ Մ. Մամուրյանը 1871 թ. ապրիլի սկզբներից տպագրել է
հոդվածներ` նվիրված Փարիզի կոմունային, նրա ներքին և արտաքին քաղաքականությանը, պետական մարմինների ձևավորմանը և գործունեությանը, իրավական
ակտերին, ընտրելու իրավունքին, պաշտոնավորների առաջադրմանը և նշանակմանը։ «Ընկերային հաստատութիւն մ’է հասարկուրդն, հետևապէս մարդկային ընկերութեան չափ հին և ամէն կառավարութեանց պարզագոյն ձևն է։ Իր շրջանին մէջ`
հասարակուրդն անկախ կ’գործէ, իր մասնաւոր շահերուն վրայ կ’հսկէ, իր յատուկ
կեանքն և վարչութիւնն ունի։ Ինքն իր ծոցէն կ’կազմէ իր ընդհանուր երեսփոխանական խորհուրդը, կ’սահմանէ գործադիր պաշտօնեաներն` և ներքին վարչութեան իւրաքանչիւր ճիւղին համար ունի հասարակապետ, դատաւոր, մատակարար, որոնք
հասարակուրդին տնտեսական, դատաստանական, եկմտանական, կրթութեան
գործերուն կ’հսկեն և մանրանկար հասարակապետութեան մը պատկերը կ’ընծա-
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յեն» 1 ,-գրել է Մամուրյանը։ Նա այն կարծիքն է հայտնել, որ Փարիզի կոմունան
մարդկանց համար ստեղծել է ազատ, իրավահավասար հարաբերություններ հատկապես տեղական ինքնակառավարման բնագավառում։ Մամուրյանը, կոմունան
համեմատելով ժամանակի բուրժուակալվածատիրական պետությունների հետ,
տեսնում է այն տարբերությունը, որը օգտակար է ժողովրդի համար։ Կոմունայի պետական մարմիններում ժողովրդի շահերը բարձր են ամեն ինչից։ Այդ պատճառով
էլ, գրել է հայ հեղինակը, Փարիզի կոմունայում հանդես են գալիս հասարակության
ղեկավարման գործում նոր, մինչև այժմ մեզ անհայտ մեթոդներով, այսինքն` կրոնից
անկախ պետություն կամ կրթության, տնտեսության հարցերով զբաղվող պետական
մարմիններ, պաշտոնավորներին նշանակող և հսկող հանձնաժողովներ։ Մամուրյանը թուրքական բարբարոս պետության պայմաներում անարգանքի սույնին է գամում
գերմանական, անգլիական և մյուս պետություններին, որոնք փորձում են խեղդել
Փարիզի կոմունան` որպես նոր տիպի պետություն։ Իսկ Թիերի (հակահեղափոխական կառավարության ղեկավար) հասցեին հայ մտածողը գրել է. «... Փարիզն առաւ,
այլ ի՞նչպէս. մէկ հոյակապ մասն աւերակ, մէկ մասը ճնշուած ատելութեան և ապագայ վրէժխնդրութեան կրիւք լի, ուրիշ մեծագոյն մաս մ’ալ այն սկէպտիկեան անտարբերութեամբ` որ ամէն բռնութեան գլուխ ծռելու կազմ ու պատրաստ կ’երևի»2։
Այսպիսով, Մամուրյանը Փարիզյան կոմունայի մեջ տեսել է պետության պառլամենտական ձևը, որը նոր էջ է բացել Ֆրանսիայի պետության և իրավունքի պատմության մեջ։ Նա առաջիններից էր, որ Փարիզյան կոմունան արժևորեց պետական կառավարման լավագույն ձև։
Քննարկվող հարցի կապակցությամբ Ռուսինյանն արտահայտել է այն կարծիքը, որ հասարակության քաղաքական և տնտեսական ղեկավարման լավագույն ձևը
պառլամենտականն է։ Նրա կարծիքով, իշխանության միայն այդ ձևի պայմաններում
է հնարավոր ապոհովել ամբողջ ժողովրդի մասնակցությունը երկրի ղեկավարման
գործերին և օրինականություն ու արդարադատություն հաստատել նրա ներում։
«Որ, իրոք, Ռուսինյանը հենց այդպես էր մտածում, դա երևում է նրա նախապատրաստած Ազգային սահմանադրությունից, որտեղ նա հայ համայնքի որպես գերագույն իշխանություն առաջադրել է ընդհանուր Երեսփոխանական ժողովը կամ պառլամենը, որին պետք է ենթակա ու հաշվետու լինի Ազգային վարչությունը, այսինք`
կատարողական օրգանը»3-գրում է Ա. Թևոսյանը։ Հասարակական-պետական կառուցվածքի մասին իր նման սկզբունքներով, ակնհայտ է, որ Ռուսինյանը հակադրվել է ոչ միայն ֆեոդալական պետությանը, որի պայմաններում ժողովուրդը զրկված
էր երկիրը կառավարելու և պետության գործերին մասնակցելու հնարավորությունից, այլև պետության պառլամենտական-միապետական ձևին։ Նրա դատողություններից հետևում է, որ նա քաղաքական-պետական իշխանության լավագույն ձև է համարել պառլամենտական դեմոկրատիան։
Միք. Նալբանդյանը իր «Հեգելը և նորա ժամանակը» աշխատությունում հեղափոխականի դիրքերից քննել է պետության ձևերը։ Քանի որ խոշոր մտածողները,
պրուսական բռնապետությունը համարելով կատարյալ, քննադատում էին ֆրանսիական հեղափոխությունը և նրա արդյունք հանրապետությունը, ինչպես նաև անգլիական սահմանադրական միապետական ձևերը` որպես անընդունելի կառավար1

«Արևելյան մամուլ», 1871, հ. 5, էջ 228։
«Արևելյան մամուլ», 1871, հ. 6, էջ 283։
3
Թևոսյան Ա., Նահապետ Ռուսինյանի աշխարհայցքը, Երևան, 1970, էջ 111։
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ման կառույցներ, ուստի հայ խոշոր մտածողը, հրապարակայնորեն անդրադառնալով համաշխարհային ճանաչում ստացած փիլիսոփա Հեգելի սխալներին, բազմակողմանիորեն ուսումնասիրել է անգլիական սահմանադրական միապետության առաջացման և զարգացման պատմությունում նրա գործունեության առավելությունները Գերմանական կայսրության նկատմամբ։ Նալբանդյանը անգլիական և գերմանական պետությունների տարբերությունը բացատրում է մասնավորապես անգլիական
պառլամենտի գոյությամբ։ Անգլիայի պետական համակարգում պառլամենտի
ստեղծումը, ըստ Նալբանդյանի, մեծ առաջադիմություն է, քանի որ այդ երկրում ժողովուրդը հասել է ընտրությունների կամ ազատությունների, որոնք գոյություն չունեն Գերմանիայում։ «... Անգլիական մարդը իրավմամբ կարող է պարծենալ իր ազատությամբ, մինչդեռ ուրիշների և մանավանդ խեղճ ողորմելի գերմանացիք ցեխում խրված, նախանձու տրաքում են և տակավին հավան չեն Անգլիային։ Տո մի
նորաչափ ազատություն ձեռք բեր, հետո խոսիր»1։ Քանի որ «Հեգելը երկրպագում
էր պրուսական ինքնակալական պետությանը, նա դեմ էր ոչ միայն կառավարման
սահմանադրական ձևին, այլ նաև հանրապետական ձևին», ասել է Մ. Նալբանդյանը, պառլամենտը ապականության կենտրոն է, իսկ հանրապետությունը՝ գարշելի2։
Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու է Հեգելը սարսափում կառավարման այդ
ձևերից, Նալբանդյանը նշել է, որ հիմնական օրենքների փոփոխությունը, հատկապես սահմանադրական օրենքներում փոփոխություններ կատարելը, պաշտոնավորների ազատումը և նշանակումը պառլամենտի կողմից զայրացրել են Հեգելին։ Մ.
Նալբանդյանը Հեգելին մեղադրում է այն բանում, որ նա, չուսումնասիրելով կառավարման նման ձևերի էությունը, չի փորձել տեսնել այն որակական տարբերությունը,
որ գոյություն է ունեցել բռնապետության, հանրապետության և սահմանադրական
միապետության կառավարման ձևերի միջև։ «Բայց ինչ ասես, որ Հեգելի պես մարդը
փրկություն է տեսնում ... շղթայի մեջ, քան թե այն սահմանադրության, որ միմիայն
անգլիական մարդը կարողացավ իրագործել և որին հաջորդեց ուրիշ կերպարանքով... ամերիկյան դաշնակցությունը»3-նշում է նա։ Նալբանդյանը դեմ էր Գերմանական բռնապետությանը, նրա համակրանքը սահմանադրականի կողմն էր, բայց
արդյոք Նալբանդյանը համաձայն էր սահմանադրական միապետությանը` որպես
լավագույն կառավարման ձևի։ Իհարկե ո´չ։ Նրա համար այդ ձևը նույնպես անընդունելի է և ոչնչացման ենթակա. «Ով չի տեսնում, որ անգլիական սահմանադրությունը տակավին չի հասած իր վերջին կատարելիության...»4։ Այստեղից էլ հայ մտածողը գտնում էր, որ իր կողմից «գովված» անգլիական պետության սահմանադրական կարգը պետք է ոչնչացնել, քանի որ այդ ձևը նույնպես ծանրացած է հասարակ
ժողովրդի վրա։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ անգլիական սահմանադրական
միապետությունը ճնշում է ոչ միայն իր ժողովրդին, այլ նաև շատ հեռվում գտնվող
Ամերիկայի աշխատավորությանը։ Այդ «ազատամիտ» Անգլիան, գրում է Նալբանդյանը, բռնակալի գավազանով ձգտում էր կանխել Ամերիկայի գյուղացիության պայքարը ստրկատիրությունից ազատվելու համար։ «Տարակույս չկայ, որ կգա օր, երբ
այդ անդրանիկական համակարգությունը կընկնի և դրանով հողը դուրս կգա կապանքի տակից, բայց այդ ժամանակ արդյոք բոլորովին կատարյալ կլինի նոր կար-

1

Նալբանդյան Մ., ԵԼԺ, հ. 3-րդ, էջ 306-307։
Նույն տեղում։
3
Նույն տեղում, էջ 310։
4
Նույն տեղում։
2
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գը Անգլիայում»1։ Այսպիսով Նալբանդյանն իր հայացքն ուղղում է դեպի կառավարման հանրապետական ձևը։ Բայց ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նա
դեմ էր նաև գոյություն ունեցող հանրապետական ձևին այնքանով, որքանով որ
դրանք նույնպես չէին ծառայում ժողովրդին և նրա շահերին։ Ըստ Նալբանդյանի՝
հանրապետությունները ցանկացած ժամանակ կարող են ստանալ հետադիմական,
հակաժողովրդական տեսք։ Նալբանդյանի այս գաղափարները հենվել են Ֆրանսիայի հանրապետության փորձի վրա, քանի որ «վերստին կործանվեցավ այնտեղ
(Ֆրանսիայում) ազատության աթոռը, և նորա ավերակների վրա բռնապետը մեկնեց
իր երկաթը»2, «ավելին ֆրանսիական հանրապետության երևացուցիչը մի անհատ
է` պոլիտիկական ավազակի կերպարանքով»3։
Այսպիսով, եթե հանրաճանաչ Հեգելի դիալեկտիկան ավարտվում է Պրուսական միապետության կատարյալության ընդունումով, ապա Նալբանդյանի դիալեկտիկան պետության կառավարման այս կամ այն ձևի կատարյալություն չի վերագրում, քանի դեռ պետությունը չի դարձել ժողովրդավարական։
Միք. Նալբանդյանի ստեղծագործություններում խոսքը ոչ միայն պետության
կառավարման ձևերի, հեգելյան պատկերացումների և ժողովրդի շահերին համապատասխանող ձևի մասին է, այլև՝ թե ինչ ուժերի ազդեցությամբ է պետության կառավարման մեկ ձևը փոխվում մյուսով։ Հայ մտածողի կարծիքով, այդ փոփոխությունները կատարվում են միայն տվյալ երկրի ներքին և արտաքին կյանքի ազդեցության շնորհիվ: «... Հեղափոխություններից հետո այդ երկու աշխարհների (Ֆրանսիայի և Անգլիայի- Ն. Հ.) պաշտոնքը փոփոխվեցան»4,- գրում է Նալբանդյանը։ Կամ՝
Անգլիական միապետությանը փոխարինում է սահմանադրականը, որ կատարվեց
ոչ թե թագավորի հայեցողությամբ, այլ բուն անգլիական կյանքով։ Նա, անդրադառնալով միապետության բնորոշմանը, ընդգծում է, որ միապետությունում (Գերմանիա) ամբողջ իշխանությունը պատկանում է մի անձի, սահմանադրականում (Անգլիա) իշխանությունը բաժանված է թագավորի և ներկայացուցչական մարմնի միջև,
իսկ հանրապետությունում (ԱՄՆ) իշխանությունը իրականացվում է ընտրովի մարմինների միջոցով։
Նշված հարցը նույնպես գիտական լուծում է ստացել Հ. Սվաճյանի աշխատություններում, որոնցում հեղինակը ցույց է տվել, որ պետության կառավարման ձևերը
բաժանվում են չորսի` բռնապետություն, միապետություն, սահմանադրական միապետություն և հանրապետություն։ «Կառավարական այս չորս ձևերը երկու գլխաւոր
տիպար ունին, որք են Միապետութիւնը` ուր իշխանութիւնը ժառանգական միապետի մը ձեռքն է, Հասարակապետութիւնը` ուր իշխանութիւնը բոլոր քաղաքացւոյ կը
վերաբերվի կամ ուղղակի և, կամ երեսփոխաններու միջամտւթեամբ» 5 -նշում է Հ.
Սվաճյանը։
Ստ. Նազարյանի ապրած ժամանակաշրջանում պետության կառավարման բոլոր ձևերը առկա էին։ Նա պաշտպանում է սահմանադրական-պառլամենտական
միապետության գաղափարները։ Աշխարհի երկրներում հանդես են գալիս «միապետություն, ազնվապետություն և ժողովրդավարություն»6։ Սակայն, նրա կարծիքով,
1

Նույն տեղում, էջ 113։
Նույն տեղում, էջ 312։
3
Նալբանդյան Մ., Երկրագործություն ..., էջ 43։
4
Նույն տեղում, էջ 312։
5
«Արևելյան մամուլ», 1881, հ. 8, էջ 297։
6
Նազարյան Ս., Երկեր, հ. 1, էջ 88։
2
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ժողովրդի համար կարևոր են սահմանադրականը և միապետականը` առանց բռնապետական ձգտումների ու քաղաքականության։ Բայց ճանաչված մանկավարժը
դրական է խոսում ռուսական կայսրության մասին հատկապես այն պատճառով, որ
նա Արևելյան Հայաստանը ազատագրեց պարսկական բռնապետական երկրից և իր
1836 թ. կանոնադրությամբ հնարավորություն ստեղծեց Էջմիածնին իր շուրջը համախմբել հայերին՝ զարգացնելու Հայաստանը։
Հանրահայտ է, որ ժամանակին եվրոպական և ռուսական իրականություններում լայն տարածում էր ստացել «Լուսավորյալ միապետություն», «Լուսավորյալ
միապետ» գաղափարախոսությունը, որի նպատակն էր արդարացնել գոյություն ունեցող միապետական կարգերը` փորձելով հաստատել, որ «Լուսավորյալ միապետը» բարեփոխումների միջոցով կարող է իրականացնել այն միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են մարդկային հասարակությանը։ Ստ. Նազարյանը, Սպ. Սպանդարյանը և ուրիշները գովերգել են միապետական կարգերը հենց լուսավորյալ միապետի տեսանկյունից։ Նազարյանը գովաբանել է Ալեքսանդր II կայսերը` որպես
Ռուսաստանը շենացնող և ամրապնդող միապետի։
Հակադրվելով Նազարյանին՝ Նալբանդյանը գտնում էր, որ Ռուսաստանում,
Եվրոպայում և Ասիայում չեն եղել և չէին կարող լինել լուսավորյալ միապետներ։ Այդ
պատճառով էլ նա Գերցենի գաղափարախոսության ազդեցության տակ բոլոր ազգությունների խնդիրը համարել է պայքարը բռնապետության, այսպես կոչված` «լուսավորյալ միապետների» դեմ` նրանց տապալելու համար։ Ժողովուրդն է միայն, որ
կարող է դեմ գնալ «լուսավոր բռնակալության, եթե միայն բռնակալությունը կարող է
լուսավորել, կամ լուսավորելուց հետո հարատևել իբրև բռնակալություն ...»1,- գրել է
Նալբանդյանը։ Իր ժամանակի պետությունների հետադիմական էությունն ընկալելու միջոցով հայ հեղափոխականը չի տեսել «լուսավորյալ» եվրոպական և «խավարամոլ» ասիական բռնակալական պետություններ։ Այսինքն` «լուսավորյալ միապետներ» հասկացությունը ավատատիրական իրականությունում խաբեություն է,
միապետությունը, անկախ երևան գալու ժամանակից և երկրից, Նալբանդյանի բնորոշմամբ, հակաժողովրդական և բռնակալական քաղաքական համակարգ է, որը առաջին հերթին վերաբերում է թուրքական բարբարոս պետությանը։ Սակայն հայ իրականության մեջ եղել են հեղինակներ, որոնք անսահման հայրենասեր ու ազգասեր Նալբանդյանին մեղադրել են թուրքական բռնակալությունը պաշտպանելու մեջ։
Այս տեսակետն են պաշտպանել 1862 թ. Թիֆլիսում հրապարակվող «Կռունկ հայոց
աշխարհի» հանդեսը, 1916 թ. «Հորիզոն» ազգային թերթը, բուրժուական գաղափարակիր Բերունին։ Ճշմարտությունից զուրկ այդ տեսակետները փաստորեն ուղղված
են եղել Նալբանդյանի հեղափոխական հայցքների դեմ, հայացքներ, որոնցում Նալբանդյանը դատապարտել է նաև թուրքական բռնակալությանը, նշելով, որ այնտեղ
«առաջ քրիստոնայաք կկողոպոտվին, կմերկանան և կմեռնին, իսկ հետո թուրքը»2։
Հայ հեղափոխականը հայ, թուրք և մյուս ազգություններին հավասարապես կոչ է արել տապալել թուրքական հակաժողովրդական տիրապետությունը։ Թուրքիան մի
տերություն էր, որն անմիջապես շփվում էր եվրոպական երկրների հետ և առևտրական կապեր էր հաստատել նրանց հետ։ Եվրոպական հեղափոխական շարժումների ալիքը հասավ տնտեսապես հետամնաց Թուրքիային, որտեղ սոցիալական ծանր
պայմաններում էին և´ աշխատավոր ժողովուրդը, և´ ազգային փոքրամասնություն1
2

Նալբանդյան Մ., Երկրագործություն..., էջ 96։
Նալբանդյան Մ., նշված աշխատությունը, էջ 60։
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ները։ «Մշակ» թերթը հաղորդել է, որ Թուրքիան ձևական քայլեր է կատարել միապետությունից սահմանադրականի անցնելու համար։ Դրա իրականացման նպատակով 1876 թ. դեկտեմբերի 23-ին Թուրքիան ընդունել է Սահմանադրություն, որով
պետությունը հրապարակայնորեն երաշխավորում է հպատակների ազատությունը
և հավասարությունը օրենքի առջև։ Ձևականություններով հարուստ սահմանադրությունով բռնապետությունը տերության մեջ ապրող բոլոր հպատակներին, անկախ
ազգությունից և դավանանքից, հայտարարեց օսման, իսկ պետական լեզուն` թուրքերենը։ Այդ պատճառով էլ իր հոդվածներում նա հորդորում էր հայերին չխաբվել
սահմանադրական միապետության փշրանքներով և պատրաստ լինել իրենց կյանքը պաշտպանելու անհրաժեշտության դեպքում։ «Մենք չենք կարող հավատալ, որ
մի երկիր, որը բնակեցված է ոչ թե միակերպ ազգաբնակչությունից, այլ ամեն տեսակ միմյանց մեջ հակադիր, թշնամական ազգություններից և ցեղերից, ընտելանար
կառավարության սահմանադրական ձևին, նամանավանդ, որ այդ ազգերի մեծ մասը ... տգիտությունից մինչև անգամ բարբարոսության և վայրենիության դրությունից
հանկարծ ստիպված են անցնել «լուսավորված» երկրների սահմանադրական կյանքին»1։
Այսպիսով, 19-րդ դարի հայ մտածողների գաղափարները պետության ձևի վերաբերյալ աչքի են ընկնում իրենց բազմազանությամբ, սակայն նրանք բոլորը հանդես են եկել բռնապետության քննադատությամբ և կարևորել են պետական կառավարման այնպիսի ձևը, որտեղ ժողովուրդն իր ներկայացուցիչների միջոցով կարող
է որոշակի մասնակցություն ունենալ պետության կառավարմանը։

ВЗГЛЯДЫ АРМЯНСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ XIX ВЕКА О
ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ
Нелли Овсепян
Соискатель института философии, социологии и
права Национальной академии наук РА
___________________________________

В 19-ом веке борьба против диктатуры была на первом плане. Армянские
мыслители А. Свачян, М. Мамурян, М. Татинян, Н. Русинян, М. Налбандян также
выразили свои взгляды о формах правления государством. Они критиковали
авторитарные формы правления и наилучшей формой правления государством
считали ту, где народ через своих представителей участвует в управлении
делами государства. А. Свачян считал, что наилучшей формой правления
является парламентарная республика. М. Мамурян считал приемлемым
конституционно-парламентскую форму правления. М. Налбандян наилучшей
формой правления государством считал республику, однако не считал ту или
иную форму правления совершенной, пока государство не станет воистину
демократическим.

1

«Մշակ», 1877, հ. 18, 14 մարտի։
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VIEWS OF ARMENIAN THINKERS OF 19th CENTURY ON
STATE GOVERMENT FORMS
Nelly Hovsepyan
RA National Academy of Sciences, A research applicant at
the Institute of Philosophy, Sociology and Law
__________________________________

In the 19th century struggle against dictatorship was on the 1st plan. Armenian
thinkers didn’t overlook this issue and they express their thoughts about forms of state
government too. They criticized the authoritarian forms of government and express
their ideas about the best forms of state government. Y. Svachyan, M. Mamuryan, M.
Tatinyan, N. Rusinyan, M. Nalbandyan and others spoke about monarchical and
republican forms of state government. They criticized authoritarian form of govermnent
and the best form of state government for them is one where population participates in
managing state affairs.
Svachyan consider parliamentary republic as the best form of state government.
Mamuryan considered acceptable constitutional parliamentary regime. He considered
Paris Commune Republican form of government which opened a new page in history
of France. Mik. Nalbandyan considered republic the best form of state government, but
didn’t consider perfect this or that form of government as long as the state doesn’t
become truly democratic.
Բանալի բառեր – պետության կառավարման ձև, հանրապետություն, միապետություն, պառ-

լամենտ, Փարիզյան կոմունա, բռնապետություն, լուսավորյալ միապետ
Ключевые слова – форма правления государством, республика, монархия, парламент,

Парижская коммуна, деспотия, просвещенный монарх
Key words – the form of state government, republic, monarchy, parlament, commune of Paris,
despotism, enlightened monarch
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴՈՒ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
Վարդան Այվազյան
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
_____________________________

Սույն վերլուծական հոդվածը նախատեսված է առանձնացնելու մարդու իրավունքների պաշտպանի (օմբուդսմենի) ֆենոմենոլոգիան, գործառնական առաքելությունը և գործառնավորման կառուցակարգը բացահայտող հիմնական թեզիսները։
Այն շատ կարևոր է միասնական օբյեկտիվ ձևաչափում մարդու իրավունքների
հիմնախնդրային ոլորտի ընկալման համար, որը չպետք է սահմանափակվի այդ ոլորտին առնչվող որոշումներ կայացնող անձանց սուբյեկտիվ պատկերցումերով։
Մեր կողմից առաջարկվում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու
իրավունքների ինստիտուտի՝ որպես ՀՀ իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մասի ձևավորման և կայացման մոտեցումն ու հայեցակարգի հիմնական ուրվագծերը։
Օմբուդսմենի ինստիտուտի անարդյունավետության և անկատարության հիմնական պատճառները պայմանավորված են նրանով, որ վերջինիս գործառնական
առաքելությունը բխեցվում է տեխնիկական սահմանումից, առանց դրա իմաստի և
մարդու իրավունքների իրավական կարգավորման նպատակի պատշաճ իրավական հիմնավորման։ Այսպես, Համաշխարհային հանրագիտարանում (1972 թ.) ամրագրված է օմբուդսմենի հետևյալ սահմանումը, «Օմբուդսմենը» անկախ հասարակական պաշտոնատար անձ է, որը հետաքննում է կառավարման մարմինների
պաշտոնատար անձանց գործողությունների վերաբերյալ քաղաքացիների բողոքները։ Նրա աշխատանքի էական մասը կազմում է ոստիկանության, դատախազության
պաշտոնյաների, դատավորների կողմից անարդար և կոպիտ վերաբերմունքի վերաբերյալ բողոքների հետաքննությունը, որոնք առնչվում են բնակարանային, հարկային, բարեգործության, ընտրություններին մասնակցության գործերին։ Բողոքի հետաքննությունից հետո օմբուդսմենը կարող է հիմնավորմամբ մերժել բողոքը կամ
միջոցներ փնտրել շտկելու իրավիճակը համոզման, գործը հանրությանը հանձնելու
միջոցով կամ շատ հազվագյուտ դեպքերում միջնորդել պատասխանատվության
ենթարկելու մեղավոր պաշտոնատար անձին1։
Իրավաբանական գրականության Օմբուդսմենի ինստիտուտի մեկ այլ համառոտ սահմանման համաձայն` (շվեդերեն ombudsman բառից) որոշ երկրներում
խորհրդարանի հատուկ պաշտոնատար անձ է, որը հետևում է պետական մարմինների գործունեության օրինականությանը և մարդու իրավունքների ու ազատությունների իրականացմանը 2 ։ Իրավաբանների միջազգային ընկերակցության կողմից
տրված սահմանման համաձայն` Օմբուդսմենը պետության Սահմանադրությամբ
1

Տե´ս The World Book Encyclopedia. Field Enterprise as Educational Corporation. /Holbert N.
Corrol. N.Y.. 1972, V 14, էջ 574։
2
Տե´ս Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю., Юридидическая энциклопедия, М., 1997, էջ 287։
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կամ օրենսդիր իշխանության մարմնի ակտով նախատեսված ծառայություն է, որը
ղեկավարվում է բարձրաստիճան անկախ պաշտոնատար անձի կողմից, որը պատասխանատու է օրենսդիր իշխանության առջև, բողոքներ է ստանում պետական և
տեղական ինքնակառավարման մարմինների և պաշտոնյաների կողմից տուժած
անձանցից, գործում է սեփական հայեցողությամբ և իրավասու է կատարել հետաքննություն, պետական մարմիններին առաջարկել վերացնելու թույլ տրված իրավախախտումները և այդ կապակցությամբ զեկույցներ ներկայացնել օրենսդիր իշխանության մարմնին1։
Կամ` Օմբուդսմենը պաշտոնատար անձ է, որը այդ պաշտոնին նշանակվում է
նախարարությունների, գերատեսչությունների և այլ կառավարական մարմինների
գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Նա գործում է ինչպես քաղաքացիների բողոքների հիման վրա, այնպես էլ սեփական նախաձեռնությամբ և ղեկավարվում է ոչ միայն օրենսդրությամբ, այլև արդարությամբ2։
Իսկ 2005 թ.-ի խմբագրությամբ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության
համապատասխան դրույթի համաձայն` Մարդու իրավունքների պաշտպանն անկախ պաշտոնատար անձ է, որն իրականացնում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց կողմից մարդու խախտված
իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը3։
Ինչպես երևում է վերոնշյալ հիմնարար բնույթ ունեցող տեխնիկական սահմանումներից, դրանցում չեն ամրագրվում մարդու իրավունքների իրավական բնույթը,
մարդու իրավունքների` որպես իրավական օբյեկտի, բովանդակային հատկանիշների հայեցակարգային մոդելը, մարդու իրավունքների պաշտպանության օպերացիոն
կանոնակարգն ու գործառնական կառուցակարգը։
Այս պարագայում սահմանվում են մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից
այն հարցերի լուծման իրավաբանական լիազորությունները, որոնք վերաբերում են
պաշտոնատար անձանց կողմից իրենց դիրքի չարաշահմանը կամ պարտականությունների չկատարմանը, որի արդյունքում քաղաքացու և իշխանությունների միջև
ծագում են վեճեր։
Օմբուդսմենի ինստիտուտն այսօր գործում է աշխարհի մի քանի տասնյակ
երկրներում, չնայած դրանցից յուրաքանչյուրում այն ունի տարբեր իրավական կարգավիճակ, իրավասություն և հնարավորություններ։ Այդ ինստիտուտի ազգային առանձնահատկությունների և բազմաձևության պայմաններում բոլոր երկրներում էլ
ընդհանուրն այն է, որ օմբուդսմենը բնակչությունից ստանում է բողոքներ պետական մարմինների պաշտոնատար անձանց գործողությունների կամ անգործության
հետևանքով իրենց իրավունքների և ազատությունների խախտման կապակցությամբ, քննում է այդ բողոքները և տալիս համապատասխան եզրակացություններ4։
Ասվածը վկայում է, որ բոլոր երկրների հիմնական օրենքներում և այլ նորմատիվ իրավական ակտերում նույնպես Օմբուդսմենի սահմանումը կրում է տեխնիկական
բնույթ և չի արտացոլում վերջինիս էությունն ու համակարգային բնույթը։
1

Бойцова В. В. Служба защиты прав человека и гражданина, Мировой опыт, Изд БЕК,
Москва, 1996. стр VI.
2
Տե´ս http։//dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/295994
3
Տե´ս 2005 թ. խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանադրության 83.1 հոդվածը, ՀՀՊՏ 2005.12.05/
Հատուկ թողարկում, Հոդ. 1426։
4
Մանրամասն տե´ս Այվազյան Վ. Մարդու իրավունքներ, ուսումնական ձեռնարկ բուհերի
համար, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2014 թ., էջ 306։
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Առանց մարդու իրավունքների, այնպես էլ սահմանադրաիրավական կարգավորման համակարգում դրանց պաշտպանության հայեցակարգային մոդելի, վերը
նշված սահմանումները փոխարինվում են ընդամենը Օմբուդսմենի խնդիրների
թվարկմամբ, առանց գործառնական կապվածության և որպես կանոն ընդհանուր
գծերով։
Մինչդեռ անկախ պաշտոնավարման երկրից` Օմբուդսմենի հիմնական գործառույթներն են.
• Խախատված իրավունքների պաշտպանությունն ու արդարության վերականգնումը,
• Մարդու իրավունքների ոլորտում միջազգային հարաբերությունների զարգացմանն ուղղված գործունեության ծավալումը,
• Իրենց իրավունքների վերաբերյալ քաղաքացիների լուսավորումը,
• Մարդու և քաղաքացու իրավունքներին առնչվող օրենսդրության կատարելագործման աջակցությունը,
• Պետական կառույցների նկատմամբ վերահսկողությունը։
Նման մոտեցումը լիարժեք իրավական կարգավորման առումով կարող է հանգեցնել մի շարք թերությունների։ Մասնավորապես.
• Մարդու իրավունքների հիմնախնդիրը սահմանափակվում է դրանց խախտման կամ ոտնահարման առանձին դրվագների նեղ ընկալմամբ, որտեղ հիմնական
շեշտադրումը կատարվում է ոտնահարման փաստի` որպես հասարակական և քաղաքական ուշադրության օբյեկտի ինքնանպատակ առանձնացմամբ, որն անպատճառ լուծում է պահանջում, սակայն իրավական համակարգի տեսակետից չի բացահայտում մարդու իրավունքների խախտումների առաջացման և ի հայտ գալու հիմնարար սկզբնապատճառները։ Դրա հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանության ծառայության գործառնական դրսևորումը տեղափոխվում է դրանց ոտնահարման առանձին դեպքերի սերվիսային
սպասարկման հարթություն` զուգահեռաբար իրականացվող օպերացիոն դատավարության ռեժիմով։
• Հակամարտությունների վերացման հարցերով որոշումների ընդունման
սուբյեկտիվ կառուցակարգը փոխարինում է «Մարդու իրավունքների բոլոր խախտումները պետք վերացնել համակարգային մակարդակում և իրավական կարգավորման համակարգային կառուցակարգով` բացահայտելով պատճառահետևանքային կառուցակարգը» սկզբունքով։
• Արդարության սուբյեկտիվ ընկալման հիման վրա իրավակիրառումը որպես
կանոն պարփակվում է Օմբուդսմենի գրասենյակի սահմանափակ տարածությունում` արդարադատություն իրականացնող մարմինների հետ փոխգործակցության
հնարավոր բարդացումներով։
• Մեծանում են հասարակական գործընթացներին քաղաքական և այլ կոնյունկտուրաների ներգրավման հավանականությունը, Օմբուդսմենի անկախության
սահմանադրական կարգավիճակի վարկաբեկման հնարավորությունը։
Համակարգային մակարդակում հիմնախնդրի հաղթահարման համար անհրաժեշտ է վերաիմաստավորել օմբուդսմենի ինստիտուտը և համալրել հայեցակարգային հետևյալ ասպեկտներով։
Մարդու իրավունքների սահմանադրական բնույթը անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել միջազգային իրավունքի համակարգին, որը հնարավորություն կընձեռի ներդաշնակորեն ինտեգրվել համաշխարհային հանրությանը։

Государство и право

55

Մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնախնդիրը ցանկացած իրավական և քաղաքացիական հասարակության գործառնավորման համար համարվում է
առանցքային և կարևոր նախապայաման։ Ավելին, մարդու իրավունքները ցանկացած պետականության և հասարակության կառուցվածքի սահմանադրաիրավական
ամրագրման հիմքն են, որոնց գործառնավորումը հիմնվում է իրավունքի գերակայության և կիրառման սկզբունքի վրա։
Սա սահմանադրաիրավական կարգավորման առջև դրված առաջնահերթ
խնդիր է, որի շրջանակներում մարդու իրավունքները պետք է ներդաշնակորեն համադրվեն ցանկացած օրենսդրական և նորմատիվ ակտի հետ` ոչ միայն ազգային իրավական համակարգի ձևաչափում, այլև գլոբալ ինտեգրացիոն գործընթացներում`
արդեն համաշխարհային հանրության և միջազգային իրավունքի համակարգի գործառնավորման մասշտաբով։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցը իրավական համակարգի որակի, գործող պետականության գործառնական համարժեքության, մարդու` որպես
բարձրագույն իշխանությունը կրողի իմանենտ իրավունքի սուբյեկտի հիմնարար,
համալիր հավասարակշռության և իրավական քաղաքացիական հասարակության
մակարդակի գնահատականի առումով համարվում է հիմնարար, եթե ոչ ամենակարևոր ասպեկտը։
Սա հիմնական մարտահրավերն է, որը ծառացած է ինչպես ակադեմիական իրավագիտության, այնպես էլ պրակտիկ իրավաբանության առջև, որն իրականացվում է օրենսդիր իշխանությունների կողմից օրինաստեղծության համակարգի բարեփոխումների և գործադիր իշխանությունների իրավակիրառ գործունեության մակարդակում։
Անկասկած, այս խնդրի լուծմանն ուղղված պարզեցված մոտեցումների մշակումը միաժամանակ մարտահրավեր է լիարժեք պետականության կառուցման և
մարդու իրավունքների պաշտպանության (ինչպես առանձին վերցրած մարդու, այնպես էլ ամբողջությամբ ժողովրդի) ամենօրյա բարդ խնդիրների լուծման առումով, որոնք գլոբալ փոխկապվածության պայմաններում հակամարտությունների ձևով
դրսևորվում են համաշխարհային հանրության սուբյեկտների ոչ համասեռության
պատճառով։
Ուստի ինչպես մարդու իրավունքների բնույթը, այնպես էլ դրանց պաշտպանության կառուցակարգը ենթադրում են իրավական ինտեգրացիայի միջազգային
գործակալի գործառույթը` հատկապես հաշվի առնելով պատմական զարգացման և
նորագույն պատմության ընթացիկ պայմանների տարբեր մակարդակները, որում
հայտնվեցին պետությունները, որոնք ինքնիշխան իրավունք ստացան ինտեգրվելու
համաշխարհային հանրության մեջ, ինչպես նաև մշակելու, ձևավորելու և գործադրելու պետականության սկզբունքները։
Ասվածը կարելի է հիմնավորել տնտեսական և իրավական համակարգի զարգացածության բաձր մակարդակ ունեցող բազմաթիվ եվրոպական երկրների օրինակով։ Խնդիրն այն է, որ բազմամշակութային մոդելի հասարակության ստեղծման
տապալումը, ինչպես նաև Մերձավոր Արևելքի երկրներից փախստականների մեծ
հոսքը լուրջ խնդիրներ առաջացրին այդ երկրներում մարդու իրավունքների պաշտպանության կտրվածքով։ Մասնավորապես, հասարակության միատարրության խաթարման, համամարդկային արժեհամակարգի, կրոնի, բարոյականության, աշխարհայացքի, մշակույթի և մի շարք այլ հանգամանքների ոչ միանշանակ ընկալումն ու
կիրառումը եվրոպական երկրներում հանգեցրին մարդու իրավունքների ոտնահար-
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մանը և մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգի խաթարմանը։ Արդյունքում մահմեդական ներգաղթյալների և բնիկ եվրոպացիների միջև ծագում են ամենօրյա բազմաթիվ հակամարտություններ, որոնց լուծումը կարծես թե հնարավոր
չէ ապահովել եվրոպական գործող իրավական համակարգի և արդարության շրջանակներում։ Խնդիրն այն է, որ եվրոպական իրավական համակարգը պատրաստ չէ
կայծակնային արագությամբ ձևավորվող բազմամշակութային մոդելի հասարակությանը ապահովել այնպիսի համապարփակ իրավական կառուցակարգերով, որոնք ի
զորու կլինեն բոլոր մարդկանց համար ապահովելու կյանքի, ազատության և երջանկության իրավունքի միանշանակ իրականացումը։ Արդյունքում խիստ անարդյունավետ է դառնում այդ երկրներում օմբուդսմենի ինստիտուտի գործառնավորումը։
Այս հանգամանքները հաշվի առնելով` Հայաստանի Հանրապետությունում
մարդու իրավունքների պաշտպանության ծառայության հիմնական գործառնական
ասեկտները պետք է լինեն.
o Մարդու իրավունքների սահմանադրաիրավական մոնիտորինգի ապահովման առանցքային գործառնական միավոր դառնալը, միջազգային պրոֆիլային ծառայությունների և կազմակերպությունների փոխգործակցության և փոխհամագործակցության շրջանակներում խնդիրների լուծումը, որի նպատակը մարդու իրավունքների միասնական միջազգային մոդելի ստեղծումն է։
o Մարդու իրավունքների միջազգային-իրավական կարգավորման ինտեգրման գործակալի գործառնությունը։
o Պետության կողմից մշակված` մարդու իրավունքների հայեցակարգի առկայությունը, ինչպես նաև Օմբուդսմենի ծառայության ունակությունն ու պարտականությունը` Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր հարակցվող գործառնական
միավորների և միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ աշխատանքում։
Վերոհիշյալ ասպեկտները կյանքի կոչելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանի ծառայության ծրագրային բլոկը
ներառում է հետևյալ ասպեկտները.
o Միջազգային սեմինարների, կլոր սեղանների, գիտաժողովների կամակերպումը՝ մարդու իրավունքների պաշտպանության և օմբուդսմենների ծառայություններին վերաբերող հարցերով։
o Մարդու իրավունքների պաշտպանության մեթոդաբանական և մեթոդական
հարցերի և հանձնարարականների հարցերով որպես համակարգող կենտրոն հանդես գալը։
o Օրինաստեղծագործության ազգային համակարգի կայացման և կատարելագործման մեջ Մարդու իրավունքների իրավական բնույթի շեշտադրումը։ Քաղաքացիների վերաբերյալ երկրի իրավական օրենսդրության կատարելագործումը։
Մարդու իրավունքների իրավական բնույթը պետք է ներկայացվի և բխի ազգային օրենսդրությունից` սահմանադրաիրավական կարգավորման շրջանակներում, և
այն չի կարող լինել մարդու իրավունքների պաշտպանության որևէ առանձին ինստիտուտի բացառիկ լիազորությունը։ Այլ կերպ ասած, Օմբուդսմենի ինստիտուտը
օրինաստեղծ գործընթացում պետք է իրականացնի կատալիզատորի օժանդակ
գործառույթ, սակայն չի կարող իրեն վերագրել խորհրդարանական գործառույթներ։
Մասնավորապես, հաշվի առնելով սահմանադրաիրավական փոփոխությունները, մարդու իրավունքների և մարդու իրավունքների պաշտպանության իրավական
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մոդելը կատարելագործվել է և Հիմնական օրենքի (հետագայում նաև սահմանադրական օրենքի) մակարդակում ներկայացվել է հետևյալ խմբագրությամբ.
«Մարդու իրավունքների պաշտպանն անկախ պաշտոնատար անձ է, որը
հետևում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց, իսկ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքով սահմանված դեպքերում` նաև կազմակերպությունների կողմից մարդու իրավունքների և
ազատությունների պահպանմանը, նպաստում է խախտված իրավունքների և ազատությունների վերականգնմանը, իրավունքներին ու ազատություններին առնչվող
նորմատիվ իրավական ակտերի կատարելագործմանը»1։
Նման մոտեցումը ստեղծում է մարդու իրավունքների և մարդու իրավունքների
պաշտպանության նորմաստեղծագործության կատարելագործման որակապես նոր
գործիքային մակարդակ` ուժեղացնելով սահմանադրաիրավական կարգավորման
իրավական ծավալը ինչպես մարդու իրավունքների ծավալի, այնպես էլ դրանց
պաշտպանության գործառնական և օպերացիոն կառուցակարգերի առումով
(խորհրդարան, գործադիր իշխանություն, դատավարության իրավակիրառ համակարգ, հասարակական նախաձեռնություն, օմբուդսմեն և այլն)` վերջիններիս գործառույթների համարժեք բաշխմամբ և սինխրոնիզացմամբ, բացառելով դրանց
կրկնօրինակումը։
Սա օմբուդսմենի ինստիտուտի` որպես իրավական կարգավորման համակարգի ներդաշնակակ բաղկացուցիչի, իրավական համալրման և նպատակահարմարության կենտրոնական ասպեկտն է, որը հնարավորություն է տալիս օմբուդսմենին
իրականացնելու մարդու իրավունքների իրավական ամբողջականության պատշաճ
մոնիտորինգ։ Սա մարդու իրավունքների պաշտպանի գլխավոր խնդիրն է։ Այս առումով, Մարդու իրավունքների պաշտպանի առջև հատուկ խնդիր է դրված մշակելու մարդու իրավունքների և դրանց պաշտպանության շեղումներն ու խախտումները կանխարգելելու պրեվենտիվ մոդել և մոնիտորինգի կառուցակարգ։
Առանց խնդրի նման դրվածքի մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգը կգտնվի մեկուսացված և ինքնապարփակված վիճակում։
Նման դրվածքի շրջանակներում կանխորոշվում են մարդու իրավունքների
պաշտպանության համակարգի գործունեության գործառնական և ծրագրային
հետևյալ ասպեկտները.
Մարդու իրավունքների վերաբերյալ քաղաքացիների լուսավորում.
o Քաղաքացիական կոմպետենտության մակարդակի մոնիտորինգ։
o Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական կոմպետենտության
մակարդակի համակարգային բարձրացման ծրագիր։
Իրավական օրենսդրության կատարելագործում.
o Մարդու իրավունքների և մարդու իրավունքների պաշտպանության սահմանադրական մոնիտորինգ։
o Սահմանադրական մոնիտորինգի արդյունքերով օրենսդրական փոփոխությունների նախաձեռնություններ։
Պետական կառույցների աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողություն.
o Գործադիր իշխանության և մարդու իրավունքների և դրանց պաշտպանության իրավակիրառ համակարգի ունակության մոնիտորինգ։
1

Տե´ս 2015 թ. Դեկտեմբերի 6-ի խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանադրության 191 հոդվածը,
ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում Հոդ. 1118։
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o Մոնիտորինգի արդյունքում հանձնարարականների և վերլուծական տեսակետների մշակում, որոնք ուղղված են պետական կառույցների աշխատանքների
կատարելագործմանը և դրանց կողմից մարդու իրավունքների խախտումների բացառմանը։
Խախտված Իրավունքների և արդարության վերականգնում.
o Մարդու իրավունքների փաստացի խախտումների վերլուծություն` մոնիտորինգի վերոնշյալ բլոկների ձևաչափում` համակարգային մակարդակում դուրս բերելով այդ խախտումների ծագման և վերացման պատճառահետևանքային մեխանիզմները։
o Առնչվող մարմինների հետ գործողությունների համաձայնեցված պլան`
ուղղված իրավակիրառ և հարկադրանքի կիրառման համակարգերի կողմից խախտումների օպերացիոն վերացմանը։
Օմբուդսմենի ծառայության աշխատանքում նոր մոտեցումը այն է. համակարգի
ամբողջ իրավական դաշտը, որի կենտրոնում բացառապես մարդն է։ Այս առումով
կենտրանական առաջնահերթությունը անպատճառ դարձյալ մարդն է, և մարդու իրավունքների բոլոր խախտումները պետք է օպերատիվորեն և լիարժեքորեն
գտնեն իրենց լուծումները առանց օմբուդսմենի ծառայության կողմից պետական
կառույցների դեմ պատերազմ սանձազերծելու։ Այսինքն, աշխատանքի սկզբունքն է`
ոչ միայնակ և ոչ ընդդեմ համակարգին, այլ համակարգի հետ` ընդդեմ մարդու իրավունքների ոտնահարումներին։ Այս մոտեցումը ենթադրում է, որ օմբուդսմենը պետք
է համակարգի մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ապահովող պետական
բոլոր մարմինների գործառույթները` սերտ համագործակցելով վերջիններիս հետ։
Եվս մեկ անգամ նշենք, որ կենտրոնական օբյեկտը համարվում է մարդը, քաղաքացին, քաղաքացիական հասարակության անդամը, բարձրագույն իշխանության կամահայտնության իմանենտ սահմանադրական իրավունքի կրողը։ Այսինքն`
Մարդ...Մարդ...Մարդ...։
Այս պարագայում օմբուդսմենի հետ աշխատանքը հանդես է գալիս որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության իրավական կարգավորման համակարգային
ապահովում, այլ ոչ թե մասնավոր իրավական խախտումների սպասարկման կենտրոն, որի ձևաչափում հաճախորդը գալիս է օմբուդսմենի գրասենյակ իր հարցերի
լուծման կապակցությամբ բանակցություններ վարելու։ Օմբուդսմենի ինստիտուտը
չի կարող լինել հասարակական հիմունքներով աշխատող փաստաբանական գրասենյակ։ Օմբուդսմենի ինստիտուտը, լինելով սահմանադրական օբյեկտ, պետք է
դիտարկվի որպես իրավական համակարգի մաս։

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ И
СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА РА
Вардан Аивазян
Доцент каферы конституционного права ЕГУ,
кандидат юридических наук
___________________________

Данная аналитическая статья предназначается для выделения основных
тезисов выявляющих феноменологию, функциональное предназначение и
механизм функционирования Омбудсмена.
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Это очень важно для полноценного понимания проблемной области Прав
Человека Республики Армения в едином объективном формате вне ограничений
субъективного представления сопряженных лиц принятию решений по вопросу
Омбудсмена.
Также предлагается подход и основные контуры концепции формирования и
становления института Прав Человека Республики Армения как составной части
правовой системы РА.

THE BASIC THESES OF THE PROGRAM OF FORMATION
AND ESTABLISHMENT OF THE HUMAN RIGHTS SYSTEM
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Vardan Ayvazyan
Docent of the YSU Chair of Constitutional Law,
Candidat of Legal Sciences
_________________________

Current analyses is aimed to highlight the basic theses of the phenomenology,
functional purpose and working mechanisms of the Ombudsman. This is a very
important issue in an attempt to thoroughly understand the problematic area of the RA
Human Rights in a single objective format, without any restrictions from the subjective
vision of the adjacent agents towards the decision-making of the Ombudsman. Basic
outlines of the concept of formation and establishment of the RA Human Rights
Institute, as a consistent part of the Legal System of RA.

Բանալի բառեր – Մարդու իրավունքներ, մարդու իրավունքների համակարգ, մարդու իրա-

վունքների պաշտպանություն, պաշտոնատար անձ, օմբուդսմեն, մոնիտորինգ, հայեցակարգային մոդել, համակարգային մոտեցում
Ключевые слова – Права человека, система прав человека, защита прав человека,
должностное лицо, омбудсмен, мониторинг, концептуальный модель, системный подход
Key words – Human Rights, Human Rights System, Defense of Human Rights, Public Officer,
Ombudsman, Monitoring, Conceptual Model, Systemic Approach
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՇԱՀԱԳՐԳՌՎԱԾՈՒԹՅԱՄԲ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՈՒՄՆ
ԱՌԱՆՑ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ
Գուրգեն Մեղրյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
______________________________________

«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» և «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքները սահմանում են, որ շահագրգռվածությամբ գործարքների կատարման մասին որոշումները պետք է կայացվեն այդպիսի իրավասություններ ունեցող մարմինների կողմից: Շահագրգռվածությամբ գործարք կնքելու մասին որոշման կայացումը նպատակ է հետապնդում
կանխարգելել շահագրգռված անձանց կողմից իրենց դիրքի չարաշահման հնարավոր փորձերը և արտահայտել այդպիսի գործարքների կայացմանն ուղղված իրավասու մարմինների համաձայնությունը: Շահագրգռվածությամբ գործարքներ կնքելու մասին որոշման կայացման ընթացակարգը ենթադրում է այդպիսի որոշում կայացնելու իրավասություն ունեցող մարմնի կողմից որոշման կայացում, որով նշված
մարմինը լիազորում է ընկերության գործադիր մարմնին իր կողմից սահմանված
պայմաններով գործարք կնքել մյուս կողմի հետ1: Ընդ որում նման մարմին առաջին
հերթին համարվում է տնտեսական ընկերության բարձրագույն մարմինը, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքում` նաև ընկերության խորհուրդը:
Խոսելով առանց համապատասխան մարմինների որոշման տնտեսական ընկերությունների կողմից շահագրգռվածությամբ կնքվող գործարքների մասին` հարկ
ենք համարում նախ անդրադառնալ առօրյա տնտեսական գործունեության շրջանակներում կնքվող շահագրգռվածությամբ գործարքների առանձնահատկություններին: Այսպես, «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի` շահագրգռվածությամբ գործարքների ինստիտուտը կարգավորող
47-րդ հոդվածը նախատեսում է նշված կատեգորիայի գործարքների առօրյա
տնտեսական գործունեության շրջանականերում կնքելու հնարավորություն: Մասնավորապես, «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքի 47-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ գործարքի կատարումը, որի
կնքման մեջ առկա է շահագրգռվածություն, չի պահանջում նույն հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված ընդհանուր ժողովի որոշումն այն դեպքում, երբ գործարքը կատարվում է ընկերության և մյուս կողմի միջև առօրյա տնտեսական գործունեության
շրջանակներում, որը տեղ է գտել մինչև այն պահը, որից սկսած գործարքը կատարելու մեջ շահագրգռված անձը ճանաչվում է այդպիսին` սույն հոդվածի 1-ին կետին
համապատասխան (որոշումը չի պահանջվում մինչև հաջորդ ընդհանուր ժողովի
անցկացման օրը):
Այլ կերպ ասած՝ «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների
մասին» օրենքի 47-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, առօրյա տնտեսական գոր1

Տե´ս Мордасов Е.В. Общие и специальные основания недействительности сделок
хозяйственных обществ. Дисс. канд. юр. наук, Москва, 2005, էջ 89:
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ծունեության շրջանակներում կնքվող գործարքը կհամարվի այդպիսին, եթե այն
կնքվել է անձի շահագրգռվածության առաջացման ու այդ շահագրգռվածության ճանաչման և հաջորդ ընդհանուր ժողովի անցկացման միջև ընկած ժամանակահատվածում:
Վերը նշված պայմաններից գոնե մեկի բացակայության դեպքում շահագրգռվածությամբ գործարքի կատարման համար անրաժեշտ կլինի համապատասխան
մարմնի որոշումը: Նշենք, որ այս դրույթի իմաստով առօրյա տնտեսական գործունեության շրջանակներում կնքված գործարքները ոչ թե այլևս չեն համարվում շահագրգռվածությամբ գործարքներ, այլ միայն վերացնում են գործարքը կնքելուց առաջ դրա վերաբերյալ համապատասխան մարմնի կողմից որոշում կայացնելու անրաժեշտությունը1՝ հնարավորություն ընձեռնելով դա անել հետագայում:
Առաջին հերթին ուշադրություն պետք է դարձնել այն հանգամանքին, որ օրենսդիրը սահմանում է, որ գործարքի կատարման մասին որոշում չի պահանջվում
մինչև հաջորդ ընդհանուր ժողովի անցկացումը, այսինքն` խոսքը ոչ միայն տարեկան ժողովի, այլ նաև հնարավոր արտահերթ ժողովների մասին է: Հատկանշական
է նաև այն, որ քննարկվելիք գործարքների վերաբերյալ օրենսդիրը սահմանում է, որ
գործարքի կատարման մասին որոշում կարող է կայացնել միայն ընդհանուր ժողովը: Հարց է առաջանում, թե ինչու նախատեսված չէ, որ ընկերությունում խորհրդի
ձևավորված լինելու դեպքում շահագրգռվածությամբ գործարքների կատարման
մասին որոշման կայացման իրավասությունը կարող է կանոնադրությամբ հանձնվել
խորհրդին, ինչպես դա արված է բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում շահագրգռվածությամբ գործարքների պարագայում, ինչպես նաև խոշոր գործարքների
դեպքում՝ թե´ բաժնետիրական, թե´ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների պարագայում: Մենք համակարծիք ենք այն քաղաքացիագետների
հետ, որոնք կարծում են, որ նման տարբերակումը ոչնչով հիմնավորված չէ2, ուստի
կարծում ենք` «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքի 47-րդ հոդվածով պետք է նախատեսել, որ ընկերությունում խորհուրդ
ձևավորված լինելու դեպքում շահագրգռվածությանբ գործարքների կատարման
մասին որոշման կայացման իրավասությունն ընկերության կանոնադրությամբ կարող է փոխանցվել ընկերության խորհրդին: Բացի դրանից, «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքի 47-րդ հոդվածի ներքո
անրաժեշտ է համապատասխան փոփոխություններով ներառել նաև «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի 64-րդ հոդվածի 3-րդ և 5-րդ կետերը, որոնք
կկարգավորեն խորհրդի կողմից որոշումների ընդունման կարգը:
Վերադառնալով առօրյա տնտեսական գործունեության շրջանակներում
կնքվող շահագրգռվածությամբ գործարքներին` հարկ է նկատել, որ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում օրենսդիրը նման հնարավորություն չի նախատեսում: Փաստորեն, նույնիսկ եթե բաժնետիրական ընկերության կողմից նմանօրինակ գործարքները նախկինում բազմիցս հաստատվել են ընկերության համապատասխան մարմինների կողմից և ընկերության համար պարբերական բնույթ են
1

Տե´ս Габов А.В. Сделки с заинтересованностью. Практика акционерных обществ //
Акционер, М., 2004, էջ 268:
2
Տե´ս Габов А.В., նշվ. աշխ., էջ 276, Маковская А.А. Крупные сделки и порядок их
одобрения акционерным обществом // Хозяйство и право, 2003, № 5, էջ 78, Телюкина М.В.
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կրում, դրանք, միևնույնն է, առօրյա տնտեսական գործունեության շրջանակներում
կնքվող համարվել չեն կարող, քանի որ օրենքը պարզապես չի թույլատրում:
Ա. Մակովսկայան կարծում է, որ այդպիսի մոտեցումը հիմնավորվում է նրանով, որ սահամանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները, որպես կանոն, ավելի փոքր կամ սակավ քանակությամբ մասնակիցներ ունեն, քան բաժնետիրական ընկերությունները: Այդ իսկ պատճառով, օրենսդիրը սահմանել է, որ սահամանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների դեպքում շահագրգռվածությամբ գործարքների կատարման համար անրաժեշտ է ժողովի որոշումը, միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ ժողովների գումարումն այնքան էլ հեշտ գործընթաց
չէ, նախատեսել է, որ առօրյա տնտեսական գործունեության շրջանականերում
կնքվող շահագրգռվածությամբ գործարքների կատարման վերաբերյալ ժողովի որոշումը չի պահանջվում մինչև հաջորդ ընդհանուր ժողովի անցկացման օրը:
Բաժնետիրական ըներությունների համար հաշվի է առնվել այն, որ ընդհանուր
ժողովի գումարումը մի քանի անգամ ավելի բարդ կարող է լինել, քան սահամանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների դեպքում, իսկ խորհրդի նիստ
հրավիրելը տրամաբանորեն այնքան էլ խնդրահարույց հարց չէ, բացի դրանից` ընկերության խորհուրդը մշտապես գործող մարմին է, իսկ ընկերության ժողովը՝ պարբերաբար: Ելնելով այս տրամաբանությունից՝ սահմանվել է, որ շահագրգռվածությամբ գործարքների կատարման մասին որոշման կայացման իրավասությունը պատկանում է խորհրդին, իսկ ժողովի իրավասությանն են թողնվել գործարքի առարկան
կարևորող «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի 64-րդ հոդվածի 3րդ մասով նախատեսված որոշ գործարքներ1:
Ելնելով Ա. Մակովսկայայի նշված տրամաբանությունից, մասնավորապես նկատի առնելով, որ խորհրդի նիստ գումարելը բարդ չէ, օրենսդիրը բաժնետիրական
ընկերությունների համար չի սահամնում, որ վերջիններիս կողմից շահագրգռվածությամբ կնքվող գործարքները կարող են կնքվել առօրյա տնտեսական գործունեության շրջանականերում, որոնց համար չի պահանջվում համապատասխանաբար խորհրդի կամ ժողովի որոշումը: Այս դեպքում անհասկանլի է, թե ինչու օրենսդիրը չի առաջնորդվում նույն տրամաբանությամբ նաև խոշոր գործարքների պարագայում: Մասնավորապես, թե´ բաժնետիրական, թե´ սահամանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կողմից կնքվող խոշոր գործարքների կատարման
համար սահմանված է, որ չի պահանջվում համապատասխան մարմնի որոշումը, եթե խոշոր գործարքները կնքվում են առօրյա տնտեսական գործունեության շրջանականերում: Հաշվի առնելով նշված հանգամանքը` կարծում ենք, որ ՀՀ օրենսդիրը
ոչ թե պարզապես չի առաջնորդվել նշված հեղինակի առաջարկած տրամաբանությամբ, այլ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից կնքվող շահագրգռվածությամբ գործարքների մասով առօրյա տնտեսական գործունեության ինստիտուտի
բացակայությունն ընդհամենը օրենսդրական բացթողում է:
Միևնույն ժամանակ, եթե առաջնորդվենք Ա. Մակովսկայայի առաջարկած դիրքորոշմամբ, անհասկանալի է մնում, թե ինչու օրենսդիրը «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքում չի սահմանում, որ շահագրգռվածությամբ գործարքների կատարման մասին որոշումը ընկերության
1
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խորհրդի ձևավորված լինելու դեպքում կայացնում է ընկերության խորհուրդը:
Համեմատության համար նշենք, որ ի տարբերություն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի, ՌԴ-ի «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի 83-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանվում է, որ ընդհանուր ժողովի որոշումը չի պահանջվում այն դեպքում, երբ շագրգռվածությամբ գործարքը կատարվում է ընկերության և մյուս կողմի միջև առօրյա տնտեսական գործունեության շրջանակներում, որը տեղ է գտել մինչև այն պահը, որից սկսած գործարքը կատարելու
մեջ շահագրգռված անձը ճանաչվում է այդպիսին: Այս դեպքում նույնպես գործարքը
կատարելու մասին որոշումը չի պահանջվում մինչև ընկերության հաջորդ ընդհանուր ժողովի կամ տնօրենների խորհրդի նիստի անցկացումը: Ինչ վերաբերում է
ՌԴ-ի «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքին, նշենք, որ այդ օրենքի 45-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, ինչպես և «Սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքը չեն նախատեսում
շահագրգռվածությամբ գործարքների կատարան մասին ընկերության խորհրդի
կողմից որոշման կայացման հնարավորություն` այդ իրավասությունը թողնելով
միայն ընդհանուր ժողովին: ՌԴ-ի «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքի այս բացը դարձել է բազմաթիվ ռուս քաղաքացիագետների քննադատության առարկա1:
Ելնելով վերոգրյալից` կարծում ենք, որ «Բաժնետիրական ընկերությունների
մասին» օրենքի 64-րդ հոդվածի ներքո անրաժեշտ է ներառել նոր մաս, համաձայն
որի` ընդհանուր ժողովի կամ խորհրդի որոշումը չի պահանջվում շահագրգռվածությամբ գործարքների կատարման համար, եթե գործարքը կատարվում է ընկերության և մյուս կողմի միջև առօրյա տնտեսական գործունեության շրջանակներում,
որը տեղ է գտել մինչև այն պահը, որից սկսած գործարքը կատարելու մեջ շահագրգռված անձը ճանաչվում է այդպիսին` սույն օրենքի 62-րդ հոդվածին համապատասխան (որոշումը չի պահանջվում մինչև հաջորդ ընդհանուր ժողովի կամ
խորհրդի նիստի անցկացման օրը):
Շահագրգռվածությամբ գործարքների կատարման մասին համապատասխան
մարմնի որոշումների կայացումը չի պահանջվում նաև «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքի 47-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
նախատեսված դեպքում, մասնավորապես, երբ ընկերությունը բաղկացած է մեկ
մասնակցից, որն էլ իրականացնում է տվյալ ընկերության գործադիր մարմնի գործառույթները: Նման դրույթ է պարունակում նաև «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքը, որի 65-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն, եթե ընկերության`
ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատեր կամ անվանատեր է միայն
մեկ անձ, ապա շահագրգռվածության առկայության դեպքում սույն գլխի պահանջները չեն կիրառվում:
Հաջորդիվ հարկ է նկատել, որ շահագրգռվածությամբ գործարքների կատարման մասին որոշումների կայացումը չի պահանջվում նաև «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքով սահմանված այլ դեպքերում: Այսպես, համաձայն
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի` այն գործարքները, որոնց
կատարման մեջ առկա է շահագրգռվածություն a priori, դասվում են շահագրգռվա1
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ծությամբ կնքված գործարքներին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ, համաձայն
65-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, ընկերության` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի
սեփականատեր կամ անվանատեր է միայն մեկ անձ, և երբ, համաձայն նույն օրենքի 65-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, բոլոր բաժնետերերի կողմից իրականացվում է բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը, կամ իրականացվում է
բաժնետոմսերի փոխարկվող այլ արժեթղթերի փոխարկումը, կամ տեղաբաշխված
բաժնետոմսերն ընկերության կողմից ձեռք բերելու դեպքում, եթե տվյալ տեսակի
(դասի) բաժնետոմսերի բոլոր սեփականատերերն ունեն հավասար իրավունք` համամասնորեն վաճառելու իրենց պատկանող տվյալ տեսակի (դասի) բաժնետոմսերը:
Ի տարբերություն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի`
«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքը
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների համար, ելնելով վերջիններիս կազմակերպաիրավական առանձնահատկություններից, միայն մի դեպքում չի պահանջում շահագրգռվածությամբ գործարքների կատարման մասին համապատասխան մարմնի որոշում. երբ ընկերությունը բաղկացած է մեկ մասնակցից,
որն էլ իրականացնում է տվյալ ընկերության գործադիր մարմնի գործառույթները:
Համեմատության համար նշենք, որ նման իրավիճակ է նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում: Այսպես, ի տարբերություն շահագրգռվածությամբ գործարքների վերաբերյալ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի, ՌԴ-ի «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքը սահմանում է շահագրգռվածությամբ գործարքների կատարման ընդհանուր կանոնից բացառությունների ավելի լայն շրջանակ: Այսպես, համաձայն նշված օրենքի 81-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, քննարկվելիք
գործարքների կատարման կանոնները չեն կիրառվում նաև այն գործարքների
նկատմամբ, որոնց կնքման մեջ շահագրգռված են ընկերության բոլոր բաժնետերերը1:
Համեմատելով և վեր հանելով մեր ու ՌԴ օրենսդրություններում առկա տարբերությունները՝ ակամայից հարց է ծագում, արդյոք ճիշտ կինի դրանք ներառել նաև
մեր օրենսդրության մեջ: Մասնավորապես, խոսքը նախևառաջ վերաբերում է այն
դեպքերին, երբ գործարքի կնքման մեջ շահագրգռված են բոլոր բաժնետերերը:
Կարծում ենք, որ նպատակահարմար կլինի այդ դրույթի ներառումը թե´ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում, թե´ «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում, քանի որ հաշվի առնելով
այն, որ օրենսդիրը չի պահանջում շահագրգռվածությամբ գործարքների կատարման կանոններին համապատասխան կնքել այն շահագրգռվածությամբ գործարքները, որոնք կնքվում են մեկ բաժնետեր (ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատեր կամ անվանատեր) կամ մեկ մասնակից ունեցող ընկերության կող1

«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի 68-րդ հոդվածի 12-րդ մասը
սահմանում է, որ եթե ժողովի որոշումն ընդունվել է ընկերության` ձայնի իրավունք տվող
բաժնետոմսերի բոլոր սեփականատերերի կամ անվանատերերի միաձայնությամբ, ապա
սույն օրենքի 58-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, 68-րդ հոդվածի 10-րդ կետով, 69-րդ հոդվածի 4-րդ
կետով, 70-րդ հոդվածի 2-6-րդ կետերով, 71-րդ հոդվածով, 73-րդ հոդվածով, 74-րդ հոդվածի
1-ին կետի 2-4-րդ մասերով, 2-րդ կետով և 4-րդ կետի 1-ին մասով, 75-րդ հոդվածով և 79-81րդ հոդվածներով սահմանված պահանջները չպահպանելը չի կարող հիմք հանդիսանալ այդ
հիմքերով որոշումներն անվավեր ճանաչելու համար: Սակայն օրենսդիրը չի նշում
շահագրգռվածությամբ գործարքների մասին, որոնք կարգավորվում են նույն օրենքի 62-ից
65-րդ հոդվածներով:
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մից, որն էլ իրականացնում է ընկերության գործադիր մարմնի լիազորությունները,
ինչը լիովին հիմնավոր է թվում, տրամաբանական կլինի չպահանջել շահագրգռվածությամբ գործարքների կատարման կանոններին համապատասխան կնքել նաև
այն գործարքները, որոնցում շահագրգռված կլինեն բոլոր բաժնետերերը կամ բոլոր
մասնակիցները: Ճիշտ է, թեև օրենսդիրը սահմանում է, որ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների դեպքում միակ մասնակիցը պետք է միաժամանակ հանդիսանա նաև գործադիր մարմնի ղեկավար, ինչն անհնար է մի քանի մասնակիցներ ունեցող ընկերությունում, այնումենայնիվ, ելնելով այն տրամաբանությունից, որ ընկերության իրական «սեփականատերեր» ու շահառուներ հանդիսանում
են բաժնետերերը կամ մասնակիցները, կարծում ենք, որ այս դեպքում դա կարելի է
նպատակահարմար և տրամաբանական քայլ համարել:
Մեկ այլ հետաքրքիր հանգամանք է այն, որ թեև օրենքն այդ մասին լռում է,
բայց շահագրգռվածությամբ գործարքների կատարման ընդանուր կանոնից բացառություն պետք է համարել նաև հրապարակային օֆերտաները: Այսպես, եթե ընկերության կողմից արվում է առաջարկ, որից հետևում է առաջարկում նշված պայմաններով յուրաքանչյուր արձագանքողի հետ պայմանագիր կնքելու ընկերության կամքը1 (Քաղ. օր. հոդված 453), ապա նման գործարքը ոչ մի կերպ չի կարող համարվել
շահգրգռվածությամբ գործարք, եթե նույնիսկ գործարքի մյուս կողմում հանդես եկող
կողմը անվերապահորեն համարվի համապատասխան հոդվածի իմաստով գործարքի կնքման մեջ շահագրգռածություն ունեցող անձ:
Մեր տվյալ մոտեցումն հիմնավորվում է հետևյալ երկու հանգամանքներով:
Առաջին. հրապարակային առաջարկ անող կազմակերպությունը չի կարող նախօրոք ենթադրել, որ այդ գործարքը կկնքվի իրեն փոխկապակցած համարվող անձի հետ, կամ նույնիսկ եթե իմանա այդ մասին, միևնույնն է, օրենսդրական առումով
անհնար է, որ ընկերությունը նախօրոք կամ գործարքը կնքելուց հետո որոշում կայացի շահագրգռվածությամբ գործարքի կատարման մասին (գործարքի կատարման
մասին, այն կատարելուց հետո որոշման կայացման անհանարինությանը կանդրադառնանք հետագայում), բացի դրանից` նախօրոք որոշում կայացնելն անհնար է
գործարքի մյուս կողմի անհայտ լինելու պատճառով, իսկ գործարքի մյուս կողմի
հայտնի լինելու դեպքում, այսինքն` ակցեպտն ստանալուց հետո, նման որոշում կայացնելը կորցնում է իր նպատակային նշանակությունը, քանի որ ակցեպտը ստանալու պահից գործարքն արդեն համարվում է կնքված:
Երկրորդ. Քաղաքացիական օրենսգրքի 452-դր հոդվածը սահմանում է օֆերտայի անհետկանչելիությունը, ուստի եթե օֆերտա անելու հրավեր կատարած ընկերությունը ստանա մյուս կողմի առաջարկն ընունելու մասին պատասխանը (ակցեպտ), օֆերտա անող կազմակերպությունն իրավունք չունի այն հետ կանչելու, եթե նույնիսկ պարզվի, որ ակցեպտն ուղարկող կողմն օֆերտա անող ընկրությանը
փոխկապակցված անձ է2: Հետևաբար, նման «շահագրգռվածությամբ» գործարքը
ենթակա է կնքման` անկախ այն բանից, թե օֆերտա անող ընկերության ընդանուր
ժողովը կկայացնի գործարքի կատարման մասին որոշում, թե ոչ:
Ուստի կարծում ենք, որ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի
65-րդ հոդվածի 3-րդ մասում պետք է ավելացնել, որ շահագրգռվածության առկա1

Տե´ս Илюшина М.Н. Правовой режим сделок в коммерческом обороте и в обороте долей
хозяйственных обществ: общее и особенное. Дисс. доктора юр. наук, Москва, 2012, էջ 81:
2
Տե´ս Բարսեղյան Տ. Կ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք,
Առաջին մաս, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2014, էջ 451:
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յության դեպքում ընկերության գործարքների կնքման վերաբերյալ սույն գլխի պահանջները չեն կիրառվում նաև այն դեպքերում, եթե ընկերության և ընկերության
կողմից կնքվող գործարքում շահագրգիռ համարվող ընկերությանը փոխկապակցված անձանց միջև կնքվող գործարքները հրապարակային գործարքներ են, այլ
կերպ ասած՝ կքնվում են հրապարակային օֆերտայի հիման վրա (Քաղ. օր. հոդված
451): «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքի
47-րդ հոդվածի 5-րդ մասում համապատասխանաբար հարկ է սահմանել, որ սույն
հոդվածը չի կիրառվում, եթե ընկերության և ընկերության կողմից կնքվող գործարքում շահագրգիռ համարվող ընկերությանը փոխկապակցված անձանց միջև
կնքվող գործարքները հրապարակային գործարքներ են (Քաղ. օր. հոդված 451):

Ամփոփելով վերը շարադրվածը՝ կարծում ենք, որ թե´ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին», թե´ «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքներում հարկ է իրավական կարգավորման ենթարկել նաև
սույն հոդվածի շրջանակներում քննարկված այն իրավիճակները, երբ շահագրգռվածությամբ գործարքները կարող են կնքվել առանց տնտեսական ընկերության համապատասխան մարմնի որոշման: Ընդ որում, առավել նպատակահարմար ենք համարում նման դեպքերի թվին դասել նաև այն գործարքները, որոնցում առկա է ըկերության բոլոր մասնակիցների շահագրգռվածությունը, ինչպես նաև այն գործարքները, որոնք կնքվում են հրապարակային օֆերտայի հիման վրա, իսկ առօրյա տնտեսական
գործունեության շրջանականերում կնքվող շահագրգռվածությամբ գործարքների մասով, կարծում ենք, որ տվյալ ինստիտուտը հարկ է կիրառել նաև բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ
СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, НЕ
ТРЕБУЮЩИХ РЕШЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ
Гурген Мегрян
Аспирант kафедры гражданского права ЕГУ
_____________________________

В статье рассматриваются не предусмотренные законом случаи заключения
хозяйственными обществами сделок с заинтересованностью, в рамках которых
не требуется решение соответствующего органа на их совершение.
На основе проведенного анализа аргументируется необходимость
совершенствования Законa РА «Об акционерных обществах», в частности
внедрения в него норм, регулирующих совершение и порядок принятия решений
о сделах с заинтересованностью в рамках обычной хозяйственной деятельности.
Высказывается и обосновывается точка зрения о том, что в число сделок с
заинтересованностью, не требующих решения на их совершение, следует
относить сделки, заключаемые на основе публичной оферты хозяйственного
общества, а также сделки, в совершении которых заинтересованы все акционеры
(участники) общества.
В рамках статьи представлены некоторые предложения, направленные на
усовершенствование
института
сделок
с
заинтересованностью
в
законодательстве Республики Армения.
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BUSINESS COMPANIES’ INTERESTED PARTY
TRANSACTIONS MAKING WITHOUT PRIOR CONSENT OF
THE APPROPRIATE BODY
Gurgen Meghryan
PhD Student of the YSU Chair of Theory of State and Law
_________________________________

The present article scrutinizes the cases of making interested party transactions
by business companies not prescribed by law, for which prior consent of the
appropriate body is not required.
Based on the conducted analysis a position is substantiated to improve the Law of
RA “On Stock Companies”, specifically in terms of establishing norms to regulate the
procedure of decision-making on interested party transactions within the ordinary
course of business.
Author elaborates a thesis that the list of transactions not requiring prior consent
should include also those made based on public offer by business company as well as
transactions corresponding to the interests of all stockholders (participants).
The article draws up specific suggestions aimed at improvement of the institution
of interested party transactions within the legislation of RA.
Բանալի բառեր – շահագրգռվածությամբ գործարքներ, տնտեսական ընկերություն, բաժնետիրական ընկերություն, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, փոխկապակցված անձ, ընկերության ժողով, խորհուրդ, առօրյա տնտեսական գործունեություն, հրապարակային օֆերտա
Ключевые слова – сделки с заинтересованностью, хозяйственное общество, акционерное
общество, общество с ограниченной ответственностью, аффилированные лица, общее
собрание акционеров, совет директоров, обычная хозйственная деятельность, публичная
оферта
Key words – Interested party transactions, transactions at interest, business companies, jointstock corporation, stock corporation, limited liability company, affiliated person, stockholders
meeting, committee of directors, council, ordinary course of business, public offer
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ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ
ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ.
Ի՞ՆՉՆ Է ԵՆԹԱԿԱ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
Գոհար Հակոբյան
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
_________________________________

ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 145-ը պատասխանատվություն է սահմանում
առանց մասնագիտական կամ ծառայողական անհրաժեշտության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող անձանց կողմից անձի հիվանդության կամ
բժշկական ստուգման արդյունքների մասին տեղեկություններ հրապարակելու համար: Այնուհանդերձ, հարկավոր է նախ և առաջ պարզաբանել այն հարցը, թե կոնկրետ ո՞ր տեղեկությունները կամ տվյալներն են կազմում բժշկական գաղտնիքի բովանդակությունը, այլ կերպ՝ ո՞ր տվյալների պաշտպանությանն է ուղղված բժշկական գաղտնիքի կոնցեպտը: Այս հարցն ունի առանձնակի կարևորություն ինչպես
տեսականում, այնպես էլ գործնականում ճիշտ կողմնորոշվելու և օրենքի պահանջները պատշաճ կատարելու առումով: Ուստի անհրաժեշտ է համակողմանի վերլուծության ենթարկել սույն խնդիրը ինչպես իրավական ինստիտուտների, այնպես էլ
բժշկական էթիկայի տեսանկյունից:
Նախ անհրաժեշտ է պարզել հետևյալ հարցերը՝ 1) բժշկական գաղտնիք են
կազմում միայն ա՞յն տեղեկությունները, որոնք բժիշկը հայտնաբերում է ինքնուրույն
բուժական միջոցառումների ընթացքում, թե՞ նաև այն տվյալները, որոնք բժշկին է
հայտնում հիվանդը, 2) բժշկական գաղտնիքը տարածվում է միայն բժշկական, առողջապահական նշանակության տվյալների՞, թե՞ նաև ցանկացած այլ տեղեկությունների վրա, որոնք բժշկին հայտնի են դարձել բժշկական օգնություն կամ սպասարկում իրականացնելու կապակցությամբ, 3) տեղեկությունը համարվում է գաղտնի միայն ա՞յն պարագայում, երբ միայն բժշկին է հայտնի, թե՞ այն շարունակում է
գաղտնիք համարվել, երբ հայտնի է դարձել բժիշկ-պացիենտ հարաբերություններից դուրս երրորդ կողմի, օրինակ՝ մամուլի ներկայացուցիչների, 4) համապատասխանու՞մ է արդյոք ՀՀ քրեական օրենսգրքի 145-րդ հոդվածում ամրագրված բժշկական գաղտնիքի բնորոշումը մարդու իրավունքների և բժշկական էթիկայի պահանջներին, և եթե` ոչ, ապա ինչպիսի՞ փոփոխություններ է անհրաժեշտ կատարել դրա՝
միջազգային մոտեցումներին համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով:
Առաջին հարցի վերաբերյալ դիրքորոշումը մասնագիտական գրականության
մեջ ամենևին էլ միասնական չէ: Այսպես օրինակ` Ուորվիքի առաջարկած տեսության համաձայն՝ պացիենտի` բժշկին տրամադրած տեղեկությունների վրա չպետք է
տարածվի կոնֆիդենցիալության ռեժիմը, որովհետև պացիենտն ազատ է բժշկին
հաղորդելու կամ չհաղորդելու իր անձնական տեղեկությունները, բայց երբ հաղորդում է, արդեն հրաժարվում է իր անձնական տեղեկությունների գաղտնիության
պաշտպանությունից1: Այս կապակցությամբ հարկ է ընդգծել, որ նման մոտեցումը
ոտնահարում է անձնական կյանքի անձեռնմխելիության և ինքնավարության հիմնարար սկզբունքները, որոնցից բխում է բժշկական գաղտնիքի հայեցակարգը: Բանն
1

Տե´ս Warwick S.J. A vote for no confidence// Journal of Medical Ethics, (1989) 15, էջ 184:
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այն է, որ պացիենտը հարկադրված կլինի ընտրություն կատարելու ինքնավարության և առողջության միջև: Այնինչ ինքնավարության նկատմամբ հարգանքը ենթադրում է ազատություն անձնական ընտրությունների նկատմամբ ոչ ցանկալի միջամտություններից1: Այս իրավիճակում անձը ստիպված է զոհել ինքնավարության մեկ
տարրը հանուն մյուսի, ինչը չի հանգեցնում ազատ ընտրության: Այս մոտեցումը չի
տեղավորվում նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (այսուհետ՝
ՄԻԵԴ) իրավական դիրքորոշումների համատեքստում: Այսպես, ինքնակամ հրապարակված տեղեկությունների անձեռնմխելիության սկզբունքը վաղուց ամրագրվել
է դատարանի նախադեպային իրավունքում: Դատարանը մասնավորապես ընդգծել
է, որ եթե անձը (մեր դեպքում՝ պացիենտը) ինքնակամ հաղորդում է իր անձնական
տվյալները երրորդ կողմին, այդ տեղեկությունների նկատմամբ շարունակում է տարածվել հոդված 8-ով երաշխավորված պաշտպանությունը2: Այս դիրքորոշումն արտահայտվել է փաստաբան-վստահորդ հարաբերությունների համատեքստում, սակայն վերաբերելի է նաև բժիշկ-պացիենտ հարաբերությունների պարագայում:
Բացի այդ, բժիշկները և հոգեբույժները շարունակաբար ընդգծում են, որ բժիշկպացիենտ հարաբերություններում վստահությունն անկյունաքարային նշանակություն ունի, քանզի ախտորոշումը և հետագա բուժումը կարող են արդյունավետ լինել
միայն այն դեպքում, երբ հիվանդն անկեղծ է բժշկի հետ3: Իսկ որքանո՞վ կարող է
պացիենտն անկեղծ լինել, եթե համոզված չէ իր հայտնած անձնական տվյալների
անձեռնմխելիությանը:
Հատկանշական է սակայն, որ Ուորվիքի և նրա համախոհների տեսակետը մեծ
մասի կողմից հավանության չի արժանացել. բժշկական էթիկայում առավել տարածված է այն մոտեցումը, որ պաշտպանության են ենթակա պացիենտի մասին բոլոր
տեղեկությունները՝ անկախ դրա ձեռքբերման աղբյուրից: Այսպես, օրինակ` Միացյալ Թագավորության Գլխավոր բժշկական խորհրդի մասնագիտական վարքագծի և
կարգապահության կանոնագրքի համաձայն` «Բժշկի պարտականությունն է խստորեն պահպանել մասնագիտական գաղտնիքի կանոնը՝ հրաժարվելով որևէ երրորդ
կողմի կամավոր տեղեկություններ հաղորդելուց, որոնց մասին նա տեղեկացել է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պացիենտի հետ իր մասնագիտական հարաբերությունների շրջանակում»4: Բժշկական էթիկայի ժամանակակից այլ կանոնագրքեր
ևս պարունակում են նույնաբովանդակ դրույթներ՝ տարբերություն չդնելով տեղեկությունների աղբյուրների միջև: Իրենք` բժիշկները, քննարկվող հարցը բարձրացնելիս նույնպես, որպես կանոն, հանգում են այդ հետևությանը. Ռ. Պուրտիլոն, օրինակ` ապագա բժիշկներին ուղղված ուղեցույցում նշում է. «Արդյո՞ք այն [կոնֆիդենցիալ տեղեկությունը] պետք է անպայմանորեն բխի հիվանդից: Ոչ. տեղեկությունը,
որը ուղղակիորեն տրամադրվում է պացիենտի կողմից կամ հասնում է ձեզ գրությունների կամ էլեկտրոնային տվյալների միջոցով, կարող է համարվել կոնֆիդենցիալ»:5
1

Տե´ս Sabine Michalowski, Medical Confidentiality and Crime, Ashgate Publishing Limited, 2003,
էջ 17:
2
Տե´ս ECtHR Niemitz v Germany, 16 December 1992.
3
Տե´ս, ի թիվս այլոց, Francis H. W. S., Of gossips, eavesdroppers and peeping toms// Journal of
medical ethics 1982; 8:134-143, Parkes R., The duty of confidence// British medical journal 1982;
285:1442-1443:
4
Տե´ս General Medical Council of UK, “Professional conduct and discipline: fitness to practice”,
1990 http://www.gmc-uk.org/prof_cond_dis_fitness_to_practice_june_1990.pdf_25416806.pdf
5
Տե´ս Ruth B. Purtilo, Regina F. Doherty, Ethical Dimensions in the Health Professionals, 5th
edition, Elsevier Saunders, 2011, էջ 205:
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Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, ապա դրա շրջանակում պետք է քննարկել, թե արդյոք պացիենտի առողջական վիճակին չվերաբերող, բայց բժշկի կողմից
իր մասնագիտական պարտականությունների կապակցությամբ ստացված տվյալները (ինչպես օրինակ՝ սովորությունները, նախապատվությունները, կենսակերպը,
սեռական կողմնոոշումը, հարաբերություններն այլ մարդկանց հետ, դավանանքը և
այլն) ենթակա են պաշտպանության բժշկական գաղտնիքի կոնցեպտի ներքո:
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ մասնագիտական գրականության մեջ տարբեր
դիրքորոշումներ են արտահայտվել: Ըստ որոշ մասնագետների` գաղտնիության ռեժիմը պետք է տարածվի միայն բժշկական բնույթի տվյալների վրա՝ բժշկական օգնության դիմելու փաստից և հիվանդության ախտորոշումից մինչև բժշկական փաստաթղթերում առկա այլ տվյալներ1: Նշված դիրքորոշումը հիմնավորվում է նրանով,
որ բժշկական նշանակություն չունեցող փաստերը (օրինակ՝ կտակի ոչնչացումը հիվանդասենյակում), որոնք բժշկական գիտելիքների չտիրապետող ցանկացած անձ
նույնպես կարող է նկատել, չեն կարող համարվել կոնֆիդենցիալ2: Սակայն հարկ է
ընդգծել, որ գրականության մեջ գերակշռում է այն գաղափարը, որ բժշկական
գաղտնիքի մեջ ընդգրկվում են նաև պացիենտի անձնական կյանքին վերաբերող
այլ տեղեկություններ, որոնք բժշկին հայտնի են դարձել բժշկական ծառայություններ
մատուցելիս3: Այսպես, հնարավոր է, որ առաջին հայացքից բժշկական նշանակություն չունեցող տեղեկություները բժշկին հաղորդվել են միայն նրա մասնագիտության
պատճառով: Օրինակ, հանցանք կատարած անձը կարող է իր գտնվելու վայրը
բժշկին հայտնել միայն բժշկական օգնություն ստանալու նպատակով: Այս պարագայում թեև անձի գտնվելու վայրը բժշկական տվյալ չէ, այն բժշկին հայտնվել է
միայն իր մասնագիտական պարտականությունների կատարման կապակցությամբ՝
կոնֆիդենցիալության ակնկալիքով, ուստիև պետք է պաշտպանվի օրենքով: Այլ օրինակ. պացիենտը կարող է հրավիրել իր հոգևոր առաջնորդին, ինչի հետևանքով
բուժաշխատողները տեղեկանան նրա դավանանքի մասին, կամ բուժաշխատողներին նամակներ թելադրել, կամ ունենալ այլ հանդիպումներ և քննարկումներ տարբեր բժշկական միջոցառումներին զուգընթաց, որոնց գաղտնիությունն ակնկալվում
է a priori և այլն: Հաշվի առնելով, որ պացիենտը բժշկական անձնակազմից անօգնական և կախյալ վիճակում է, հատկապես ստացիոնար բուժում ստանալու պայմաններում, անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի լույսի ներքո անընդունելի է նրան դնել այնպիսի իրավիճակում, երբ նա պետք է ընտրություն կատարի
իր առողջության պահպանման և մի շարք այլ իրավունքներից օգտվելու հնարավորության միջև: Ավելին, միանգամայն օրինաչափ է, որ պացիենտն ակնկալում է իր
վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունների գաղտնիության ապահովում, քանզի գործնականում բժշկական նշանակություն ունեցող և չունեցող տվյալները տարբերելը բավականին բարդ է, առավել ևս դժվար է առանձնացնել կամ պատնեշել անձնական
կյանքը բժշկական հսկողության տակ գտնվելու պարագայում: Առավել հաճախ
բժշկական անձնակազմի կողմից պացիենտի անձնական կյանքի վերաբերյալ տեղեկություններ ձեռք բերելը պարզապես անխուսափելի է: Ընդ որում, պետք է նկա1

Տե´ս Раков А.А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые
медицинскими работниками: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф.
дис. канд. юрид. наук, Челябинск, 2004, էջ 23:
2
Տե´ս Reboul Marcel, Des cas-limite du secret professional medicale, 1989, I.825, մեջբերումն
ըստ՝ Sabine Michalowski, նշված աշխատությունը, էջ 53:
3
Տե´ս, օրինակ` Акопов В.И., Маслов Е.Н. Право в медицине, Москва, 2002, էջ 71, Sabine
Michalowski, նշված աշխատությունը:
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տել որ կոնֆիդենցիալության ռեժիմը տարածվում է ոչ միայն կոնկրետ պացիենտի,
այլև երրորդ անձանց, օրինակ՝ պացիենտի ազգականների և մտերիմների վրա, որոնց վերաբերյալ տեղեկությունները բժշկին հայտնի են դարձել բժշկական օգնություն կամ սպասարկում իրականացնելու ընթացքում: Օրինակ՝ պացիենտին գրեթե
միշտ հարցեր են ուղղվում նրա ժառանգական հիվանդությունների մասին, որի
հետևանքով բժիշկն ակամա տեղեկանում է նրա ազգականների առողջական վիճակի մասին, կամ հոգեբույժի ծառայություններից օգտվող պացիենտը տարատեսակ տեղեկություններ է հաղորդում բժշկին իր հարազատների վերաբերյալ և այլն:
Իսկ կողմնակի այլ դիտորդներից բուժաշխատողը տարբերվում է նրանով, որ պացիենտը գիտակցաբար հրապարակում է համապատասխան տեղեկությունը նրա
ներկայությամբ կամ հայտնում է հենց նրան՝ վստահ լինելով, որ այն չի հրապարակվի մասնագիտական էթիկայի ուժով: Իսկ պատահական դիտորդին պացիենտն այդ
տեղեկությունը հայտնելիս կոնֆիդենցիալության ակնկալիք չի կարող ունենալ:
Այս դիրքորոշումը տարածում է գտել վերջին տարիների ռուսական գրականության մեջ1, ինչպես նաև արմատացած է բժշկական էթիկայի վերաբերյալ եվրոպական և միջազգային հրապարակումներում, մասնավորապես՝ Առողջապահության միջազգային կազմակերպության դիրքորոշումներում. «Բոլոր տեղեկությունները
պացիենտի առողջական վիճակի, ախտորոշման, կանխատեսումների և բուժման,
ինչպես նաև անձնական բնույթի բոլոր այլ տեղեկությունները պետք է գաղտնի
պահվեն անգամ մահվանից հետո»2:
Այժմ անդրադառնանք քննարկվող հարցի կարգավորմանը քրեական օրենսգրքով: Այսպես, չնայած վերոշարադրյալ փաստարկներին՝ գործող քրեական օրենսգրքի 145-րդ հոդվածը մատնանշում է բժշկական գաղտնիք համարվող տեղեկությունների սպառիչ ցանկ, որը սահմանափակ է թվում նույնիսկ վերը ներկայացված առաջին դիրքորոշման շրջանակում, քանի որ ընդգրկում է միայն «անձի հիվանդության
կամ բժշկական ստուգման արդյունքների մասին տեղեկություններ»: Ստացվում է՝
հրապարակման ենթակա չէ միայն անձի ախտորոշման վերաբերյալ տեղեկությունները, մնացած բոլոր տեղեկությունները հրապարակելու դեպքում բժշկին քրեական
պատասխանատվություն չի սպառնում: Այս կապակցությամբ հարց է ծագում, թե
արդյոք բժշկական գաղտնիքի բովանդակության նման սահմանափակումը համապատասխանում է այդ ինստիտուտի նպատակային նշանակությանը և ընդունված
միջազգային չափանիշներին: Նախ և առաջ անհասկանալի է, թե ինչու է նշված նորմը, բլանկետային դիսպոզիցիա լինելով, ինքնուրույն դեֆինիցիա տալիս ոչ քրեաիրավական եզրույթին, ինչն արդարացված չէ օրենսդրական տեխնիկայի տեսանկյունից: Առավել ևս, որ ոլորտը կարգավորող հիմնական օրենքը, այն է՝ «Բնակչության բժշկական օգնության և բժշկական սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածը նախատեսում է գաղտնիության ապահովման ենթակա տվյալների ավելի ընդարձակ ցանկ՝ բժշկի օգնությանը դիմելու փաստը, իր առողջական վիճակը, հետազոտման, ախտորոշման և բուժման ընթացքում պարզված տեղեկությունները:
Իսկ ո՞րն է մարդու իրավունքների եվրոպական հարթակի դիրքորոշումն այս
հարցի վերաբերյալ: «Բժշկական տվյալներ» եզրույթը հստակորեն բնորոշված է
միայն մեկ եվրոպական փաստաթղթում՝ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի «Բժշկական տվյալների» մասին No.R (97) 5 հանձնարարականում: Այսպես,
1

Տե´ս Акопов В.И., Маслов Е.Н., նշված աշխատությունը, Папеева К.О. Институт
медицинской тайны как объект уголовно-правовой охраны, Нижний Новгород, 2006:
2
Տե´ս World Health Organization’s Declaration on the Promotion of Patients’ Rights in Europe,
1994, § 4:
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մատնանշված փաստաթղթում «բժշկական տվյալներ» հասկացությունը բացահայտվում է որպես «անձի առողջությանը վերաբերող բոլոր անձնական տվյալները,
ինչպես նաև առողջության հետ հստակ և սերտ կապ ունեցող և գենետիկ տվյալները»: Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ հանձնարարականը բժշկական է համարում միայն առողջական վիճակի վերաբերյալ տվյալները: Սակայն միևնույն փաստաթուղթը ուղղված է նաև «անձնական տվյալների» պաշտպանությանը, որոնք
նկարագրված են որպես «ցանկացած տեղեկություն նույնականացված կամ նույնականացման ենթակա անձի մասին»: Այսինքն՝ բժշկական տվյալների պաշտպանությանը նվիրված փաստաթուղթը տարածվում է երկու տեսակի տվյալների վրա՝ առողջական վիճակի և ցանկացած այլ անձնական տվյալների, որոնք պաշտպանվում են միևնույն ռեժիմով: Ասվածը միայն ընդգծում է, որ բժշկական գաղտնիքի
կոնցեպտը չի կարող տարածվել միայն պացիենտի առողջական վիճակին վերաբերող տեղեկությունների վրա:
Քննարկվող հարցի համատեքստում հետաքրքիր է անդրադառնալ նաև գրականության մեջ վեճերի տեղիք տված այն հարցին, թե գաղտնիք համարվելու համար տվյալները պե՞տք է արդյոք լինեն հատկապես զգայուն, ինտիմ կամ նվաստացուցիչ բնույթի, թե՞ տվյալների բնույթը վերաբերելի չէ: Այս կապակցությամբ գրականության մեջ տեսակետ է արտահայտվել, որ օրինակ պացիենտի՝ բուժհաստատություն դիմելու փաստն իրենից գաղտնիք չի ներկայացնում, ուստիև դրա վրա չի
տարածվում կոնֆիդենցիալության պարտականությունը1: Այնուամենայնիվ գերակշռող է հակառակ կարծիքը, և միանգամայն արդարացիորեն, որ բժշկական հիմնարկ
դիմելու փաստն անգամ գաղտնիք է, քանի որ կոնկրետ տեսակի հաստատություն
դիմելու փաստը և հաճախականությունն ինքնին կարող են պացիենտի առողջական
խնդրի և առողջական վիճակի մասին հետևություններ անելու հավաստի աղբյուր լինել2: Մեկ այլ տեսակետի համաձայն՝ գաղտնիք չպետք է համարվի այնպիսի հիվանդության վերաբերյալ տեղեկությունը, որը պացիենտի արժանապատվությունը
չի ոտնահարում, և որը թաքցնելու պատճառ հետևաբար չկա: Այս կարծիքը ևս արդարացիորեն քննադատության է արժանացել այն հիմքով, որ եթե անգամ կոնկրետ
հիվանդությունը մարդկանց մեծ մասի կողմից չի թաքցվում, միևնույնն է, տվյալ պացիենտի համար կարող են լինել դրա հետ կապված այլ տեղեկություններ (օրինակ՝
այն հաղթահարելու եղանակը և այլն) թաքցնելու պատճառներ3: Եվ ի վերջո անձը
կարող է ունենալ հիվանդությունը թաքցնելու անձնական պատճառներ՝ հարազատներին չանհանգստացնելու մտադրությունից մինչև սոցիալական իմիջը չփոխելու
ցանկությունը: Բացի այդ, քանի որ բժշկական գաղտնիք կազմող տեղեկությունները
պաշտպանվում են անձնական կյանքի անձեռնմխելիության հայեցակարգով, այն
տեսակետը, որ միայն զգայուն կամ արժանապատվությունը նվաստացնող տեղեկություններն են ենթակա պաշտպանության, խնդրահարույց է մարդու իրավունքների տեսանկյունից: Մասնավորապես, համապատասխան տեղեկության հրապարակումը նվազեցնում կամ նույնիսկ բացառում է պացիենտի հսկողությունը իրեն վերաբերող անձեռնմխելի տեղեկության տարածման նկատմամբ՝ անկախ տեղեկության
բովանդակությունից4:
1

Տե´ս Savatier Rene, Commentary on the decision 24 April 1969, JCP. 1970. II. 16306,
մեջբերումն ըստ՝ Sabine Mickalowski, նշված աշխատությունը, էջ 52:
2
Տե´ս Mazen Noel Jean, Le secret professional des Praticiens de la Sante, Paris, 1988,
մեջբերումն ըստ՝ Sabine Mickalowski, նշված աշխատությունը, էջ 52:
3
Տե´ս Sabine Michalowski, նշված աշխատությունը, էջ 53:
4
Տե´ս նույն տեղում:

Государство и право

73

Հետաքրքրություն ներկայացնող երրորդ հարցը հետևյալն է. արդյո՞ք տվյալները շարունակում են համարվել բժշկական գաղտնիք, եթե դրանց մասին հայտնի է
երրորդ կողմի բժիշկ-պացիենտ հարաբերություններից դուրս, օրինակ՝ եթե համապատասխան տեղեկությունները հրապարակվել են մամուլում, կամ խոսակցություններ են պտտվում հասարակության մեջ: Արդյո՞ք նման պայմաններում բժիշկը դեռ
կրում է լռելու պարտականություն:
Աղայանի բացատրական բառարանում «գաղտնիքը»-ը բնորոշվում է իբրև
«այն, ինչ որ ուրիշներից ծածուկ է պահվում՝ չի հրապարակվում»1: Իրավաբանական գրականության մեջ գերակշռող մոտեցումն այն է, որ եթե անգամ տեղեկությունն արդեն հրապարակվել է, օրինակ` մամուլում, բժշկի կողմից դրա հրապարակումը հավաստիություն է հաղորդում շրջանառվող բամբասանքներին, դրանց գիտական հիմնավորում է տալիս: Այս հարցը քննարկելու առիթ է ունեցել ՄԻԵԴ-ը Արմոնասն ընդդեմ Լիտվայի և Բիրիուկն ընդդեմ Լիտվայի գործերով2: Նշված գործերի
շրջանակներում Լիտվայի ամենամեծ օրաթերթն իր առաջին էջում հրապարակել էր
հոդված Լիտվայի առանձին տարածքներում ՁԻԱՀ-ի վտանգի մասին: Մասնավորապես, ՁԻԱՀ-ի կենտրոնի և հիվանդանոցի բժշկական անձնակազմին հղում կատարելով` հրապարակվել էր, որ հաստատվել է դիմումատուների՝ ՄԻԱՎ վարակակիր լինելը: Երկրորդ դիմումատուն բուժանձնակազմի կողմից նկարագրվել էր որպես «հանրահայտ կարգազանց», ինչպես նաև հրապարակվել էր, որ նա երկու «ապօրինի» երեխա ունի առաջին դիմումատուից: Այսինքն` կենտրոնի աշխատակիցների կողմից հաստատվել էր հասարակության մեջ շրջանառվող լուրերը: Դատարանն արձանագրել է, որ խախտվել է դիմումատուների՝ 8-րդ հոդվածով երաշխավորված անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքը: Դատարանին առանձնապես մտահոգել է այն փաստը, որ դիմումատուների հիվանդության վերաբերյալ տեղեկությունները հաստատվել են բժշկական անձնակազմի կողմից:
ՄԻԵԴ-ն ընդգծել է, որ ներպետական օրենսդրության համար էական էր երաշխավորել պացիենտի կոնֆիդենցիալությունը և ապա խրախուսել ցանկացած անձնական
տվյալների հրապարակումը` հատկապես հաշվի առնելով այն բացասական ազդեցությունը, որ նման հրապարակումն ունենում է այլոց պատրաստակամության վրա՝
ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ անցնելու և բուժում ստանալու հետ
կապված:
Ամփոփելով վերոշարադրյալը՝ կարելի է հանգել հետևյալ հետևությունների.
• բժշկական գաղտնիքի պաշտպանությունը տարածվում է ինչպես բժշկի
կողմից բուժական միջոցառումների ընթացքում պարզված, այնպես էլ ուղղակիորեն
պացիենտի կողմից կամավոր կերպով հաղորդված տեղեկությունների վրա՝ անկախ
դրանց ձեռքբերման աղբյուրից.
• ակնհայտ է, որ բժշկական նշանակություն ունեցող և չունեցող տվյալների
տարբերակումը գործնականում բավականին բարդ է: Բացի այդ, բուժման գործընթացի առանձնահատկություններից ելնելով՝ բժշկական անձնակազմն անխուսափելիորեն տեղեկանում է պացիենտի վերաբերյալ տարաբնույթ անձնական տեղեկությունների, որոնք ուղղակիորեն առողջապահական նշանակություն չունեն, բայց որոնց հրապարակումը կխաթարի բժշկի և պացիենտի միջև վստահությունը: Հետևաբար բժշկական գաղտնիքի պաշտպանությունը կիսատ կլինի, եթե դրա բովանդակությունից բացառվեն վերոնշյալ անձնական բնույթի տվյալները,
1
2

Տե´ս http://www.nayiri.com/imagedDictionaryBrowser.jsp?dictionaryId=24&pageNumber=233
Տե´ս Armonas v. Lithuania, 36919/02, Biriuk v. Lithuania, 23373/03, 25.11.2008:
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• ոչ զգայուն, ինտիմ կամ որպես կանոն պացիենտների արժանապատվությունը չոտնահարող հիվանդության մասին տեղեկությունները, ինչպես օրինակ թեթև
հիվանդության, հիվանդի՝ բուժօգնության դիմելու փաստի և այլ, առաջին հայացքից
աննշան և կարծես թե վնաս չպատճառող տեղեկությունները ևս ենթակա են պաշտպանության: Բանն այն է, որ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում անգամ աննշան տեղեկությունը կարող է կոնկրետ պացիենտին վնաս պատճառել, ինչպես նաև պարզապես նվազեցնել բժշկի նկատմամբ վստահությունը, որն իր հերթին արդյունավետ ախտորոշման և բուժման sine qua non պայման է,
• բժշկական գաղտնիքն ընդգրկում է նույնիսկ այն տեղեկությունները, որոնք
հայտնի են դարձել երրորդ կողմին: Նույնիսկ մամուլում հրապարակումները բժշկին
չեն ազատում պացիենտի մասին տեղեկությունները չհրապարակելու պարտականությունից,
• գործող քրեական օրենսգրքով բժշկական գաղտնիքին տրված բնորոշումը
չի համապատասխանում ընդունված միջազգային չափանիշներին և չի նպաստում
այդ ինստիտուտի առջև դրված նպատակների իրականացմանը: Վերը ներկայացված փաստարկներից հետևում է, որ քրեական օրենսգիրքը որևէ դեպքում չպետք է
ինքնուրույն կանխորոշի բժշկական գաղտնիքի բովանդակությունը, առավել ևս՝ արհեստականորեն նեղացնի դրա սահմանները: Ուստի բժշկական գաղտնիքի քրեաիրավական պաշտպանությունը համակողմանի դարձնելուն և մարդու իրավունքների
միջազգային իրավունքի սահմանած չափանիշներին համապատասխանեցնելուն
ուղղված առաջին քայլը կլինի քրեական օրենսգրքի՝ քննարկման առարկա հոդվածում բժշկական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների սպառիչ ցանկը վերացնելը:

СОДЕРЖАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТАЙНЫ В КОНТЕКСТЕ ЕЕ
РАЗГЛАШЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Гоар Акопян
Аспирант кафедры уголовного права ЕГУ
_______________________________

В данной статье рассматривается вопрос о содержании медицинской тайны
в контексте ее разглашения по Уголовному кодексу. Другими словами,
поставлена задача прояснить, какая категория данных составляет медицинскую
тайну, и следовательно подлежит защите по Уголовному Кодексу. В частности,
статья затрагивает следующие вопросы: (1) концепция медицинской тайны
относится только к информации выявленной врачом в процессе оказания
медицинской помощи, или так же и к данным, которые врачу сообщил пациент?
(2) Только информация напрямую касающаяся здоровья пациента должна быть
под защитой Уголовного права, как это урегулировано в дейтвующем кодексе,
или же любая личная информация, которую врач узнал в связи с оказанием
медицинских услуг? (3) Информация считается тайной в том случае если о ней
знает только врач, или она продолжает считаться таковой даже если о ней
узнает третья сторона вне отношений врач-пациент, например средства
массовой информации? (4) Соответсвует ли понятие “медицинской тайны” по
действующему кодексу требованиям прав человека и медицинской этики? И если
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нет, то какие поправки должны быть приняты для обеспечения соответствия
международным стандартам? Исследование основано на анализе как правовых
институтов, так и концепций медицинской этики.

THE CONTENT OF MEDICAL SECRET IN THE CONTEXT
OF MEDICAL SECRECY DISCLOSURE IN CRIMINAL LAW:
WHAT IS TO BE CHANGED?
Gohar Hakobyan
PhD student of the Chair of Criminal Law, YSU
_______________________________

The article examines the content of medical secret in the context of medical
secrecy disclosure. In other words, it aims to clarify what type of data constitutes
medical secret and accordingly should be subject to protection under Criminal Code. In
particular, the article raises the following questions: (1) does the concept of medical
secret cover only the information discovered by the physician in the course of
treatment, or data revealed to him/her by the patient as well? (2) should the Criminal
Law protect only the information directly related to the patient’s health as prescribed by
the current code, or also any personal information that comes into doctor’s knowledge
in the course of treatment? (3) the information is considered as secret if only the doctor
is aware of it, or it continues to be confidential even if a third party outside the doctorpatient relationship, for instance media representatives, learns about it? (4) does the
understanding of ‘medical secret’ suggested by the current code comply with the
requirements of human rights and medical ethics? And if no, what amendments need
to be adopted to ensure its compliance with international standards? The research is
based on the analysis of both legal institutions and concepts of medical ethics.
Բանալի բառեր – բժշկական գաղտնիքի բովանդակություն, հրապարակում, առողջապահական բնույթի տեղեկություններ, անձնական բնույթի տեղեկություններ, բժշկական էթիկա,
բժիշկ-պացիենտ հարաբերություններ
Keywords – content of medical secret, disclosure, healthcare information, personal data, medical
ethics, doctor-patient relationship
Ключевые слова – содержание медицинской тайны, разглашение, данные здравоохранительного характера, данные личного характера, медицинская этика, отношения врачпациент
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ՄԱՔՍԱՆԵՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԸ,
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Գոռ Միրզոյան
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________________

«Մաքսանենգություն» (իտալերեն՝ «contraband», այսինքն՝ «contra» – ընդդեմ և
«band» – կառավարական հրամանագիր) եզրույթը հայտնի է մարդկությանն
անհիշելի ժամանակներից: Ներկայումս աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում այն
հասկացվում է որպես որոշակի սահմանով (պետական կամ մաքսային) ապրանքների, արժեքների կամ այլ առարկաների ապօրինի տեղափոխում:
Մաքսանենգության պատմությունը վկայում է, որ ժամանակի ընթացքում
մաքսավորների համար ավելի ու ավելի դժվար է դառնում հանրորեն վտանգավոր
այդ երևույթի դեմ պայքարելը: Ավելին, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ
մաքսանենգությամբ հիմնականում զբաղվում են ոչ միայն համարձակ և տաղանդավոր, այլև օրենքներին ու իրավակարգն ապահովողների հոգեբանությանը
քաջատեղյակ մարդիկ1:
Մաքսանենգության դեմ պայքարի հիմնախնդիրների կրիմինալոգիական
հետազոտության շրջանակներում հատկապես կարևորվում է հանցավորության
տվյալ դրսևորումը բնութագրող քանակական և որակական այնպիսի ցուցանիշների
վերլուծությունը, ինչպիսիք են դրա վիճակը (մակարդակը), կառուցվածքը և
շարժընթացը: Բանն այն է, որ հանցավոր այս կամ այն երևույթի դեմ արդյունավետ
պայքար կազմակերպելու և իրականացնելու համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ
հնարավորինս բազմակողմանի ու ամբողջական պատկերացում կազմել որոշակի
տարածքային և ժամանակային սահմաններում դրա տարածվածության (քանակի),
կառուցվածքային (ներքին բովանդակության) առանձնահատկությունների և հիմնական միտումների (ժամանակի ընթացքում փոփոխությունների) վերաբերյալ:
Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական վիճակագրությունը վկայում է,
որ քննարկվող հանցագործության, ինչպես և ընդհանուր հանցավորության վերջին
տասը տարիների միտումները բավականին անբարենպաստ են: Մասնավորապես,
2014 թ.-ին, նախորդ տարիների համեմատ, արձանագրվել է մաքսանենգությունների աննախադեպ աճ: Այսպես, 2005 թ.-ի համեմատ 2014 թ.-ին
մաքսանենգությունների աճը կազմել է +164, 2006 թ.-ի համեմատ՝ +152, 2007 թ.-ի
համեմատ՝ +137, 2008 թ.-ի համեմատ՝ +145, 2009 թ.-ի համեմատ՝ +142, 2010 թ.-ի
համեմատ՝ +93, 2011 թ.-ի համեմատ՝ +111, 2012 թ.-ի համեմատ՝ +162 և 2013 թ.-ի
համեմատ՝ +118: Այսինքն, 2014 թ.-ին ՀՀ-ում մաքսանենգությունների առավելագույն
աճն արձանագրվել է 2005, իսկ նվազագույնը՝ 2010 թվականի համեմատ: Ընդ
որում, եթե 2013 թ.-ի համեմատ 2014 թ.-ին ընդհանուր հանցավորությունը
1

Տե´ս Некрасова Т.А. Понятие контрабанды. Содержание, состав преступления, его
анализ, а также способы совершения // Известия Южного федерального университета.
Технические науки, 2003. Т. 34, № 5, էջ 272:
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բացարձակ թվերով զգալիորեն նվազել է, ապա մաքսանենգությունները, ընդհակառակը, էապես աճել են (տե´ս աղյուսակ 1):
Տվյալ հանգամանքը, կարծում ենք, նախ և առաջ պայմանավորված է
քննարկվող հանցագործությունների հաշվառման-գրանցման աշխատանքների
էական բարելավմամբ և լատենտայնության մակարդակի նվազեցմամբ, ինչը բավականին հուսադրող է: Բանն այն է, որ փորձագիտական տարբեր գնահատականներով տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների (այդ
թվում՝ մաքսանենգությունների) լատենտայնության մակարդակը բավականին
բարձր է1:

Աղյուսակ 1
ՀՀ-ում գրանցված մաքսանենգությունների վիճակը 2005-2014 թթ.

Ընդամենը
հանցագործություն

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8875

9757

8428

9271 14339 15477 16572 15776 18333 17546

Մաքսանենգություն
50
62
77
69
72
121
103
52
96
214
(մասն. հանց.
կառ.,%)
(0.56) (0.64) (0.91) (0.74) (0.50) (0.78) (0.62) (0.33) (0.52) (1.22)
(17.8) (19.8) (26.6) (15.1) (10.3) (13.5) (9.26) (6.75) (8.52) (24.6)
(մասն. տնտ. գ.
դ..., %)
Տնտ. գործ. դեմ.
ուղղված հանց.

281

313

289

456

696

896

1112

770

1127

870

Հարկեր, տուրքեր
վճ. խուսափելը

37

60

68

140

159

226

246

175

302

110

Կեղծ փողեր կամ
արժեթղթեր ...

60

52

57

80

136

94

280

95

165

225

Ապօր. կամ կեղծ
ձեռնարկատիրութ.

46

61

25

83

88

80

39

30

60

39

Տնտ. գործ. դեմ
ուղղվ. այլ հանցներ

88

78

62

84

241

375

444

418

504

282

Ներկայացված աղյուսակից հետևում է նաև, որ 2005-2007 թթ. ընթացքում ՀՀում արձանագրվել է մաքսանենգությունների անընդհատ աճ: Այնուհետև՝ 2008
թ.-ին, դրանց թիվը մի փոքր նվազել է, իսկ հետագայում՝ 2009-2010 թթ., կտրուկ աճել: 2011-2012 թթ. ընթացքում կրկին արձանագրվել է գրանցված մաքսանենգությունների կտրուկ նվազում: Այնուամենայնիվ, հաջորդ երկու տարիներին այդ հանցագործությունների թիվը կրկին կտրուկ աճել է՝ 2014 թ.-ին, ինչպես արդեն նշվել է,
հասնելով աննախադեպ ցուցանիշի: Մաքսանենգությունների վերոհիշյալ շարժընթացն առավել պատկերավոր արտացոլված է ստորև ներկայացվող գծապատկերում (տե´ս նկար 1):
1

Տե´ս Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М.: Логос, 2004, էջեր 242-243:
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Նկար 1
Մաքսանենգությունների շարժընթացը ՀՀ-ում 2005-2014 թթ.

Վերոհիշյալ վիճակագրական տվյալներից կարելի է հետևություն անել նաև, որ
ՀՀ-ում մաքսանենգությունների վերջին տասը տարիների շարժընթացը զիգզագաձև
զարգացում է ունեցել. մերթ նվազել է, մերթ աճել: Նշված հանցագործությունների
դինամիկայի միջին ցուցանիշները հաշվարկելու համար, սակայն, առավել նպատակահարմար ենք համարում կիրառել դինամիկական շարքի հարթեցման մեթոդը:
Վերջինիս նպատակը շարքը կազմող ցուցանիշների նշանակությունների տատանումների վերացման միջոցով հետազոտվող երևույթի զարգացման հիմնական միտումների բացահայտումն է: Այլ կերպ ասած՝ տվյալ մեթոդով համապատասխան
շարքի փաստացի ցուցանիշներից հաշվարկվում են միջինները, և փաստացի տատանվող շարքը փոխարինվում է սահուն, հարթեցված շարքով, որի բնույթը և
առանձնահատկությունները կարող են առավել հստակ բացահայտվել1:
Այսպիսով, քննարկվող դինամիկական շարքը հարթեցնելու նպատակով սահող
միջինի մեթոդի կիրառմամբ փորձենք բացահայտել ՀՀ-ում 2005-2014 թթ. ընթացքում գրանցված մաքսանենգությունների շարժընթացի բնույթն ու առանձնահատկությունները: Մասնավորապես, նկար 1-ում արտացոլված է հետևյալ
դինամիկական շարքը.
Տարեթիվ
Մաքսանենգություն

1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
50

62

77

69

72

121

103

52

96

214

Տե´ս Առաքելյան Ս. Վ., Գաբուզյան Ա. Հ., Մարգարյան Ա. Ռ. Կրիմինոլոգիական հետազոտությունների մեթոդիկա: Ուսումնական ձեռնարկ: Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2001, էջեր 61-62:
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Ներկայացված շարքում, ինչպես արդեն նշվել է, մաքսանենգությունների շարժընթացում հստակ միտումներ չեն նկատվում. դրանց քանակը բնութագրող թվերը
մերթ նվազում են, մերթ աճում: Հետևաբար փաստացի ցուցանիշներն այսպես
կոչված սահող միջիններով փոխարինելու անհրաժեշտություն է առաջանում: Վերջիններս հաշվարկում ենք իրար հետևող հինգ մակարդակներից՝ յուրաքանչյուր անգամ մեկ ինտերվալով տեղաշարժն օգտագործելով (միջինը՝ հինգից): Արդյունքում
կստանանք հետևյալ պատկերը՝ 1) (50+62+77+69+72) / 5 = 66.0, 2)
(62+77+69+72+121) / 5 = 80.2, 3) (77+69+72+121+103) / 5 = 88.4, 4)
(69+72+121+103+52) / 5 = 83.4, 5) (72+121+103+52+96) / 5 = 88.8, 6)
(121+103+52+96+214) / 5 = 117.2:
Փաստորեն, վերոհիշյալ եղանակով ձևափոխված շարքը տվյալ դեպքում
վերածվում է արտահայտված աճի միտում ունեցող հետևյալ ցուցանիշները
պարունակող մի նոր շարքի՝ 66.0, 80.2, 88.4, 83.4, 88.8 և 117.2: Հետևաբար կարելի
է եզրակացնել, որ միջինացված ցուցանիշներով ՀՀ-ում 2005-2014 թթ. ընթացքում
գրանցված
մաքսանենգությունների
շարժընթացում
ընդհանուր
առմամբ
արձանագրվել է արտահայտված աճի միտում, ինչը լուրջ մտահոգության տեղիք է
տալիս:
Քննարկվող հիմնախնդիրների կապակցությամբ հարկ ենք համարում հատուկ
անդրադառնալ նաև ընդհանուր հանցավորության և տնտեսական գործունեության
դեմ ուղղված հանցագործությունների կառուցվածքներում մաքսանենգությունների
մասնաբաժինների ցուցանիշների վերլուծությանը:
Աղյուսակ 1-ից մասնավորապես հետևում է, որ ընդհանուր հանցավորության
կառուցվածքում վերոհիշյալ հանցագործությունների մասնաբաժինը բավականին
մեծ է՝ 0.68%: Ընդ որում, հանցավորության կառուցվածքում մաքսանենգությունների
մասնաբաժինն առավել մեծ է եղել 2014 թ.-ին (1.22%), իսկ առավել փոքր՝ 2012 թ.ին (0.33%):
Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների կառուցվածքում ևս, ինչպես հետևում է աղյուսակ 1-ից, քննարկվող հանցագործությունների
մասնաբաժինը բավականին մեծ է՝ 13.5%: Մինչդեռ նշված հանցագործությունների
կառուցվածքում, ի տարբերություն ընդհանուր հանցավորության, մաքսանենգությունների մասնաբաժինն առավել մեծ է եղել ոչ թե 2014, այլ 2007 թ.-ին (26.6%): Ինչ
վերաբերում է դրանց առավել փոքր մասնաբաժնին, ապա, ինչպես և ընդհանուր
հանցավորության պարագայում, այն արձանագրվել է 2012 թ.-ին (1.22%):
Հարկ ենք համարում նշել նաև, որ տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված
հանցագործությունների կառուցվածքում, ինչպես հետևում է աղյուսակ 1-ից,
առավել մեծ մասնաբաժինն ունի հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ
վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելը (22.4%): Դրան հաջորդում են
կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ իրացնելը (18.3%),
մաքսանենգությունը (13.5%), ապօրինի կամ կեղծ ձեռնարկատիրությունը (8.1%):
Այսինքն, թվարկված հանցավոր արարքներն ընդհանուր առմամբ կազմում են
տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված բոլոր հանցագործությունների 62.3%-ը:
Մաքսանենգությունների կառուցվածքում հանցավորության տվյալ դրսևորման
տարբեր տեսակների մասնաբաժինների կապակցությամբ նախ և առաջ պետք է
նշել, որ դրանց շարքում առավել տարածված են ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 1-ին
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մասով նախատեսված արարքները կատարելու դեպքերը, որոնց մասնաբաժինը
կազմում է 65.5%: Դրանց հաջորդում են նույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված
արարքները կատարելու դեպքերը (31.6%): Ընդ որում, դրանց շարքում գերակայում
են (ավելի քան 90%) թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և
դրանց պրեկուրսորների ու խիստ ներգործող նյութերի մաքսանենգության դեպքերը:
Մաքսանենգության՝ ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 3-րդ մասով նախատեսված արարքները կատարելու դեպքերի մասնաբաժինն ամենափոքրն է (0.2%): Ընդ որում,
դրանց շարքում գրանցված բոլոր դեպքերում մաքսանենգությունը կատարվել է
պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով: ՀՀ քր. օր.-ի
հոդված 215-ի 4-րդ մասով նախատեսված արարքը (մաքսանենգություն, որը
կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից) կատարելու դեպքերի մասնաբաժինը
նույնպես բավականին փոքր է (2.7%): Այդ ցուցանիշներն առավել պատկերավոր
արտացոլված են ստորև ներկայացվող աղյուսակում (տե´ս աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 2
ՀՀ-ում գրանցված մաքսանենգությունների կառուցվածքը 2004-2014 թթ.

Ընդամենը
մաքսանեն
գութ.
Հոդվ. 215,
մաս 1
(մասնաբաժ., %)

Հոդվ. 215,
մաս 2
(մասնաբաժ., %)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

34

50

62

77

69

72

121

103

52

96

214

25

36

45

60

49

47

70

58

21

61

150

(73.5) (72.0) (72.6) (77.9) (71.0) (65.3) (57.9) (56.3) (40.4) (63.5) (70.1)
8

14

14

17

19

23

39

42

31

34

59

(23.5) (28.0) (22.6) (22.1) (27.5) (31.9) (32.2) (40.8) (59.6) (35.4) (27.6)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

(մասնաբաժ., %)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(1.1)

(0.5)

Հոդվ. 215,
մաս 4

1

0

3

0

1

2

12

3

0

0

4

(3.0)

(0.0)

(4.8)

(0.0)

(1.5)

(2.8)

(9.9)

(2.9)

(0.0)

(0.0)

(1.8)

Հոդվ. 215,
մաս 3

(մասնաբաժ., %)

Ներկայացված աղյուսակից հետևում է նաև, որ մաքսանենգությունների կառուցվածքում ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ով նախատեսված հանցագործության
հասարակ տեսակի առավել մեծ մասնաբաժինն արձանագրվել է 2007 թ.-ին
(77.9%), իսկ առավել փոքրը՝ 2012 թ.-ին (40.4%): Նույն հոդվածի 2-րդ մասով
նախատեսված հանցագործության առավել մեծ մասնաբաժինն արձանագրվել է
2012 թ.-ին (59.6%), իսկ առավել փոքրը՝ 2007 թ.-ին (22.1%): Այսինքն՝ 2012 թ.-ին
մաքսանենգության հասարակ տեսակի մասնաբաժնի էական նվազումը գլխավորապես պայմանավորված է եղել թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյու-
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թերի և դրանց պրեկուրսորների ու խիստ ներգործող նյութերի մաքսանենգության
դեպքերի թվի զգալի ավելացմամբ:
Մաքսանենգության՝ ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 3-րդ մասով նախատեսված
դեպքերի առավել մեծ մասնաբաժինն արձանագրվել է 2013 թ.-ին (1.1%): Հաջորդ
տարում քննարկվող հանցագործության տվյալ տեսակի մասնաբաժինը կազմել է
0.5%: Մնացած տարիների ընթացքում պաշտոնատար անձանց կողմից
պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով մաքսանենգություն կատարելու որևէ դեպք
չի արձանագրվել, ինչը, սակայն, մեր կարծիքով, չի համապատասխանում
իրականությանը և պայմանավորված է նման դեպքերի լատենտայնության բարձր
մակարդակով: Տվյալ հանգամանքը հիմնավորվում է նաև հասարակության և համապատասխան փորձագետների շրջանում մեր կողմից իրականացված հարցումների
արդյունքներով: Մասնավորապես, հարցվողների 95%-ից ավելին համոզմունք է
հայտնել, որ ՀՀ-ում կատարվող մաքսանենգությունների շուրջ կեսը, եթե ոչ ավելին,
իրականացվում է մաքսային ծառայողների և այլ պաշտոնատար անձանց
մասնակցությամբ, ինչը նպաստում է նաև դրանց լատենտայնությանը:
ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 4-րդ մասով նախատեսված մաքսանենգությունների
առավել մեծ մասնաբաժինն արձանագրվել է 2010 թ.-ին (9.9%), իսկ առավել փոքրը՝
2008 թ.-ին (1.5%): Միևնույն ժամանակ, 2005, 2007, 2012 և 2013 թթ.
կազմակերպված խմբի կողմից մաքսանենգություն կատարելու որևէ դեպք չի արձանագրվել, ինչը, սակայն, մեր կարծիքով, նույնպես չի համապատասխանում իրականությանը: Բանն այն է, որ, ըստ փորձագիտական գնահատականների
կազմակերպված հանցավոր խմբերի կողմից կատարվող հանցանքների
(հատկապես՝ տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների,
այդ թվում՝ մաքսանենգությունների) լատենտայնության մակարդակը բավականին
բարձր է: Տարբեր հաշվարկներով այն տատանվում է մեկը ութանասունից մինչև
մեկը հարյուրի հարաբերակցության շրջանակներում1:
Այս առումով հարկ է նշել, որ տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների (այդ թվում՝ մաքսանենգությունների) հանրային վտանգավորության բարձրացումը պայմանավորված է ոչ միայն դրանց քանակի և դրանցով պատճառվող վնասի չափերի ավելացմամբ, այլև դրանց կատարման կազմակերպված
ձևերի տարածմամբ, ինչը լրջորեն վտանգում է Հայաստանի Հանրապետության
տնտեսական անվտանգությունը: Բանն այն է, որ կազմակերպված հանցավորության ներխուժումը երկրի տնտեսության ոլորտ և դրա ստվերային հատվածի
ավելացումը նպաստում են նաև համապատասխան հանցանքները կատարողների
1
Տե´ս Ставицкий А.А. Повышенная общественная опасность как один из элементов
криминологической характеристики контрабанды наркотиков // Общество и право, 2007, №
4 (18), էջեր 202-203, Глобализация наркобизнеса: угрозы для России и других стран с
переходной экономикой. М., 1999, էջեր 6-9, Третьяков В.И. Легализация доходов транснациональной преступности и пути противодействия ей в условиях глобализации.
Краснодар, 2002, էջ 81, Boeden G. Erscheinungsformen und polizeiliche bekampfung
smuglichkeiten der organisierten kriminalität // Organisierte Kriminalität. Heidelberg, 1999,
http://www.polizei-newsletter.de/documents/Kriminalitaet_als_Erzaehlung.pdf, Global Report On
Crime and Justice. N.Y., 1999, http://www.uncjin.org/Special/GlobalReport.html, Oliviero M.B.,
Simmons A. Global Civil Society and Corporate Responsibility. London, 2002,
http://eprints.lse.ac.uk/55524/:
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անպատժելիությանը: Դա, բնականաբար, հանգեցնում է այդ հանցագործությունների տարածմանը, ինչն էլ, իր հերթին, նշված արարքների կատարումը դարձնում է
խիստ ցանկալի, եկամտաբեր գործունեության տեսակ՝ խաթարելով հանրապետությունում առկա տնտեսական գործընթացները կարգավորող բնականոն հասարակական հարաբերությունները: Հետևաբար ՀՀ-ում կատարվող մաքսանենգությունների դեմ պայքարի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով
վերոհիշյալ հանգամանքներին անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել:
Հարկ ենք համարում նշել նաև, որ բոլոր այն տարիների ընթացքում, երբ
գրանցված մաքսանենգությունների թիվը, նախորդ տարվա համեմատ, նվազել է,
դրանց հասարակ տեսակի մասնաբաժինը փոքրացել է: Զուգահեռաբար մեծացել է
թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ու
խիստ ներգործող նյութերի մաքսանենգության մասնաբաժինը: Մասնավորապես
աղյուսակ 2-ից պարզ երևում է, որ 2008 թ.-ին, 2007 թ.-ի համեմատ, գրանցված
մաքսանենգությունների թիվը նվազել է 8-ով, իսկ ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 1-ին
մասով նախատեսված արարքների մասնաբաժինը՝ 0.9%-ով, մինչդեռ նույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված արարքների մասնաբաժինն ավելացել է 5.4%-ով:
Նույն աղյուսակից հետևում է նաև, որ 2011 թ.-ին, 2010 թ.-ի համեմատ, գրանցված
մաքսանենգությունների թիվը նվազել է 18-ով, իսկ ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 1-ին
մասով նախատեսված արարքների մասնաբաժինը՝ 1.6%-ով, մինչդեռ նույն
հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված արարքների մասնաբաժինն ավելացել է 8.6%ով: Աղյուսակ 2-ից պարզ երևում է նաև, որ 2012 թ.-ին, 2011 թ.-ի համեմատ,
գրանցված մաքսանենգությունների թիվը նվազել է 51-ով, իսկ ՀՀ քր. օր.-ի հոդված
215-ի 1-ին մասով նախատեսված արարքների մասնաբաժինը՝ 15.9%-ով, մինչդեռ
նույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված արարքների մասնաբաժինն ավելացել է
18.8%-ով:

Աղյուսակ 3
Գրանցված և բացահայտված մաքսանենգությունների
բաշխվածությունը ՀՀ-ում 2004-2014 թթ.

Գրանցված

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

34

50

62

77

69

72

121

103

52

96

214

27

31

45

53

43

45

87

70

32

39

48

Բացահայտված
(%)
(79.4) (62.0) (72.6) (68.8) (62.3) (62.5) (71.9) (68.0) (82.1) (40.6) (22.4)
Չբացահայտված
Ժամկետն անց

2

5

5

13

9

8

12

14

7

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

14

12

11

17

19

22

19

13

49

151

86.1

90.0

80.3

82.7

84.9

87.9

83.3

82.1

83.0

76.2

Քննութ. ընթացք. 5
գտնվող
Բացահայտման 93.1
%-ը
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Տվյալ հանգամանքը ևս լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս: Բանն այն է, որ
հանցավորության (այդ թվում՝ մաքսանենգությունների) կառուցվածքում տեղի
ունեցող բացասական փոփոխությունները կապված են ոչ միայն հանցավոր
գործունեության կազմակերպված ձևերի տարածման, այլև թմրամիջոցների
ապօրինի շրջանառության ընդլայնման հետ: Ուստի մաքսանենգությունների դեմ
պայքարի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով տվյալ հանգամանքը
ևս անհրաժեշտ է հաշվի առնել:
Հատուկ ուշադրության է արժանի նաև մաքսանենգությունների գրանցման և
բացահայտման վերաբերյալ ցուցանիշների (տե´ս աղյուսակ 3) վերլուծությունը:
Ներկայացված աղյուսակից հետևում է, որ ՀՀ պաշտոնական վիճակագրական
տվյալներով մաքսանենգությունների բացահայտման տոկոսը բավականին բարձր
է՝ միջինը 84.1%: Այս առումով, սակայն, հարկ ենք համարում նշել հանցագործությունների հաշվառման-գրանցման աշխատանքներում առկա մեկ առանձնահատկություն, որը կապված է գրանցված հանցավոր արարքների բացահայտման տոկոսը հաշվարկելու հետ: Մասնավորապես, այն որոշելու համար բավարար չէ գրանցված հանցագործությունների համապատասխան զանգվածում բացահայտված
հանցագործությունների մասնաբաժինը հաշվարկելը: Տվյալ դեպքում կիրառվում է
հաշվարկի այլ եղանակ, որի համաձայն՝ նախ գրանցված հանցագործությունների
ընդհանուր քանակից պետք է հանել քննության ընթացքում գտնվող հանցագործությունների վերաբերյալ ցուցանիշը, այնուհետև ստացված արդյունքի հարաբերությամբ հաշվարկվում է բացահայտվածների մասնաբաժինը: Այսպես, օրինակ՝ ՀՀ-ում
2014 թ.-ին գրանցված մաքսանենգությունների բացահայտման տոկոսը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է նախ 214-ից հանել 151-ը՝ կստացվի 63: Այնուհետև պետք
է պարզել, թե այդ թվի քանի տոկոսն է կազմում տվյալ տարում բացահայտված
հանցագործությունների քանակը՝ 48-ը: Հաշվարկի համապատասխան բանաձևը
կիրառելով՝ ստանում ենք 76.2%:
Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, սակայն, որ հաշվարկի նման տարբերակը,
մեր կարծիքով, ոչ այնքան արդարացված է: Մասնավորապես դժվար է համաձայնել, որ բացահայտված հանցագործությունների մասնաբաժինը որոշելու վրա պետք
է ազդեցություն ունենան քննության ընթացքում գտնվող հանցագործությունների վերաբերյալ ցուցանիշները: Բանն այն է, որ դրանց որոշակի մասը իրականում կարող
է և չբացահայտվել: Ուստի բացահայտված հանցագործությունների (այդ թվում՝
մաքսանենգությունների) իրական մասնաբաժինը որոշելու համար, ըստ մեզ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել միայն հաշվետու տարում փաստացի բացահայտված հանցավոր արարքների քանակը: Նման պարագայում, ինչպես հետևում է նաև աղյուսակ 3-ից, կստացվեն լիովին այլ ցուցանիշներ: Այսպես, վերոհիշյալ աղյուսակից
կարելի է հետևություն անել, որ ՀՀ-ում 2004-2014 թթ. ընթացքում փաստացի բացահայտված մաքսանենգությունների մասնաբաժինն էապես ավելի փոքր է, քան պաշտոնական վիճակագրական աշխատանքներում օգտագործվող հաշվարկման եղանակի կիրառմամբ ստացվածը. ոչ թե 84.1% է, այլ 54.7%:
Ընդ որում, աղյուսակ 3-ից հետևում է նաև, որ քննարկվող հանցագործությունների բացահայտման առավել բարձր ցուցանիշն արձանագրվել է 2012 թ.-ին
(82.1%), իսկ առավել ցածրը՝ 2014 թվականին (22.4%): Բացի այդ, 2012-2014 թթ.
ընթացքում ակնհայտ է բացահայտված մաքսանենգությունների մասնաբաժնի էական նվազումը: Տվյալ հանգամանքը, մեր կարծիքով, գլխավորապես պայմանավոր-
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ված է ոչ թե իրավապահ մարմինների գործունեության թերությունների և բացթողումների ավելացմամբ, այլ հանցագործությունների (այդ թվում՝ մաքսանենգությունների) հաշվառման-գրանցման աշխատանքների բարելավմամբ (լատենտայնության
մակարդակի նվազեցմամբ): Այնուամենայնիվ, քննարկվող հանցագործությունների
դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ են
դրանց բացահայտմանն ուղղված լրացուցիչ ջանքեր, որոնք կնպաստեն նաև պատասխանատվության անխուսափելիության սկզբունքի կենսագործման ապահովմանն ու սոցիալական արդարության վերականգնմանը:
Այսպիսով, մեր կողմից իրականացված հետազոտությունը ցույց տվեց, որ ՀՀում վերջին տասը տարիների ընթացքում գրանցված մաքսանենգությունների շարժընթացում հստակ միտումներ չեն նկատվում՝ դրանց քանակը բնութագրող թվերը
մե՜րթ նվազում են, մե՜րթ աճում: Միջինացված ցուցանիշներով, սակայն, ընդհանուր
առմամբ արձանագրվում է արտահայտված աճի միտում, ինչը լուրջ մտահոգության
տեղիք է տալիս:
Միևնույն ժամանակ, վերոհիշյալ հանցագործությունների մասնաբաժինը բավականին մեծ է ինչպես ընդհանուր հանցավորության (0.68%), այնպես էլ տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների կառուցվածքում
(13.5%):
Մաքսանենգությունների կառուցվածքում առավել մեծ մասնաբաժին ունեն ՀՀ
քր. օր.-ի հոդված 215-ի 1-ին մասով նախատեսված արարքները (65.5%), որոնց հաջորդում են նույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսվածները (31.6%): Ընդ որում,
վերջիններիս շարքում գերակայում են թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց
պրեկուրսորների ու խիստ ներգործող նյութերի մաքսանենգության դեպքերը:
Քննարկվող հանցագործությունների կառուցվածքում ամենափոքր մասնաբաժինն
ունեն ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 3-րդ մասով նախատեսված արարքները (0.2%):
Ընդ որում, դրանց շարքում գրանցված բոլոր դեպքերում մաքսանենգությունը կատարվել է պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով:
Փորձագիտական տարբեր գնահատականներով, սակայն, ՀՀ-ում կատարվող մաքսանենգությունների շուրջ կեսը, եթե ոչ ավելին, իրականացվում են մաքսային ծառայողների և այլ պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ, ինչը նպաստում է նաև
դրանց լատենտայնությանը:
Մաքսանենգությունների կառուցվածքում ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 4-րդ մասով նախատեսված արարքների մասնաբաժինը նույնպես բավականին փոքր է
(2.7%): Փորձագիտական գնահատականներով, սակայն, կազմակերպված հանցավոր խմբերի կողմից կատարվող մաքսանենգությունների լատենտայնության մակարդակը նույնպես բավականին բարձր է:
Բացի այդ, բոլոր այն տարիների ընթացքում, երբ գրանցված մաքսանենգությունների թիվը, նախորդ տարվա համեմատ, նվազել է, դրանց հասարակ տեսակի
մասնաբաժինը փոքրացել է: Զուգահեռաբար մեծացել է թմրամիջոցների, հոգեմետ
նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ու խիստ ներգործող նյութերի մաքսանենգության մասնաբաժինը, ինչը ևս լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս: Բանն այն է, որ
մաքսանենգությունների կառուցվածքում տեղի ունեցող բացասական փոփոխությունները կապված են ոչ միայն հանցավոր գործունեության կազմակերպված ձևերի
տարածման, այլև թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության ընդլայնման հետ:
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Վերջապես, 2012-2014 թթ. ընթացքում ՀՀ-ում նկատվում է բացահայտված
մաքսանենգությունների մասնաբաժնի էական նվազում, ինչը գլխավորապես կապված է ոչ թե իրավապահ մարմինների գործունեության թերությունների և բացթողումների ավելացման, այլ նշված հանցագործությունների հաշվառման-գրանցման
աշխատանքների բարելավման (լատենտայնության մակարդակի նվազեցման) հետ:

СОСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА КОНТРАБАНДЫ
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Гор Мирзоян
Aспирант кафедры уголовного права ЕГУ
____________________________

В статье автором на основании результатов собственного проведенного
исследования и обобщения статистических данных, а также результатов
исследований ученых-юристов выявлены и детально проанализированы
количественные и качественные показатели, характеризующие контрабанду в
Республике Армения. В частности, выявлены основные тенденции исследуемых
преступлений за последнее десятилетие, проанализированы показатели,
характеризующие их состояние (уровень), структуру и динамику.
В данном контексте отмечается, что доля контрабанды в РА довольно
велика как в структуре общей преступности (0.68%), так и прступлений против
экономической деятельности (13.5%). Между тем, в структуре исследуемых
преступлений наиболее распространена контрабанда, предусмотренная ч. 1 ст.
215 УК РА (65.5%). Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ
составляет (31.6%) от общего числа преступлений, предусмотренных ст. 215 УК
РА.

LEVEL, STRUCTURE AND DYNAMICS OF SMUGGLING IN
THE REPUBLIC OF ARMENIA
Gor Mirzoyan
PHD Student of the YSU Chair of Criminal Law
________________________________

In the presented article the author on the basis of the results of his own study
and compilation of statistics and research findings of legal scholars identified and
analyzed in detail the quantitative and qualitative indicators of smuggling in the
Republic of Armenia. In particular, the study identified the main trends of crime over
the past decade, analyzed indicators characterizing their level, the structure and
dynamics.
In this context it is mentioned that the proportion of contraband in the RA is quite
high in the structure of general criminality (0.68%) and crimes against economic
activity (13.5%). Meanwhile, in the structure of the reviewed crimes most prevalent
smuggling provided under Part. 1 of Article 215 of the Criminal Code of the RA
(65.5%). The proportion ov the smuggling of drugs and psychoactive substances is
31.6% of the total number of crimes provided under Article 215 of the Criminal Code of
the RA.
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Բանալի բառեր – մաքսանենգություն, հանցավորության վիճակ, կառուցվածք և

շարժընթաց, թմրամիջոցներ և հոգեմետ նյութեր, տնտեսական գործունեության դեմ
ուղղված
հանցագործություններ,
կազմակերպված
հանցավորություն,
բացահայտում
Ключевые слова – контрабанда, состояние, структура и динамика преступности,
наркотики и психотропные вещества, преступления в сфере экономики,
организованная преступность, раскрываемость
Key words – smuggling, tendences, structure and dynamics of criminality, drugs and
psychoactive substances, economic crimes, organized criminality, disclosure
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ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՈՂԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ
ԲՆՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
Լալա Գրիգորյան
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության
ֆակուլտետի քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի
ուսումնական ասիստենտ, ոստիկանության կապիտան
___________________________________

Հայրենական քրեական իրավունքում հանցագործություն կատարողը՝ որպես
առանձին դերակատար, առանձնացել է հանցակցության ինստիտուտի շրջանակներում: Սկզբնական օրենսդրական ակտերում հաշվի էր առնվում այն հանգամանքը,
որ հանցագործությունը կարող է կատարվել ոչ միայն մեկ, այլև մի քանի անձանց
կողմից:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի (այսուհետ՝ քր. օր.) 38 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` «Կատարող է համարվում այն անձը, ով անմիջականորեն կատարել է հանցանքը կամ դրա կատարմանն անմիջականորեն մասնակցել է այլ անձանց (համակատարողների) հետ համատեղ, ինչպես նաև հանցանքը կատարել է այլ այնպիսի
անձանց օգտագործելու միջոցով, ովքեր օրենքի ուժով ենթակա չեն քրեական պատասխանատվության կամ հանցանքը կատարել են անզգուշությամբ»:
Ելնելով կատարողի նշված սահմանումից և քր. օր.-ի համակարգային վերլուծությունից՝ կարելի է արձանագրել, որ քր. օր.-ի 38 հոդվածի 2-րդ մասի իմաստով
կատարող չեն կարող համարվել անզգույշ հանցանք կատարած անձը, հանցագործության նախապատրաստություն կատարած անձը, ինչպես նաև հանցանքը միայնակ կատարած անձը:
Անզգույշ հանցանք կատարած անձը չի կարող համարվել հանցագործության
կատարող, քանի որ քր. օր.-ի 37 հոդվածից բխում է, որ անզգույշ հանցագործություններում հնարավոր չէ հանցակցությունը, հետևաբար նաև հանցակիցների, այդ
թվում` կատարողի առկայություն:
Գործող օրենսդրական կարգավորմամբ հանցագործության նախապատրաստություն կատարած անձը նույնպես չի կարող համարվել հանցագործություն կատարող, քանի որ քր. օր.-ի 38 հոդվածի 2-րդ մասում նշված` «անմիջականորեն կատարել է հանցանքը» ձևակերպումը ենթադրում է տվյալ հանցագործության օբյեկտիվ կողմի իրականացում1, ինչը բացակայում է նախապատրաստության դեպքում2:
Քննարկվող հարցի կապակցությամբ Ի. Ա. Ռեբանեն գրել է. «Հանցագործության նախապատրաստության փուլում հանցակցության մասին խոսելն անիմաստ է.
դրանով բացառվում է նաև նախապատրաստության փուլում կատարողի առկայթյունը»3: Ռ. Գալիակբարովի կարծիքով, հանցագործության փաստացի կատարումը
հնարավոր է այն պահից, երբ սկսվում է պաշտպանվող օբյեկտի դեմ ոտնձգութ-

1

Այդ մասին տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2008 թվականի հուլիսի 25-ի որոշումը ՎԲ-48/08
գործի վերաբերյալ, 30-րդ կետ:
2
Այդ մասին տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ի որոշումը
ԵԿԴ/0087/01/12 գործի վերաբերյալ, 30-րդ կետ:
3
Տե´ս Ребане И. А. О соучастии на стадии предварительной преступной деятельности
(вопросы квалификации) //О соучастии в преступлении: сборник статей / Отв. ред. К.
Нигола, Тарту: ТГУ, 1985, էջ 7:

88

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

յուն1: Ըստ Մ. Ա. Շնեյդերի՝ «Միայն կատարողը կարող է իրականացնել այնպիսի արարք, որը պարունակում է ավարտված հանցագործության կամ հանցափորձի
հատկանիշներ»2:
Այն, որ հանցագործության նախապատրաստության փուլում հանցակցություն
հնարավոր չէ, հաստատվում է նաև քր. օր.-ի 39 հոդվածի 4-րդ մասում ամրագրված
հետևյալ դրույթով. «Կատարողի կողմից իրենից անկախ հանգամանքներով հանցագործությունն ավարտին չհասցնելու դեպքում մյուս հանցակիցները պատասխանատվություն են կրում հանցագործության նախապատրաստության կամ հանցափորձին հանցակցելու համար»: Ու քանի որ այստեղ հղում չի արվում քր. օր.-ի 38
հոդվածին ուստի այս դեպքում «կատարող» և «հանցակից» հասկացությունները
գործածվում են խիստ վերապահումով, քանի որ հանցանքը ավարտին չհասցրած
անձը չի կարող համարվել կատարող (նա չի կատարել հանցագործության օբյեկտիվ կողմը, մասնավորապես՝ նախապատրաստության փուլում նույնիսկ չի էլ
սկսել), իսկ մյուս անձինք չեն կարող համարվել հանցակիցներ (նրանք այլևս կազմակերպիչ, դրդիչ կամ օժանդակող չեն):
Ինչպես արդեն նշել ենք, քր. օր.-ի 38 հոդվածի 2-րդ մասի իմաստով կատարող
չի կարող համարվել նաև հանցանքը միայնակ կատարած անձը: Դա բխում է քր.
օր.-ի 38 հոդվածի 1-ին մասի ձևակերպումից, ըստ որի՝ հանցագործության կատարող կարող է համարվել բացառապես հանցակից հանդիսացող անձը. «Կատարողի
հետ մեկտեղ (ընդգծումը մերն է` Լ.Գ.) հանցակիցներ են համարվում կազմակերպիչը, դրդիչը և օժանդակողը»: Ինչպես նշել է Ֆ. Գ. Բուրչակը, հանցանքը միայնակ
կատարելու դեպքում կատարողի դերի և գործառույթների հարց չի բարձրացվում.
այդ անձը պարզապես համարվում է հանցագործության սուբյեկտ3:
Ա. Վ. Ուշակովը գրել է, որ Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի հատուկ մասի
հոդվածները հավասարապես նախատեսված են ինչպես միայնակ, այնպես էլ հանցակցության կազմում գործող անձանց համար4: Փաստորեն մենք գործ ունենք երկու հասկացությունների հետ` «հանցագործության սուբյեկտ» և «հանցագործության
կատարող»: Հանցագործության սուբյեկտը քրեական պատասխանատվության տարիքի հասած, մեղսունակ, հանցանք կատարած ֆիզիկական անձն է, իսկ հանցագործության կատարողը, ի լրումն այս հատկանիշների, նաև հանցակցության կազմում գործող և հանցանքի օբյեկտիվ կողմն իրականացնող անձն է5: Թե´ հանցակիցը
և թե´ միայնակ գործող անձը պետք է միաժամանակ ունենան հանցագործության
սուբյեկտին վերագրվող բոլոր հատկանիշները6:
Քր. օր.-ի մի շարք հոդվածներում կարելի է հանդիպել այնպիսի ձևակերպումների, ինչպիսիք են «հանցանք կատարած անձ (անձինք)» (6-րդ, 7-րդ, 10-րդ, 13-16րդ, 43-րդ, 72-74-րդ, 82-րդ, 107-րդ, 115-րդ հոդվածներ), «կատարած հանցանք» (81

Տե´ս Галиакбаров Р. Особенности квалификации многосубъектных преступлений // Рос.
юстиция. 2002, N 10, էջ 45:
2
Տե´ս Шнейдер М. А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву. М., 1958,
էջ 41-42:
3
Տե´ս Бурчак Ф. Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы.
Киев, 1986, էջ 137:
4
Տե´ս Ушаков А. В. К вопросу о видах и формах соучастия и основаниях ответственности
соучастников преступления // ВЮЗИ. Ученые записки. Выпуск XX. Часть 1 (Сборник статей
аспирантов). М., 1970, էջ 174:
5
Տե´ս Цвиренко О. Л. Исполнитель преступления как вид соучастника по уголовному праву
Российской Федерации: Дис.... канд. юрид. наук. Тюмень, 2005, էջ 89:
6
Տե´ս Козлов А. П. Соучастие: традиции и реалность. СПБ., 2001, էջ 104:
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րդ, 29-րդ, 30-րդ, 39-րդ հոդվածներ), «հանցանք կատարել» (17-րդ, 20-րդ, 22-րդ,
23-րդ, 26-րդ, 40-րդ, 60-րդ, 62-64-րդ, 67-րդ, 75-րդ, 97-րդ, 102-րդ, 165-րդ հոդվածներ):
Ակնհայտ է, որ, օրինակ, քր. օր.-ի 16 հոդվածը («Հանցանք կատարած անձանց
հանձնելը») վերաբերում է ոչ միայն հանցագործության կատարողին, այլև հանցանքը միայնակ կատարած անձին, կամ քր. օր.-ի 20 հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի իմաստով՝ «երկու կամ ավելի հանցանք կատարելը» ձևակերպումը ներառում է նաև
այն իրավիճակները, երբ համակցությունն ընդգրկում է հանցագործության նախապատրաստությունը, իսկ օրինակ՝ քր. օր.-ի 165 հոդվածի իմաստով՝ անչափահասին
հանցանքի կատարմանը ներգրավել ասելով՝ պետք է հասկանալ նրան ոչ միայն որպես կատարող, այլև որպես կազմակերպիչ, դրդիչ կամ օժանդակող ներգրավելը:
Փաստորեն, «հանցագործության սուբյեկտ» հասկացությունն իր ծավալով ավելի լայն է, քան «հանցագործության կատարող» հասկացությունը, քանի որ, բացի
վերջինից, այն ներառում է նաև միայնակ գործող անձանց, անզգույշ հանցանք կատարած անձանց, հանցագործության նախապատրաստություն կատարած անձանց,
ինչպես նաև կազմակերպչին, դրդիչին և օժանդակողին:
«Հանցագործության կատարող» և «հանցագործության սուբյեկտ» հասկացությունների հարաբերակցության հարցը հատկապես կարևորություն է ստանում այն
դեպքում, երբ անհրաժեշտություն է առաջանում պարզելու, թե արդյոք կատարողը
կարող է հանդես գալ նաև հանցակցությունից դուրս: Այդ հարցի վերաբերյալ քրեական իրավունքի տեսության մեջ միանշանակ մոտեցում չկա: Իր ուսումնասիրություններում նմանատիպ կարծիքի է հանգել նաև Ա. Պ.Կոզլովը` նշելով, որ կատարողին որպես ինքնուրույն գործող անձ ճանաչելու կամ չճանաչելու հարցի շուրջ միասնական մոտեցում չկա: Ըստ նրա` միայնակ գործող կատարողը և կատարող-հանցակիցը գործառական առումով միմյանցից չեն տարբերվում: Չնայած հանուն արդարության պետք է փաստել, որ ինքնուրույն հանդես եկող անձի գործունեության ոլորտն ավելի լայն է, քանի որ ինքն է լուծում նաև կազմակերպչական բնույթի
խնդիրները, պլանավորում հանցանքի կատարման հետ կապված հարցերը, այնինչ
հանցակցության դեպքում յուրաքանչյուր անձ ունի իր կոնկրետացված դերը: Այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ ինքնուրույն հանդես եկող անձի գործունեության ոլորտը ընդլայնվում է հանցագործության մյուս փուլերի հաշվին, այսինքն` նա իրականացնում է նախապատրաստական աշխատանքներ, բայց կատարողի բուն գործառույթը՝ հանցագործության օբյեկտիվ կողմի իրականացումը, մնում է նույնը, ինչ
հանցակցության ժամանակ է1:
Այլ մոտեցում է դրսևորում Ի. Պ. Մալախովը, որն առաջարկում է հանցակցության կազմից դուրս բերել կատարողին, քանի որ մյուս հանցակիցները չեն իրականացնում հանցագործության օբյեկտիվ կողմը: Հանցակազմն առկա է միայն կատարողի արարքում. այն հանցակցին մեղսագրվում է այնքանով, որքանով վերջինս իր
գործողություններով պայմանավորել կամ հեշտացրել է կատարողի կողմից դրա իրականացումը2:
Եթե անձը գործում է հանցակցության կազմում, ապա կատարողն այստեղ ակնհայտ է: Իսկ ինչ վերաբերում է հանցակցությունից դուրս գործող անձին, ապա նրան

1

Տե´ս Козлов А. П. Соучастие: традиции и реалность. СПБ., 2001, էջ 111-112:
Տե´ս Малахов И. П. Соучастие в воинских преступлениях в свете общего учения о соучастии по советскому уголовному праву. Автореф. дис....канд. юрид. наук. М., 1960, էջ 14:

2
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տարբեր կերպ են անվանում` ինքնուրույն գործող սուբյեկտ1, ինքնուրույն գործող
անձ2, անձ, որը չի համարվում հանցակից (կատարող)3, հանցագործությանը միայնակ մասնակցող անձ4, միայնակ գործող անձ5, ինքնուրույն կատարող6, փաստացի
կատարող, որը օժտված է սուբյեկտի բոլոր հատկանիշներով7:
Մի շարք հեղինակներ էլ հավասարության նշան են դնում հանցագործության
կատարողի և միայնակ գործող անձի միջև` իրենց տեսակետը հիմնավորելով միջնորդավորված կատարողի առկայությամբ: Այսպես օրինակ՝ Օ. Կ. Գամկրելիձեն
կարծում է, որ հանցագործություն կատարողը միայն հանցակցության կազմում չէ,
քանի որ կա նաև միջնորդավորված կատարողը8: Սրան հակառակ` Ա. Վ. Ուշակովը
նշում է, որ կատարողը հանցակիցներից մեկն է, իսկ միջնորդավորված կատարումը
հանցակցություն չի ձևավորում, ուստի դրա առկայությունը հանցակցությանը վերաբերող հոդվածում սխալ է թվում9: Նմանատիպ կարծիքներ են արտահայտել նաև
այլ հեղինակներ10:
Նշված հարցի կապակցությամբ մեր մոտեցումը հետևյալն է. հանցագործության միջնորդավորված կատարողի օրենսդրական սահմանումը պետք է տրվի հանցակցության ինստիտուտից դուրս՝ միաժամանակ չբացառելով հանցակցության
կազմում հանցագործության միջնորդավորված կատարման հնարավորությունը:
Այս մոտեցումը հիմնավորվում է հետևյալով: Գործնականում հանցագործության միջնորդավորված կատարումը հնարավոր է ինչպես հանցակցության կազմում,
այնպես էլ հանցակցությունից դուրս: Օրինակ, եթե դրդիչը դրդում է կատարողին
կատարել հանցանք, իսկ վերջինս դրա կատարման նպատակով օգտագործում է
քրեական պատասխանատվության տարիքի չհասած անձի, ապա առկա է հանցագործության միջնորդավորված կատարում հանցակցության կազմում: Սակայն եթե
հանցագործության սուբյեկտ համարվող անձը, գործելով միայնակ, հանցագործությունը կատարում է քրեական պատասխանատվության տարիքի չհասած անձի օգ1

Տե´ս Кузнецова Н., Кудрявцев В. Квалификация соучастия в преступлении // Советская
юстиция. 1962, № 19. էջ 15:
2
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центр Пресс», 2001, էջ 104:
3
Տե´ս Кригер Г. А., Кригер Г. Л. Актуальные проблемы соучастия в советском уголовном
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4
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5
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տագործելու միջոցով, ապա առկա է հանցագործության միջնորդավորված կատարում հանցակցությունից դուրս: Տվյալ իրավիճակը չի կարող համարվել հանցակցություն, քանի որ բացակայում է հանցակցության պարտադիր հատկանիշներից մեկը՝ հանցագործության կատարումը երկու կամ ավելի անձանց կողմից: Ըստ ՀՀ
վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքոոշման՝ այդ հատկանիշն «...արտահայտվում է այն բանում, որ հանցագործությունը պետք է կատարեն հանցագործության
սուբյեկտ հանդիսացող երկու կամ մի քանի անձ: Հանցակիցներ կարող են լինել
քրեական պատասխանատվության ենթարկելու տարիքի հասած մեղսունակ ֆիզիկական անձինք: Հանցակցության համար անհրաժեշտ է հանցագործության սուբյեկտի բոլոր հատկանիշներով օժտված ոչ պակաս երկու անձի առկայությունը»1:
Սակայն գործող օրենսդրական կարգավորման պարագայում ստացվում է, որ
հանցագործության միջնորդավորված կատարումը հնարավոր է միայն հանցակից
հանդիսացող կատարողի կողմից, քանի որ միջնորդավորված կատարման մասին
նշումը բովանդակվում է հենց կատարողի օրենսդրական սահմանման մեջ: Կարծում ենք՝ նման օրենսդրական կարգավորումն անընդունելի է, քանի որ հանցակցությունից դուրս հանցագործության միջնորդավորված կատարման իրավիճակների
կապակցությամբ առկա է օրենսդրական բաց, որը լրացնելու համար անհրաժեշտ է
հանցագործության միջնորդավորված կատարման օրենսդրական սահմանումը
դուրս բերել հանցակցության ինստիտուտից՝ միաժամանակ չբացառելով, որ հանցագործության միջնորդավորված կատարումը հնարավոր է նաև հանցակցության
կազմում:
Քննարկվող հարցի կապակցությամբ Վ. Գ. Ուսովն առաջարկում է կատարողի
հասկացությունից դուրս հանել հանցագործության միջնորդավորված կատարումը և
այն կարգավորել առանձին նորմով` հանցակիցների տեսակները սահմանող հոդվածում2: Նման մոտեցմանը դժվար է համաձայնել, քանի որ այս դեպքում այն դուրս
չի հանվի հանցակցության ինստիտուտից, և դրանով մեզ հետաքրքրող խնդիրը չի
լուծվի:
Որոշ հեղինակներ էլ առաջարկում են հանցակցության ինստիտուտից դուրս
բերել ոչ միայն հանցագործության միջնորդավորված կատարումը, այլև կատարողի
հասկացությունն ընդհանրապես: Այսպես՝ Ա. Վ. Ուշակովը, Ս. Վ. Աֆինոգենովը առաջարկում են ընդարձակել կատարողի գործունեության սահմանները, և կատարող
համարել ինչպես հանցակցության կազմում գործող, այնպես էլ միայնակ հանդես եկող անձին3: Ըստ Ա. Պ. Կոզլովի՝ կատարողին անհրաժեշտ է դուրս բերել հանցակցության ինստիտուտից, կատարող համարել ինչպես առանձին, այնպես էլ հանցակցության կազմում գործող անձանց` դրա հասկացության մեջ ներառելով նաև հանցագործության միջնորդավորված կատարումը4:
Մեր կարծիքով, ճիշտ չի լինի քր. օր.-ում օգտագործել «կատարող» միևնույն
տերմինը ինչպես հանցակցության կազմում գործող, այնպես էլ միայնակ գործող անձանց բնութագրելու համար: «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 36 հոդվածի
1

Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2008 թվականի հուլիսի 25-ի որոշումը ՎԲ-48/08 գործի
վերաբերյալ, 28-րդ կետ:
2
Տե´ս Усов В. Г. Понятие и ответственность исполнителя преступления. Дисс....канд.
юрид. наук, Рязань, 2007, էջ 91-92:
3
Տե´ս Афиногенов С. В. Соучастие в преступлении (понятие, виды, формы). Автореф.
дисс... канд. юрид. наук. М., 1991. էջ 9, Ушаков А. В. Групповое преступление и смежные с
ним формы преступной деятельности. Калинин. 1978, էջ 51-56:
4
Տե´ս Козлов А.П. Соучастие: традиции и реалность. – СПБ.: Издательство «Юридический
центр Пресс», 2001, էջ 103-106:
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4-րդ մասը սահմանում է, որ իրավական ակտում տարբեր հասկացությունները չեն
կարող օգտագործվել միևնույն տերմինով: Իսկ հանցակցության կազմում գործող
կատարողն իր հատկանիշներով էապես տարբերվում է միայնակ հանցանք կատարող անձից: Ինչպես արդեն նշել ենք, միայնակ հանցանք կատարող անձը կարող է
կատարել անզգույշ հանցանք կամ հանցագործության նախապատրաստություն, ինչը չի կարելի ասել հանցակցության կազմում գործող կատարողի մասին:
Կարծում ենք՝ խնդիրը պետք է լուծվի ոչ թե «կատարող» հասկացության ծավալի ընդլայնման, այլ քր. օր.-ում «հանցագործության կատարում» հասկացությունն
օրենսդրորեն ամրագրելու միջոցով: Դա մի կողմից թույլ կտա խուսափել տարբեր
հասկացությունների բնութագրման համար միևնույն տերմինն օգտագործելուց, իսկ
մյուս կողմից՝ կբացառի «հանցագործություն կատարած անձ» և «կատարող»,
«հանցագործության կատարում» և «կատարողի արարք» հասկացությունների հնարավոր շփոթումը:
Քանի որ անձի կողմից հանցագործության կատարումը նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքն է, կարծում ենք՝ «հանցագործության կատարում» հասկացությունն անհրաժեշտ է տալ հենց քրեական պատասխանատվության հիմքը ամրագրող քր. օր.-ի 3 հոդվածում, առավել ևս, որ այդ հոդվածի գործող խմբագրությունը ճիշտ համարել չի կարելի:
Այսպես՝ քր օր.-ի 3 հոդվածի համաձայն՝ «Քրեական պատասխանատվության
միակ հիմքը հանցանք, այսինքն՝ այնպիսի արարք կատարելն է, որն իր մեջ պարունակում է քրեական օրենքով նախատեսված հանցակազմի բոլոր հատկանիշները»:
Այդ դրույթի տառացի մեկնաբանությունից բխում է, որ քրեական պատասխանատվության հիմք է միայն հանցագործության կատարողի կամ միայնակ գործող անձի
կողմից ավարտված հանցագործության կատարումը, քանի որ հանցագործության
կազմակերպչի, դրդչի, օժանդակողի արարքները, ինչպես նաև հանցագործության
նախապատրաստությունը և հանցափորձը չեն պարունակում քրեական օրենքով
նախատեսված հանցակազմի բոլոր հատկանիշները:
Վերոշարադրյալը վկայում է քր. օր.-ի 3 հոդվածում քրեական պատասխանատվության հիմք հանդիսացող արարքների շրջանակները ընդլայնելու անհրաժեշտության մասին: Օրինակ՝ Բելառուսի Հանրապետության քր. օր.-ի 10 հոդվածը
(«Հանցագործությունը որպես քրեական պատասխանատվության հիմք») սահմանում է. «Քրեական պատասխանատվության հիմք է սույն օրենսգրքով նախատեսված, մեղավորությամբ կատարված արարքը՝
1) ավարտված հանցագործության տեսքով,
2) հանցագործության նախապատրաստության տեսքով,
3) հանցագործության փորձի տեսքով,
4) հանցագործությանը հանցակցելու տեսքով»1:
Կարծում ենք՝ քրեական պատասխանատվության հիմքի համանման օրենսդրական սահմանումն անհրաժեշտ է ամրագրել նաև հայրենական քրեական օրենսդրության մեջ, սակայն մի վերապահումով: Հանցակցությանը վերաբերող ձևակերպման մեջ անհրաժեշտ է հատուկ նշել, որ հանցագործության կատարում է համարվում միայն ավարտված հանցագործությանը և հանցափորձին հանցակցելը՝ նախապատրաստության փուլում հանցակցությունը օրենսդրորեն բացառելու նպատակով:
Ըստ այդմ առաջարկում ենք քր. օր.-ի 3 հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
1

Տե´ս Уголовный кодекс Республики Беларусь, 1999 г., СПб., 2001, էջ 87:
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«Հոդված 3. Քրեական պատասխանատվության հիմքը
1. Քրեական պատասխանատվության հիմքը հանցագործության կատարումն է:
2. Հանցագործության կատարում է համարվում՝
1) ավարտված հանցագործության կատարումը,
2) հանցագործության նախապատրաստության կամ հանցափորձի կատարումը,
3) ավարտված հանցագործությանը կամ հանցափորձին հանցակցելը»:
Ւնչ վերաբերում է հանցագործության միջնորդավորված կատարմանը, ապա
դրա օրենսդրական սահմանումը պետք է բխեցվի հանցագործության կատարման
վերոնշյալ բնորոշումից: Այսինքն՝ հանցագործության միջնորդավորված կատարում
պետք է համարել՝
1) ավարտված հանցագործության միջնորդավորված կատարումը,
2) հանցագործության նախապատրաստության կամ հանցափորձի միջնորդավորված կատարումը,
3) ավարտված հանցագործությանը կամ հանցափորձին միջնորդավորված
հանցակցելը:
Փաստորեն, «հանցագործության միջնորդավորված կատարում» հասկացությունն իր ծավալով ավելի լայն է, քան «կատարողի արարք» հասկացությունը: Նախ՝
հանցագործության միջնորդավորված կատարումը հնարավոր է ոչ միայն հանցակցության կազմում, այլև հանցանքը միանձնյա կատարելու դեպքում: Բացի այդ, հանցակցության կազմում հանցագործության միջնորդավորված կատարում հնարավոր
է ոչ միայն կատարողի, այլև մյուս հանցակիցների կողմից: Օրինակ՝ օժանդակողը
սպանության կատարման համար թույն է տալիս քրեական պատասխանատվության
տարիքի չհասած անձին, որպեսզի վերջինս այն փոխանցի կատարողին: Այս դեպքում ևս առկա է հանցագործության միջնորդավորված կատարում՝ միջնորդավորված օժանդակության ձևով:
Ուստի հանցագործության միջնորդավորված կատարման օրենսդրական բնորոշումը պետք է դուրս բերվի ոչ միայն կատարողի հասկացությունից, այլև հանցակցության ինստիտուտի շրջանակներից ընդհանրապես:
Կարծում ենք, որ առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունները կարող են
նպաստել քրեական օրենսդրության ճիշտ կիրառմանն ու արդյունավետությանը:

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Лала Григорян
Учебный ассистент кафедры уголовного права и криминологииюридического факультета
академии Образовательного комплекса полиции Республики Армения, капитан полиции
____________________________________________

Статья посвящена перспективам совершенствования законодательного
определения исполнителя преступления. В результате системного анализа
уголовно-правовых норм, определяющих понятия соучастия, исполнителя
преступления, неосторожного преступления и приготовления к преступлению,
автором обосновывается, что согласно действующему законодательному
регулированию, исполнителем преступления не может считаться лицо,
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совершившее неосторожное преступление, лицо, совершившее приготовление к
преступлению, а также лицо, совершившее преступление единолично. В
заключительной части статьи автором изложены конкретные законодательные
предложения, направленные на совершенствование понятия исполнителя
преступления.

PERSPECTIVES OF IMPROVEMENT OF LEGISLATIVE
DEFINITION OF PERPETRATOR OF CRIME
Lala Grigoryan
Аcademic assistant of the Criminal Law and Criminology Chair of the Law Faculty of the
Academy of the RA Police Educational Complex, Police Captain
________________________________________

The article is devoted to the perspectives of the improvement of the legislative
definition of the perpetrator of crime. As a result of the systematic analysis of the
criminal-legal norms determining the concept of complicity, the perpetrator of crime,
careless crime and preparation to a crime, the author substantiates that according to
the current legislative regulation, the person committing a careless crime, the person
committing prepation to a crime, as well as the person committing a crime singlehandedly cannot be considered as the perpetrator of the crime. In the final part of the
article the author outlines specific legislative proposals aimed at the improvement of
the concept of a perpetrator of crime.
Բանալի բառեր – հանցագործություն, հանցակիցներ, կատարող, անզգույշ հանցանք,

հանցագործության նախապատրաստություն, միայնակ գործող անձ, հանցագործության
սուբյեկտ, քրեական պատասխանատվության հիմք, հանցագործության միջնորդավորված
կատարում
Ключевые слова – преступление, соучастники, исполнитель, неосторожное преступление,
приготовление
к
преступлению,
лицо,
действующее
единолично,
субъект
преступления,основание уголовной ответственности, посредственное исполнение
преступления
Key words – crime, accomplices, perpetrator, careless crime, preparation to a crime, a singlehandedly acting person, subject of crime, the basis of criminal responsibility, mediocre
perpetration of the crime
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ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԽՄԲԱՅԻՆ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հռիփսիմե Խաչատրյան
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական
իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս, ոստիկանության մայոր
__________________________________

Խմբային հանցավորությունը, մեր կարծիքով, անհրաժեշտ է դիտարկել քրեաբանական այնպիսի հասկացությունների համատեքստում, ինչպիսիք են անչափահասների հանցավորությունը և խմբային հանցավորությունը:
Անչափահասների հանցավորությունը հանցավորության ինքնուրույն տեսակ է`
պայմանավորված նրա զարգացման քանակական ու որակական առանձնահատկություններով, ինչպես նաև անձի անհատականությամբ, որի վարքագծի հիմքում
ընկած են եսասիրական շարժառիթներն ու անկայուն հոգեվիճակը1:
Տեսական գրականության մեջ գոյություն ունեն անչափահասների հանցավորության հասկացության տարբեր սահմանումներ: Մի դեպքում այն հանցագործությունների ամբողջություն է, որոնք կատարվում են չափահասության տարիքի չհասած, այսինքն` 14-18 տարեկան անձանց կողմից2: Մեկ այլ աղբյուրի համաձայն` անչափահասների հանցավորությունը սահմանվում է որպես սոցիալ-իրավական, հարաբերականորեն զանգվածային երևույթ, որը քրեական օրենքով արգելված հանրորեն վտանգավոր արարքների ամբողջություն է, որոնք կատարվում են կոնկրետ
տարածքում և կոնկրետ ժամանակահատվածում 14-17 տարեկան անձանց կողմից3:
ՀՀ գործող քրեական օրենսդրությունը հստակ սահմանում է քրեական պատասխանատվության տարիքը: Այսպես, Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքի (այսուհետ` քր. օր.) 23 հոդվածի համաձայն՝ քրեական պատասխանատվության ենթակա է միայն մեղսունակ ֆիզիկական անձը, ով հանցանք կատարելու
պահին հասել է քր. օր.-ով սահմանված տարիքի, իսկ 24 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ քրեական պատասխանատվության ենթակա է այն անձը, ում 16 տարին
լրացել է նախքան հանցանք կատարելը: Միևնույն ժամանակ նույն հոդվածի 2-րդ
կետով սահմանվում է այն հանցագործությունների շրջանակը, որտեղ հանցագործության սուբյեկտը 14 տարեկան անձն է: Ստացվում է` քր. օր.-ը սահմանում է
քրեական պատասխանատվության նվազագույն սահմանը` չկոնկրետացնելով առավելագույնը, ինչը, կարծում ենք, բացթողում է: Սակայն այս բացը լրացված է
քրեական օրենսգրքի նախագծում, որի 104 հոդվածի 1-ին մասը հստակ սահմանում
է, որ հանցանք կատարած անչափահաս է համարվում հանցագործության պահին
տասնչորս տարին լրացած, սակայն տասնութ տարին չլրացած անձը:
1

Տե´ս Криминология, Учебник / Под. Ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е.Эминова.–3-е изд.,
переаб. и доп. – М., Юрист, 2007. – էջ 477, Криминология, Учебник для вузов/ Под. ред.
проф. В.Д. Малкова. .–3-е изд., переаб. и доп. – М.,ЗАО «Юстицинформ», 2008, էջ 355:
2
Տե´ս Криминология, Учебник для вузов, 2008, էջ 346:
3
Տե´ս Прозументов Л. М. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних (региональный аспект) [Текст] / Л. М. Прозументов. – Томск, изд-во Том. унта, 2004, էջ 80:
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Մեր կարծիքով, քրեաբանության տեսանկյունից անչափահասների հանցավորության տակ պետք է հասկանալ քրեական օրենքով նախատեսված հանրորեն
վտանգավոր այն արարքների ամբողջությունը, որոնք կատարվում են 11-18 տարեկան անձանց կողմից, քանի որ ՀՀ կառավարության Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության` անչափահասների գործերով ծառայության աշխատանքների
կազմակերպման կարգը հաստատելու որոշման նախագծի համաձայն՝ հանրորեն
վտանգավոր արարք կատարած անչափահասներին պրոֆիլակտիկ հաշվառման
են վերցնում 11 տարեկանից սկսած, և նրանց նկատմամբ իրականացնում են կանխարգելիչ աշխատանքներ, որոնք ըստ էության ոչնչով չեն տարբերվում 14 տարեկան անչափահասների նկատմամբ իրականացվող աշխատանքներից:
Ինչ վերաբերվում է խմբային հանցավորության հասկացությանը՝ որպես հանցավորության ինքնուրույն տեսակի, մասնագիտական գրականության մեջ այն սահմանվում է հանրորեն վտանգավոր, սոցիալական, քրեաիրավական, հարաբերականորեն զանգվածային երևույթ, որը գոյություն ունի կոնկրետ տարածքում, կոնկրետ
ժամանակահատվածում և բաղկացած է խմբային հանցագործություններից, որոնք
ձևավորվում են համատեղ հանցավոր գործունեություն իրականացնող անձանց և
հանցավոր խմբերի կողմից1:
Համատեղ գործունեությունը գրականության մեջ բնութագրվում է որպես խմբային2: Ըստ հետազոտողների` հենց մի քանի մարդկանց համատեղ գործունեությունն
է միավորում խմբերում, պայմանավորում խմբի զարգացման մակարդակն ու նրա
հիմնական բնութագրումները3:
Համատեղ գործունեության հատկանիշների ընդհանրացմամբ կարող ենք համատեղ գործունեությունը սահմանել որպես ընդհանուր նպատակի շուրջ երկու և ավելի անձանց ներգրավվածություն, որտեղ առկա է խմբի անդամների ուժերի միավորում, միմյանց վրա փոխազդեցություն, ինչն արտահայտվում է գործառույթների
բաժանմամբ, յուրաքանչյուր անդամի գործողության կախվածությունը խմբի մյուս
անդամների գործողություններից, որոնք ուղղված են խմբային գործունեության ընդհանուր արդյունքին (հետևանքներին):
Այս սահմանումը բնորոշ է նաև համատեղ հանցավոր գործունեությանը: Մասնավորապես, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի՝ 2008 թվականի հուլիսի 25- ՎԲ- 48/08 գործի վերաբերյալ որոշման մեջ արտահայտված է հետևյալ իրավական դիրքորոշումը.
«Հանցակիցների գործունեության համատեղությունը նշանակում է, որ հանցագործության մասնակիցներից յուրաքանչյուրի գործողությունները փոխադարձ լրացնում
են միմյանց և ուղղված են կոնկրետ հանցանքի կատարմանը: Հանցակիցները,
միացնելով իրենց համատեղ ջանքերը, ձգտում են միասնական արդյունքի, և դրա
համար յուրաքանչյուրն իր ներդրումն է ունենում ընդհանուր գործում» 4 : Ինչպես
1
Տե´ս Шеслер А.В. Групповая преступность: Криминологические и уголовно-правовые
аспекты, Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических
наук, էջ 9:
2
Տե´ս Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Психология малой группы. - М., 1991, էջ 35:
3
Տե´ս Любен Десев. Психология малых групп. - М., 1979, էջ 25; Психологическая теория
коллектива. - М., 1979. - էջ 147 - 148; Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив.
- М., 1982, էջ 55 - 59; Донцов А.И. Психология коллектива. - М.,1984, էջ 22, 43, 61,79,87 –
89:
4
Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումները քրեաիրավական նորմերի
կիրառման վերաբերյալ / ՀՀ ոստիկանաության կրթահամալիր, կազմ.` Գ. Թ. Գրիգորյան, Մ.
Մ.Մարկոսյան.- Եր.: Լիմուշ, 2012, էջ 17-18:
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տեսնում ենք, համատեղ հանցավոր գործունեությունը բնութագրվում է այն նույն
հատկանիշներով, որոնք բնորոշ են առհասարակ համատեղ գործունեությանը:
Ինչ վերաբերում է անչափահասների խմբային հանցավորությանը, ապա, ինչպես կարծիք է հայտնել Կ. Ե. Իգոշևը, անչափահասների հանցավորությունը խմբային հանցավորությունն է, որն իր արդիականությունը չի կորցրել մինչև օրս1:
Քրեաբանները նկատել են, որ անչափահասների հանցավորությունը միշտ էլ
կրել է խմբային բնույթ2: Համանման կարծիքներ են արտահայտել նաև այլ հեղինակներ և հետազոտողներ3:
Անչափահասների կատարած խմբային հանցագործությունների բաժինը մոտավորապես 1.5-5 անգամ բարձր է չափահասների հանցավորության համանման ցուցանիշից 4 և կազմում է անչափահասների հանցավորության կառուցվածքում 60-ից
մինչև 80%5: Դրա համար էլ գրականության մեջ խմբային հանցագործությունները
ավանդաբար համարվում են անչափահասների հանցավորության բնութագրիչ առանձնահատկություններից մեկը:
Քանակական և որակական բնութագրիչներով պայմանավորված` անչափահասների խմբային հանցավորությունը մշտապես փոփոխվում է շրջապատող իրականության օբյեկտիվ պայմաններից: Ներկայիս սոցիալ-տնտեսական պայմաններում անչափահասների հանցավորության կառուցվածքի և շարժի ցուցանիշների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրահանգել, որ վերջին տարիներին անչափահասների հանցավորությունը ձեռք է բերում որակական նոր ձևեր, որոնք բնութագրվում են բարձր կազմակերպվածությամբ և հասարակական վտանգավորությամբ:
Անչափահասների խմբային հանցավորությունը հանցավորության բաղկացուցիչ մասն է և ունի իր յուրահատկությունները, որոնք պայմանավորված են դրա մակարդակով, շարժով, կառուցվածքով, դետերմինանտներով:
Անչափահասների խմբային հանցավորության իրական վիճակի մասին պատկերացում կազմելու և դրա զարգացման միտումները վեր հանելու համար վերլուծությունը պետք է սկսել հանցավորության կառուցվածքում անչափահասների
խմբով կամ նրանց մասնակցությամբ կատարված հանցագործությունների տեսակարար կշռի ցուցանիշի ուսումնասիրությունից 6:
Անչափահասների հանցավորության, այդ թվում` անչափահասների խմբային
հանցավորության քրեաբանական բնութագիրը չի կարող լիարժեք լինել առանց
պաշտոնական վիճակագրության տվյալների վերլուծության:

1

Տե´ս Игошев К. Е. Правонарушения ответственность несовершеннолетних. – Свердловск,
1973, էջ 57:
2
Տե´ս Самоделкин С. М.,Сибиряков С. Л. Преступность несовершеннолетних и ее
предупреждение. Волгоград, 1992, էջ 9:
3
Տե´ս Абызов К. Р., Гриб В. Г., Ильин И. С. Криминология: курс лекций / под ред. В. Г.
Гриба. М., 2008, էջ 142, Алексеев А. И. Криминология: курс лекций. М., 2004, էջ 194,
Воронин Ю. А. Введение в криминологию, курс лекций. М., 2008, էջ 214–215:
4
Տե´ս Криминологи о неформальных молодежных объединениях. - М.: Юрид.лит., 1990, էջ
79, Криминология: учебник / под ред. акад. В. Н. Кудрявцева, проф. В. Е. Эминова. М.,
1997, էջ 83:
5
Տե´ս Криминология / Под ред. А. И. Долговой. - М., 1997, էջ 693, Криминология / Под ред.
Н. И. Кузнецова, Э. И. Эминова. - М., 1997, էջ 283:
6
Վիճակագրական տվյալները տրամադրել է ՀՀ ոստիկանության տեղեկատվական
կենտրոնը:
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Ուստի փորձենք գնահատել անչափահասների խմբային հանցավորության վիճակը, կառուցվածքը և մակարդակը, ինչպես նաև դրանց դրական և բացասական
միտումները, որի համար նպատակահարմար է օգտագործել և դիտարկել անչափահասների խմբային հանցավորության շարժը վերջին տասը տարիների կտրվածքով:
Այսպես, վերջին տասը տարիների ընթացքում Հայաստանում անչափահասների հանցավորությունը թվացյալ «կայուն» վիճակում է` գործակիցների աննշան
նվազմամբ կամ աճով:
Հարկ ենք համարում նշել, որ անչափահասների հանցավորությանը բնորոշ է
լատենտայնության բարձր աստիճան1:
Գրանցված հանցագործությունների մեջ անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունների տեսակարար կշիռը 4.5% է (տե´ս աղյուսակ 1, գծապատկեր 1):
Աղյուսակ 1
Տարիներ

2004

2005

2006

2007

2008

գրանցված
հանցագործությունների
քանակը

10083

8875

9757

8428

9271

գրանցված
հանցագործությունների
մեջ անչափահասների
կողմից կատարված
հանցագործությունների
տեսակարար կշիռը

6%

6%

5%

7%

6%

2009

2010

2011

2012

2013

14339 15477 16572 15776 18333

4%

3%

3%

3%

2%

Գծապատկեր 1

1

Տե´ս Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի
Հանրապետությունում (խմբագիր` իրավ. գիտ. դոկտոր Ա. Գաբուզյան- Եր.: ԵՊՀ հրատ.,
2010, էջ 9):
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Համաձայն վիճակագրական տվյալների՝ անչափահասների հանցավորության
մեջ հանցագործությունների 37% -ը անչափահասները կատարել են խմբում (տե´ս
աղյուսակ 2, գծապատկեր 2):
Աղյուսակ 2
Տարիներ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Անչափահասների
կողմից կատարված
հանցագործությունների քանակը

209

197

198

301

246

192

207

198

91

93

Անչափահասների
կատարված
հանցագործությունների մեջ
խմբերի կողմից
կատարած
հանցագործությունների
տեսակարար կշիռը

38%

39%

39%

53%

46%

36%

39%

38%

22%

22%

Գծապատկեր 2

Չափահասների համեմատ` կատարված հանցագործությունների ավելի նեղ
շրջանակը բացատրվում է անչափահաս անձանց հատուկ սոցիալական և իրավական կարգավիճակով, նրանց սոցիալական դերակատարմամբ: Մի շարք արարքների համար քրեական պատասխանատվությունը վրա է հասնում տասնվեց տարեկանից, ուստի դրանից ցածր տարիքի անչափահասները չեն կարող լինել տվյալ
հանցագործության սուբյեկտ:
Անչափահասների խմբային հանցավորության կառուցվածքի վերլուծությունն
ըստ հանցագործության տեսակի ցույց է տալիս, որ անչափահասներն առավել հաճախ կատարում են շահադիտական և բռնի շահադիտական բնույթի հանցագործություններ (տե´ս աղյուսակ 3):
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Աղյուսակ 3

Տարիներ

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ընդհանուր
հանցագործությունների թիվը
գողություն
կողոպուտ
ավազակություն
սպանություն
դիտավոր. առողջությանը վնաս
պատճառել

209

197

198

301

246

192

207

198

91

93

161
7
5
2
1

156
16
3
-

165
5
9
1
-

264
9
2
3

216
8
9
3

129
29
8
3

161
12
10
1
1

159
2
14

84
1
1

4

2

78
2
4
-

ավտ. կամ տրանսպ. այլ միջոցին
ապօրինաբար տիրանալն առ.
հափշտ. նպ.

11

10

2

18

4

3

-

1

-

2

խուլիգանություն

14

7

12

2

2

11

12

9

2

3

այլ հանցագործություններ

6

5

4

2

4

8

10

9

1

4

Անչափահասների խմբային հանցավորության վերլուծությունը ցույց է տալիս,
որ առավել տարածված են սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները,
որոնց մեջ էլ մեծ է գողությունների տեսակարար կշիռը (տե´ս աղյուսակ 4):
Աղյուսակ 4
Տարիներ

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Անչափ. խմբերի կողմից
կատարված
հանցագործությունների թիվը

209

197

198

301

246

192

207

198

91

93

գողությունների տեսակարար
կշիռը

77%

79%

83%

88%

88%

67%

78%

80%

92%

84%

Երկրորդ տեղում է հասարակական կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները` խուլիգանությունները (5-9%), ապա՝ կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունները, որոնց տեսակարար կշիռը անչափահասների խմբային հանցավորության մեջ աննշան է (1-2% , տե´ս աղյուսակ 3):
Վերոնշյալ վիճակագրական տվյալներից ակնհայտ է դառնում, որ անչափահասների խմբերի կողմից կատարվող գողությունների և խուլիգանությունների կողքին տարածված են նաև կողոպուտները և ավազակությունները:
Վերջին տասը տարիների ընթացքում անչափահասների մասնակցությամբ
խմբերի կողմից նկատվում են այնպիսի հանցագործությունների կատարման դեպքեր, որոնք նախկինում բնորոշ էին միայն չափահասներին: Այսպես, ՀՀ ոստիկանության տեղեկատվական կենտրոնի տրամադրած վիճակագրական տվյալների
համաձայն, վերջին տասը տարիների ընթացքում հայտնաբերվել է անչափահասների մասնակցությամբ խմբերի կողմից մարդու առևանգման` 7, շորթման` 2, զենք,
ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր հափշտակելու կամ շորթելու` 3, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների` 3 դեպք և այլն:
Անչափահասների խմբային հանցավորության կառուցվածքի ուսումնասիրման
ընթացքում նկատվում է անչափահասների` հանցավոր խմբերի կառուցվածքային
փոփոխություն. այսպես, եթե մինչև 2000 թ. անչափահասների կողմից կատարվող
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հանցագործություններում գերակշռում էին միայն անչափահասների խմբերի կողմից
կատարվող հանցավոր արարքները, ապա 2000 թ.-ից հետո մեծանում է խառը` անչափահասներից և չափահասներից կազմավորված խմբերում անչափահասների
կողմից կատարվող արարքների տեսակարար կշիռը1:
Այսօր հանցագործության դեպքերի մոտ կեսից ավելին անչափահասները կատարում են չափահասների հետ միասին (տե´ս գծապատկեր 3, աղյուսակ 5):
Գծապատկեր 3

Աղյուսակ 5
Տարիներ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Անչափահաս.մասնակցությամբ
խմբերի կողմից կատարված
հանցագործությունների ընդհ.
քանակը

209

197

198

301

246

192

207

198

91

93

Չափահաս.մասնակցությամբ
խմբերի կողմից կատարված
հանցագործությունների
տեսակարար կշիռը

57%

55%

63%

46%

69%

48%

66%

38%

58%

46%

Բացի դրանից, անչափահասների հանցավորության վերջին տարիների վիճակագրությունից երևում է, որ անչափահասների խմբային հանցավորության մոտ կեսը բաժին է ընկնում Երևան քաղաքին (տե´ս աղյուսակ 6):
Աղյուսակ 6
Տարիներ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ՀՀ- ում անչափ. խմբերի
կողմից կատարված
հանցագործություն. թիվը
Երևան քաղաքում անչափ.
խմբերի կողմից կատարված
հանցագործություն. թիվը

209

197

198

301

246

192

207

198

91

93

73

79

70

162

103

57

71

42

45

45

Այսպիսով, կատարված վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրահանգելու, որ անչափահասների հանցավորությունն ունի հետևյալ միտումները`
1. անչափահասների խմբային հանցավորության նվազում,

1

Տե´ս նույն տեղում, էջ 14:
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2. անչափահասների կողմից նոր հանցագործությունների կատարման միտում,
որոնք նախկինում բացառապես կատարվում էին չափահասների կողմից,
3. անչափահասների կողմից չափահասների հետ հանցագործություններ կատարելու կայունություն,
4. խմբերում իգական սեռի անչափահասների թվի աճ,
5. անչափահասների հանցավոր խմբերի մեծ շարժունակություն առաջին հերթին, այսպես կոչված, «գաստրոլյոր խմբերը», որոնք հանցագործություն կատարում
են բնակության վայրից բավական հեռու, ինչը վկայում է նրանց քրեական ակտիվության մասին:

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГРУППОВОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РА
Рипсиме Хачатрян
Соискатель кафедры уголовного права и уголовно- процессуального права
Российско-Армянского (Славянского) университета
Старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии факультета
правоведения Академии Образовательного комплекса Полиции РА, майор полиции
__________________________________

В статье представлены понятие и характеристика количественных и
качественных признаков групповой преступности несовершеннолетних. Автором
проанализированы состояние, структура и динамика развития групповой
преступности несовершеннолетних за последние 10 лет и на этой основе
представлены основные тенденции развития групповой преступности
несовершеннолетних.

THE GROUP JUVENILE CRIMINALITY AND ITS TRENDS IN
THE REPUBLIC OF ARMENIA
Hripsime Khachatryan
PhD student of Russian – Armenian (Slavonic) University, Criminal and Procedure Chair,
Senior lecturer at Police Academy of Police Educational Complex of RA, Department of Law,
Chair of Criminal Law and Criminology, Police Major
_____________________________

The notion and quantitative and qualitative characteristics of the group juvenile
criminality are presented in the article. The dynamics and structure of the group
juvenile criminality for last ten years are analyzed by author. On this basis the general
trends of the group juvenile criminality are introduced.
Բանալի բառեր – հանցագործություն, հանցագործության սուբյեկտ, հանցավորություն,

անչափահասների հանցավորություն, անչափահասների խմբային հանցավորություն
Ключевые слова – преступление, субъект преступления, преступность, преступность
несовершеннолетних, групповая преступность несовершеннолетних
Keywords – crime, subject of crime, criminality, juvenile criminality, group juvenile criminality

Государство и право

103

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ
ՊԱՏԱԽՍԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Էդգար Կարապետյան
ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժնի ավագ քննիչ,
արդարադատության ավագ լեյտենանտ

_____________________________
Վերջին տասնամյակի տնտեսական և քաղաքական փոփոխությունները առաջացրել են իրավական կարգավորման ոլորտի կատարելագործման անհրաժեշտություն: Մասնավորապես կազմակերպությունների քրեական պատասխանատվության համակարգի ներդրումը պահանջում է քրեական օրենսդրության էական
կատարելագործում, ուստի անհրաժեշտ է մանրակրկիտ ուսումնասիրել նման նորամուծությունների վերաբերյալ, այսպես ասած, ՙկողմ՚ կամ ՙդեմ՚ կարծիքները:
Իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության համակարգի
քրեական օրենսդրությունում ներմուծելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է
շատ երկրների օրենդրություններում այդ համակարգի առկայությամբ: 19-րդ դարում
իրավաբանական անձի պատասխանատվությունը լուծվում էր բացառապես քաղաքացիաիրավական նորմերով: Տնտեսության բուռն զարգացումը, բաժնետիրական
ընկերությունների, արտադրական կառույցների առաջացումը երընտրանքի առջև
կանգնեցրին մասնագետներին. անձը խախտում է ոչ թե քաղաքացիաիրավական
պարտավորությունը, այլ հասարակական հարաբերության հանրային (օրինակ՝
ֆրանսիական շուկայի կարգավորման) ոլորտը, կարո՞ղ է արդյոք վերջինս ենթարկվել քրեական պատասխանատվության:
20-րդ դարի առաջին կեսին տնտեսական կյանքի տեխնոլոգիականացումը
անհրաժեշտություն առաջացրեց այդ ոլորտ ներմուծել տարատեսակ սանկցիաներ:
19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին իրավագետներին հետևյալ հարց էր հետաքրքրում. պետական հարկադրանքը կարո՞ղ է կիրառվել ոչ միայն ֆիզիկական,
այլ նաև իրավաբանական անձանց նկատմամբ: Այլ կերպ ասած՝ իրավաբանական
անձը կարո՞ղ է ենթարկվել ոչ միայն քաղաքացիաիրավական, այլ նաև քրեական
պատասխանատվության:
Արտասահմանյան երկրներում իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության հարցը տեղ է գտել մի շարք մասնագետների աշխատություններում 1 : Ինչ վերաբերվում է քննարկվող հարցի հայրենական տեսակետին, ապա
1

Տե´ս Антонова Е.Ю. Уголовная ответственность юридических лиц: Монография / Под ред.
проф. А. И. Коробеева. – Владивосток, 2005. С. 164., Бирюков П.Н. Уголовная ответственность юридических лиц за экономические преступления (опыт иностранных государств). М.: Юридлитинформ, 2008. – 145 с., Никифоров А.С. Юридическое лицо как
субъект преступления и уголовной ответственности. М.: АО «Центр Юринфор», 2002. —
204 с., Грищук В. К. К вопросу об уголовной ответственности юридических лиц //
Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального законодательства и
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պետք է փաստել, որ դրա ուսումնասիրությանը շատ քիչ ուշադրություն է դարձված:
Իրավաբանական անձանց՝ որպես հանցագործության սուբյեկտի հասկացությունը
ՀՀ քրեական օրենսդրության մեջ դեռևս չենք հանդիպում, սակայն իրավաբանական
անձանց քրեական պատասխանատվության հիմնահարցը մնում է վիճահարույց մեր
քրեական իրավունքում: Այն չի կորցրել իր արդիականությունը նաև նոր քրեական
օրենսգրքի ընդունումից հետո. դրա 23-րդ հոդվածում մասնավորապես սահմանվում է, որ քրեական պատասխանատվության ենթակա է միայն ֆիզիկական անձը,
որը հասել է օրենքով սահմանված տարիքի:
Միևնույն ժամանակ պետք է նկատի ունենալ, որ հայկական քրեական իրավունքի կարևոր ինստիտուտները` քրեական պատասխանատվություն, պատիժ,
հանցակցություն, անհրաժեշտ պաշտպանություն, ծայրահեղ անհրաժեշտություն և
այլ, ավանդականորեն ձևավորվել են և զարգացել այն հիմնադրույթի վրա, որ հանցագործության սուբյեկտ կարող է լինել միայն մեղսունակ ֆիզիկական անձը: Բացի
դրանից, հասկացությունները, որոնց վրա հիմնվում է քրեական օրենսդրությունը
(հանցագործություն, մեղսունակություն և անմեղսունակություն, մեղք, հանցանքի
նախապատրաստություն, հանցափորձ և այլն), գործնականում կիրառելի չեն իրավաբանական անձանց նկատմամբ: Բացի դրանից ՀՀ քրեական օրենսդրությունը
սահմանում է, որ քրեական օրենքը տարածվում է ՀՀ քաղաքացիների, օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող ահձանց նկատմամբ, այն է` ֆիզիկական անձանց նկատմամբ, որոնք կատարել են հանցանք:
Այնուամենայնիվ, իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության դրույթի ներմուծումը ՀՀ քրեական օրենսդրություն կնպաստի, որ այնտեղ կատարվեն արմատական բարեփոխումներ՝ հատկապես հանցագործություն հասկացության և պատասխանատվության մասով:
Հիմնավորումների և առաջարկությունների համար անհրաժեշտ է քննարկվող
հարցի առավել խոր և առավել մանրակրկիտ ուսումնասիրություն: Այդ առումով
անհրաժեշտ է ուսումնասիրել իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվությունը մեկնաբանող արտասահմանյան երկրների քրեական օրենսդրություններում առկա նորմերը:
Օրենսդիրները կորպորատիվ պատասխանատվության մասին սկսեցին խոսել
միայն այն ժամանակ, երբ տնտեսությունում գլխավոր դերը խաղացին ոչ թե անհատ, այլ կոլեկտիվ սուբյեկտները: Տնտեսությունն այդ կարգավիճակին հասավ կապիտալիզմի պայմաններում: Հենց այդ ժամանակաշրջանում առավել նկատելի
դարձավ կոլեկտիվ միավորումների գործունեության քաղաքացիաիրավական և
վարչական օրենսդրությունների նորմերով իրավական կարգավորման անբավարարությունը:
Իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության արգելքը ծագել
է դեռևս բուրժուական հեղափոխությունների ժամանակաշրջանում, երբ քրեական
պատասխանատվության հիմքում դրվեցին նոր սկզբունքներ (պատասխանատվություն մեղքի առկայության պարագայում և անհատական պատասխանատվութпрактики его применения: 2003 г., Киев: Институт регионального управления и права,
2003., Дудоров О. Проблема юридичної особи як суб’єкта злочину та її вирішення у
проектах Кримінального кодексу України I О. Дудоров. II Вісник Академії правових наук
України. - 1999. - № 2. (на украинском языке): Волженкин Б.В. Уголовная ответственность
юридических лиц / Б.В. Волженкин // Санкт-Петербургский юрид. ин-т Генеральной
прокуратуры РФ. - СПб., 1998. - 40 с.:
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յուն): Սկսած այդ ժամանակից՝ անձնական և մեղավոր պատասխանատվությունը
ամրագրվեց քրեական օրենդրություններում, փոփոխվեց միջնադարյան օրենդրությունը, որն արդեն թույլատրում էր վաճառականների միությունների պատասխանատվությունը: Արդյունքում կազմակերպություններին քրեական պատասխանատվության ներգրավելը ճանաչվեց անթույլատրելի, քանի որ կազմակերպությունը չունի կամք, ուստի նրա նկատմամբ չի կարելի կիրառել այնպիսի հասկացություն, ինչպիսին մեղքն է, որը քրեական պատասխանատվության անօտարելի հատկանիշներից մեկն է:
Իրավագետները պնդում էին, որ կազմակերպությունը չի բավարարում օրենսդրությամբ ամրագրված պահանջները՝ ՙactus reus՚ (մեղավոր գործողություն) և
ՙmens rea՚ (մեղավոր կամք, մեղք):
Չնայած դրան՝ կապիտալիզմի զարգացմանը և կազմակերպությունների քանակի ավելացմանը զուգընթաց պետությունները ընդունում էին կազմակերպությունների պատասխանատվության գաղափարը՝ ձգտելով այդ ճանապարհով իրենց ազդեցությունն ավելացնել տնտեսական գործընթացների վրա և սահմանել հակազդման
միջոցներ այն հանցագործություններին, որոնք կարող էին կատարել մասնավոր
հատվածի կոլեկտիվ սուբյեկտները: Այդ պատճառով շատ պետություններում,
հատկապես ընդհանուր իրավունքի երկրներում, 19-րդ դարի կեսերին ներմուծվեց
կազմակերպությունների քրեական պատասխանատվությունը:
Այսպես, Անգլիայում կազմակերպությունների քրեական պատասխանատվության կայացումը սկզբնական շրջանում անիրականանալի էր: Այն բխում էր օրենքի
պահանջից, այն է՝ մեղադրյալն անձամբ պետք է ներկայանա դատարան: Կազմակերպությունների քրեական պատասխանատվության համակարգի հակառակորդ,
անգլիացի օրենսդիր Էդվարդ Տուրլուն նշել է, որ կազմակերպությունը մեղք չունի,
քանի որ վերջինս չունի մարմին և հոգի, որին կարելի կլինի պատժել1:
Բայց և այնպես 19-րդ դարի կեսերին ընդհանուր իրավունքի երկրներում (Անգլիա, ԱՄՆ) առանձին դեպքերում դատարանները օրենքով սահմանված պարտավորությունները չկատարելու համար քրեական պատասխանատվության են ներգրավել կազմակերպություններին, իսկ հետագայում նաև այն կազմակերպություններին,
որոնց ոչ պատշաճ, հակաիրավական գործունեությամբ վնաս էր պատճառվել հասարակությանը2: Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ այդ վնասը պետք է հասարարական վտանգավորության այնպիսի աստիճան ունենար, որ իրավունքի մյուս ճյուղերի սանկցիաների կիրառումը համաչափ չլինեին պատճառված վնասին:
Անգլիայում հետևյալ կանոնն էր սահմանվել. հանցագործության կատարման
պարագայում մեղադրական դատավճռով պատասխանատվության կարող էր ենթարկվել հանցանքը անձամբ կատարած ծառայողը կամ գործակալը: Անգործությունը ֆիզիկական անձի մեղքի մեջ չէր կարող ներառվել, այլ կարող էր վերագրվել
միայն կազմակերպությանը:

1
Տե´ս Kasprzyk Adam. Odpowiedzialno karna podmiotуw zbiorowych: Praca magisterska
napisana na seminarium Prawa karnego / Adam Kasprzyk. - Lublin: Katollicki Universytet
Lubelski, 2005., էջ 8:
2
Տե´ս Грищук В.К. Глобалізація і проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб /
В.К. Грищук, А.М. Цюра // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2002. - Вип. 7., էջ 53:
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Անգլիայում իրավաբանական անձանց՝ որպես քրեական պատասխանատվության սուբյեկտի, ճանաչումը տեղի ունեցավ 19-րդ դարի կեսերին1 : 1846 թ.-ին ՙThe
Queen vs Great North of England Railway Co.՚ (Թագուհին ընդդեմ Հյուսիսային Անգլիայի մեծ երկաթգիծ ընկերության) գործով լորդ Դետլեմը կայացրեց որոշում, որով
սահմանեց, որ ոչ իրավաչափ գործողությունների համար կազմակերպությունները
կարող են ճանաչվել քրեական պատասխանատվության սուբյեկտներ2:
1944 թվականից սկսած՝ Անգլիայում հնարավոր է կազմակերպություններին
քրեական պատասխանատվության ենթարկել ինչպես կատարման, այնպես էլ համակատարման համար: Շատ հաճախ կիրառվում է նաև ՙafter ego՚ սկզբունքը: Այդ
պատճառով իրավաբանական անձի կառավարչական համակարգի մեջ մտնող անձանց մեղավոր գործունեությունը համարվում է իրավաբանական անձի կողմից կատարված: Այն դեպքերում, երբ հանցաք կատարողը պաշտոնատար անձ է, կազմակերպությունը ենթակա է պատասխանատվության որպես հանցագործության կատարող: Եթե կազմակերպության ծառայողը համակատարողն է, ապա իրավաբանական անձը ենթակա է պատասխանատվության որպես համակատարող3:
Անգլիայի և ԱՄՆ-ի քրեական օրենսդրությունները այս սկզբունքից կատարում
են բացառություն: Առաջին՝ հնարավոր չէ իրավաբանական անձին մեղավոր ճանաչել վերջինիս ծառայողի կատարած այնպիսի հանցագործության համար, որը բնույթով չի կարող կատարվել իրավաբանական անձի կողմից (սեռական հանցագործությունները և այլն): Երկրորդ՝ եթե խոսքը այնպիսի հանցագործությունների մասին
է, որոնց կատարման դեպքում կարող է նշանակվել պատիժ ազատազրկման ձևով,
ՙafter ego՚ սկզբունքը չի գործում, քանի որ կազմակերպության նկատմամբ չի կարող կիրառվել նման պատժատեսակ:
Իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ընդհանուր
սկզբունքները նախատեսված են 1978թ.-ի ՙՄեկնաբանության մասին՚ օրենքում:
Անգլիայում իրավաբանական անձինք ենթակա են քրեական պատասխանատվության կոռուպցիայի, փողերի լվացման և տնտեսական այլ հանցագործությունների
համար: Վերոհիշյալ օրենքի համաձայն՝ ստատուտային հանցագործության համար
քրեական պատասխանատվության ենթակա սուբյեկտը կազմակերպությունն է, եթե
այլ հանցագործություն նախատեսված չէ օրենքով4:
Անգլիական ընդհանուր իրավունքի հիման վրա զարգացած ԱՄՆ-ի քրեական
օրենսդրությամբ իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության
հարցը տևական ժամանակ քննարկվում էր պրակտիկ հարթակում: Այսպես, 1887թ.ին ընդունվեց նահանգների միջև առևտրի մասին օրենքը, իսկ 1980 թվականին՝
Շերմանի հակատրեստային օրենքը, որոնք գործում են մինչ օրս: Այդ օրենքների ընդունմամբ ակնհայտ է դառնում օրենսդրի մտադրությունը՝ պայքար մղել տնտեսական ոլորտում կազմակերպությունների վտանգավոր, հակաիրավական գործու-
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նեության դեմ՝ կորպորատիվ սուբյեկտների նկատմամբ քրեաիրավական սանկցիաներ կիրառելու միջոցով1:
Տնտեսական զարգացմանը զուգընթաց՝ կազմատերպությունների քանակական
աճի, հասարակական-տնտեսական կյանքում դրանց դերի ավելացման պատճառով
անհրաժեշտություն առաջացավ վարելու կազմակերպությունների գործունեության
վերահսկման առավել կոշտ քաղաքականություն: 20-րդ դարի սկզբներին ԱՄՆ-ի
կոնգրեսը Էլկինսի ակտում ձևակերպեց այն դրույթը, որի համաձայն՝ կազմակերպության աշխատակցի՝ իր իրավասության շրջանակներում կատարած գործողությունը կամ անգործությունը համարվում է կազմակերպության գործողություն կամ
անգործություն: Այդ դրույթի սահմանադրականության հարցը 1909 թվականին ԱՄՆի գերագույն դատարանը քննարկեց ՙՆյու Յորքի կենտրոնական և Հուդզոնի ջրային
երկաթգիծ՚ ընկերությունը ընդդեմ Միացյալ Նահանգների գործով: Կենտրոնական
Նյու Յորքի վերաբերյալ դատավճռի բողոքարկման ընթացքում Էլկինսի՝ ակտի
խախտման առթիվ դատապաշտպանը Սահմանադրության առաջին բաժնի, ինչպես
նաև ծառայողների, գործակալների, աշխատակիցների գործողությունների համար
կազմակերպության պատասխանատվության վերաբերյալ ակտի անհամապատասխանությունը փաստարկեց նրանով, որ աշխատակիցների գործունեության համար
կազմակերպությանը նշանակված տուգանքը գանձվում է ընկերության բաժնետերերից, որոնք կատարված հակաիրավական արարքում որևէ մեղավորություն չունեն: Գերագույն դատարանը չհամաձայնվեց այդ մոտեցման հետ՝ ճանաչելով կազմակերպության քրեական պատասխանատվության հնարավորությունը2 :
Կազմակերպությունների քրեական պատասխանատվության հնարավորություն
նախատեսում են նաև այլ երկրների օրենսդրությունները: Այսպես, Իտալիայի և
Ֆրանսիայի՝ 13-16-րդ դարերի դատական պրակտիկայում կարելի է հանդիպել դատարանի մեղադրական դատավճիռներ՝ կայացված քաղաքների, համայնքների,
գիլդիաների և այլ կազմակերպությունների վերաբերյալ: Միջնադարյան Իտալիայի
ստատուտները պատիժ էին սահմանում այն քաղաքների համար, որոնց տիրակալների նկատմամբ հանցագործություն էր կատարվել (օրինակ՝ 1362 թ. Հռոմեական
ստատուտը)3: Կոլեկտիվի անդամի կատարած հանցագործության համար ամբողջ
կոլեկտիվի պատասխնատվություն են նախատեսել միջնադարյան Անգլիայի, Սիցիլիայի թագավորության կանոնական իրավունքներով4 :
Բացարձակ միապետության ժամանակաշրջանում Գերմանիայի, Ֆրանսիայի,
Իտալիայի և այլ երկրների քաղաքները աստիճանաբար կորցնում էին իրենց ինքնուրույնությունը: Բաձարձակ միապետությունը ենթադրում էր, որ կորպորատիվ
կազմակերպությունները քաղաքական կյանքից պետք է բացառվեն, իսկ երկրի
հպատակները՝ անհատները, պետք է ենթարվեն պետության անմիջական իրավազորությանը: Այդ պատճառով կոլեկտիվ սուբյեկտների քրեական պատասխանատվության հնարավորությունը դառնում էր քիչ հավանական: Բացարձակ միապե-
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տությանը բնորոշ էր իշխանության հետագա ամրապնդումը, որտեղ, բացի պետական մարմիններից, այլ կոլեկտիվ կազմակերպությունների համար տեղ չկար:
Լուսավորության գաղափարները իրենց հետ բերեցին արժեքային փոփոխություններ, ուստի զարկ տվեցին կոլեկտիվ սուբյեկտների քրեական պատասխանատվության հիմնահարցի նոր մոտեցումների զարգացմանը: Մայրցամաքային Եվրոպայի առաջին օրենսդրական ակտերի շարքում, որոնք անմիջականորեն սահմանեցին իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվությունը, հիշտակվում է
1670 թվականի ֆրանսիական օրդոնանսը: Դրանում առանձին բաժին էր նվիրված
համայնքների պատժին՝ սահմանելով քաղաքների պատժի հատուկ տեսակներն ու
կարգը1: Կորպորացիաների, ասոցացիաների և այլ կազմակերպությունների համար
սահմանվում էին գույքային բնույթի պատիժներ՝ դրամական տուգանքներ, ետգնում,
իսկ քաղաքների համար՝ որպես հատուկ կազմակերպությունների, նախատեսում էր
հատուկ պատժատեսակներ, ինչպես օրինակ՝ ավերում, համապատասխան իրավունքներից, արտոնություններից զրկում, պատճառված վնասի փոխհատուցում2:
Ժամանակի ընթացքում իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտը դադարեց կիրառվել, և պատասխանատվության սկսեցին
կանչել միայն ֆիզիկական անձանց: Այդ հանգամանքի վրա իր վճռական ազդեցությունը ունեցավ ֆրանսիական 1789-1794 թթ.-ի հեղափոխությունը, որը կոլեկտիվ
սուբյեկտներ քրեական պատասխանատվության գաղափարի վրա ունեցավ խորտակիչ ազդեցություն: 1810 թվականի քրեական օրենսդրությունն իրավաբանական
անձանց քրեական պատասխանատվություն արդեն չէր նախատեսում 3 ՝ չնայած
Ֆրանսիայի 1810 թ.-ի քրեական օրենսդրությունը հեղինակային իրավունքի սեփականության նորմերի խախտման համար նախատեսում է պատասխանատվություն,
մասնավորապես՝ տուգանքի նշանակում և շահույթի բռնագրավում:
Այնուամենայնիվ, Ֆրանսիայի այլ օրենքներով նախատեսվում էր իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվություն: Չնայած օրենսդիրը ձգտում է դեպի իրավական նորմաների ամբողջական կոդիֆիկացիայի, այնուամենայնիվ Ֆրանսիայում քրեական օրենսդրության նորմերը նախատեսված են ոչ միայն քրեական օրենսդրությամբ: ՙՊետությունից եկեղեցու տարանջատման մասին՚ 09.12.1905 թ.-ի
օրենքի 36-րդ հոդվածում սահմանված է, որ եկեղեցականի կողմից այսպես կոչված
ՙpolice de cultes՚ (աղանդավորական օրենսդրություն) իրավախախտման համար
նշանակված տուգանքը չվճարելու դեպքում պատասխանատվության է ենթակա
կրոնական կազմակերպությունը4: ՙԾովային առևտրի մասին՚ 19.07.1934թ.-ի օրենքով համապարտ քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված ինչպես նա1

Տե´ս Крылова Н.Е. Уголовная ответственность юридических лиц во Франции:
предпосылки возникновения и основные черты / Н. Е. Крылова // Вестник Московского
университета. Серия 11. - 1998. - № 3 - М., 1998, էջ 70:
2
Տե´ս Грищук В.К. До питання про кримінальну відповідальність юридич¬них осіб / В.К.
Грищук // Актуальні проблеми кримінального і кримінально-процесуального законодавства
і практики його застосування: зб тез допов. учасників Регіонал. круглого столу (21-22
лютого 2003 р.). - Хмельницький: Хмельницький ін-т регіонального управління та права,
2003, էջ 3:
3
Տե´ս Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под. ред. И.Д. Козочкина. М: Ин-т международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, 2001, էջ 307:
4
Տե´ս Filar M. Odpowiedzialno karna podmiotуw zbiorowych (na tle ustawy o odpowiedzialno ci
podmiotуw zbiorowych pod groba. kary z 28 pazdziernika 2002 r., w: Przest pczo gospodarcza z
perspektywy Polski i Unii Europejskiej: materialy konferencyjne (Mikolajki, 26-28.09 2002 r.) /
Red. Andrzej Adamski: TNOiK. - Toru, 2003, էջ 589:
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վի հրամանատարի, այնպես էլ նավի սեփականատիրոջ համար, որը, ի դեպ, կարող
էր լինել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձ: Ներկայումս գործող
ՙԱշխատանքի մասին՚ Ֆրանսիայի օրենսդրության 26-2 հոդվածով արտադրության
ոլորտում աշխատակցի անզգուշությամբ կատարած հանցագործության համար դատարանի դատավճռով նշանակած տուգանքի և դատական ծախսերի համար պատասխանատու է ճանաչվում իրավաբանական անձը: Երեխաների առևտրի դեմ
պայքարի մասին 1933 թ.-ի հունվարի 14-ի օրենքով քրեական պատասխանատվություն էր սահմանվում ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց
համար:
Կարևոր նշանակություն ուներ 1945 թ.-ի մայիսի 5-ի՝ Երկրորդ համաշխարհային
պատերազմի տարիներին զավթիչների հետ համագործակցող լրատվության միջոցների քրեական հետապնդման մասին օրդոնանսը: Իրավաբանական անձանց, սեփականատերերի՝ ֆիզիկական անձանց հետ քրեական պատասխանատվության
էին ենթակա ընկերությունները, ասոցացիաները, սինդիկատները՝ որպես հանցագործության կատարողներ կամ համակատարողներ: Այդ ժամանակ հեռահաղորդակցության ոլորտում որպես կազմակերպության ղեկավարներ շատ հազվադեպ
էին հանդես գալիս ֆիզիկական անձինք: Օրդոնանսը մեծ մասամբ նախատեսված
էր իրավաբանական անձանց նկատմամբ կիրառելու համար:
Այդ օրդոնանսում առաջին անգամ սահմանվեցին իրավաբանական անձանց
քրեական պատասխանատվության հիմքերը.
ա) իրավաբանական անձի անունից կատարված արարքներ, բ) իրավաբանական անձի օգտին կատարված արարքներ, գ) իրավաբանական անձի մարմինների
կամ ղեկավարների կողմից կատարված արարքներ:
Նախատեսվում էին պատիժների այնպիսի տեսակներ, որոնք կիրառվում էին
իրավաբանական անձանց նկատմամբ՝ գործունեության դադարեցում՝ առանց
դրանց վերականգնման իրավունքի, սեփականության լրիվ կամ մասնակի բռնագրավում, դատարանի դատավճռի հրապարակում1:
Ֆրանսիական օրենսդրության այդ նորմերը որոշակի առումով միմյանց հակադրվում էին: Երբեմն քրեական պատասխանատվության էին ենթարկվում իրավաբանական անձանց կարգավիճակ չունեցող կազմակերպությունները: Հաճախ իրավաբանական անձանց նկատմամբ կիրառվում էին բանտային պատժամիջոցներ,
չնայած խոսքը վերաբերում էր կազմակերպությանը2:
Ֆրանսիայի քրեական օրենսդրության նախագիծը, որը 1934 թ.-ին մշակված էր
հատուկ հանձնաժողովի կողմից, նշանակալի տեղ էր տրամադրում իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվությանը: Այդ նախագծի համաձայն՝ կազմակերպությունը քրեական պատասխանատվության էր ենթարկվում իրավաբանական անձի մարմինների կողմից՝ նրանց անունից կատարված հանցագործության
կամ զանցանքի համար: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ կապված իրադարձությունները, սակայն, ստիպեցին ֆրանսիական օրենսդրին դադարեցնել օրենսդրական աշխատանքները, այդ պատճառով էլ տվյալ նախագիծը նույնիսկ
չքննարկվեց օրենսդիր մարմնում:

1

Տե´ս Крылова Н.Е. Основные черты нового уголовного кодекса Франции / Н.Е Крылова. М.: Спарк, 1996, էջ 50-51:
2
Տե´ս Крылова Н.Е. Уголовная ответственность юридических лиц во Франции:
предпосылки возникновения и основные черты / НЕ. Крылова // Вестник Московского
университета. Серия 11. - 1998. - № 3 - М., 1998, էջ 71:
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20-րդ դարի երկրորդ կեսին ֆրանսիական իրավաբանները կրկին անդրադարձան իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու
գաղափարին: Այն ենթարկվեց մի շարք քննադատությունների, որոնք բացառում էին
իրավաբանական անձանց՝ որպես առանձին, ինքնուրույն սուբյեկտների, քրեական
պատասխանատվության ենթարկելը: Դրանք չխանգարեցին, որ Ֆրանսիայի 1992
թվականի քրեական օրենսդրությունը (օրինական ուժ մեջ է մտել 1994 թվականին)
քրեական պատասխանատվություն նախատեսի իրավաբանական անձի համար`
բացառությամբ պետության:
Մի փոքր այլ կերպ էր այս հարցի կարգավորումը Գերմանիայի օրենսդրությամբ, որի քրեական օրենսդրությունը կառուցվել է Գերմանական կայսրության 1871
թվականի քրեական օրենքի հիման վրա: Այն հիմնվում էր քրեական իրավունքի դասական դպրոցի գաղափարների վրա՝ վերջինիս մեղքի հոգեբանական տեսությամբ,
որը բացառում է իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության
հնարավորությունը: Մեղքի առկայության հանգամանքը կարևորվում է ոչ միայն
քրեական, այլև վարչական և քաղաքացիական օրենսդրություններում:
Տևական քննարկման արդյունքում Գերմանիայում ներդրվեց իրավաբանական
անձանց կվազիքրեական (վարչական-քրեական) պատասխանատվություն, որը
նախատեսված է քրեական օրենսդրության 14-րդ գլխում:
Քաղաքացիական օրենսդրությամբ նախատեսված պատասխանատվությունից
բացի` Լեհաստանի օրենսդրությամբ իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու առաջին փորձերից մեկը ՙԿարտելների մասին՚ 1939
թ. hուլիսի 13-ի օրենքն է, որը նախատեսում էր կոլեկտիվ սուբյեկտների քրեական
պատասխանատվության հնարավորությունը: ՙԱնբարեխիղճ մրցակցության դեմ
պայքարի մասին՚ 1993 թ. ապրիլի 16-ի օրենքը ակտիվ կաշառակերության համար
նախատեսում էր իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվություն1:
2002 թվակակնի հոկտեմբերի 28-ի ՙՊատժի սպառնալիքով արգելված գործողությունների համար կոլեկտիվ սուբյեկտների պատասխանատվության մասին՚ օրենքի
ընդունմամբ Լեհաստանի օրենսդրության մեջ ներդրվեց իրավաբանական անձանց
և այդպիսի կարգավիճակ չունեցող կոլեկտիվ սուբյեկտների քրեական պատասխանատվությունը:
Բացի վերոհիշյալ երկրներից՝ իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվությունը նախատեսված է շատ այլ երկրների օրենսդրություններով: Օրինակ, Ճապոնիայում 1947 թվականին ընդունվեց հակամենաշնորհային օրենքը, որը
նախատեսում էր կազմակերպությունների քրեական պատասխանատվություն: Հոլանդիայում իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվություն սահմանվեց 1976 թվականին, Պորտուգալիայում՝ 1982 թվականին, Ֆինլանդիայում՝
1995 թվականին, իսկ 1988 թվականին իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվություն սահմանվեց Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունում, որը, ի դեպ, առաջինն էր սոցիալիստական հանրապետություններում: Խոսքը
վերաբերում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին որոշմանը, որը տնտեսական
հանցագործությունների համար սահմանում էր քրեական պատասխանատվություն:
Արտասահմանյան երկրներում իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության համակարգը ձևավորվել է տևական ժամանակամիջոցում, որը
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թույլ է տվել որոշել այդպիսի պատասխանատվության հիմքերը և մշակել պատիժների հատուկ համակարգ:
Այս առումով հատկանշական է այն հանգամանքը, որ ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի նախագծով նախատեսվում է իրավաբական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտը: Մասնավորապես, նախագծի 20-րդ հոդվածում մեղսունակ ֆիզիկական անձի հետ մեկտեղ քրեական պատասխանատվության սուբյեկտ է դիտվում նաև իրավաբանական անձը:
Իրավաբանական անձանց քրեական պատախանատվության ընդհանուր պայմանները և պատժի նշանակման համակարգը կարգավորվում են նախագծի առանձին բաժնում:
ՀՀ նոր քրեական օրենսգիրքը իրավաբանական անձանց քրեական պատախանատվության միակ հիմք համարում է հանցանքը, եթե այն. ա) կատարվել է այն
ֆիզիկական անձի արարքով, որը օրենքի, այլ իրավական ակտի, պայմանագրի,
կանոնադրության, հատուկ լիազորության կամ իրավաբանական անձի կողմից կայացրած որոշման հիման վրա լիազորված է նշված կազմակերպության անունից
այդպիսի արարք կատարելու, բ) հանցանքը կատարվել է իրավաբանական անձի
ծառայողի կողմից՝ կապված իր ծառայողական գործունեության հետ, եթե հանցանքի կատարումը հնարավոր է դարձել տվյալ կազմակերպությունում ներքին վերահսկողության, իր աշխատակիցների կողմից հանցանքների կատարումը կանխարգելելու մեխանիզմների անկատարության հետևանքով, գ) հանցանքը կատարվել է ի
շահ իրավաբանական անձի՝ այն անձի կողմից, որը մասնակցություն ունի նշված
կազմակերպության կառավարման կամ վերահսկող մարմիններում, դ) հանցանքը
կատարվել է ի շահ իրավաբանական անձի ՝ այն անձի կողմից, որը օրենքի կամ այլ
իրավական ակտի, պայմանագրի ուժով, հատուկ լիազորության կամ իրավաբանական անձի կողմից կայացրած որոշման հիման վրա կամ տվյալ կազմակերպության
կանոնադրական կապիտալում ունեցած ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցության
ուժով իրավունք ունի նշված կազմակերպության համար պարտադիր ցուցումներ
տալու կամ այլ ձևով ազդելու կազմակերպության գործունեության կամ դրա որոշումների վրա կամ ե) հանցանքը ա), բ), գ), դ) կետերով նախատեսված անձի գիտությամբ կամ դրդմամբ՝ ի շահ նշված կազմակերպության կատարվել է այլ անձի
կողմից: Իրավաբանական անձի քրեական պատասխանատվությունը բացառվում
է, եթե դրա կողմից ձեռնարկվել են անհրաժեշտ և բավարար բոլոր միջոցները սույն
օրենսգրքի հոդված 137-ի առաջին մասով նախատեսված անձանց կողմից հանցանքի կատարումը կանխելու նպատակով, սակայն հանցագործությունը կանխելու
իրական հնարավորությունը բացակայել է:
ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի նախագծի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական պատասխանատվության են ենթակա ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով ստեղծված իրավաբանական անձը, միջազգային կազմակերպությունը, օտարերկրյա իրավունքին համապատասխան ստեղծված իրավաբանական անձը կամ դրանց առանձնացված ստորաբաժանումները, որոնց միջոցով այդ
կազմակերպությունները իրենց գործունեությունն են իրականացնում ՀՀ տարածքում:
Քրեական պատասխանատվության անձեռնմխելիությամբ օժտված միջազգային կազմակերպությունը ՀՀ-ում ենթակա է քրեական պատասխանատվության, եթե
օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով զրկվում է նշված անձեռնմխելիությունից:
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ՀՀ տարածքում ստեղծված իրավաբանական անձը քրեական օրենսգրքով
պաշտպանվող շահերի դեմ ՀՀ տարածքից դուրս կատարված հանցանքի համար
ենթակա է քրեական պատասխանատվության ՀՀ քրեական օրենսգրքով, եթե
տվյալ հանցագործության համար օտարերկրյա պետության դատարանի դատական ակտ չկա:
Միջազգային կազմակերպությունը, օտարերկրյա իրավունքին համապատասխան ստեղծված իրավաբանական անձը կամ դրանց առանձնացված ստորաբաժանումը ՀՀ տարածքից դուրս կատարված հանցանքի համար ենթակա է քրեական
պատասխանատվության ՀՀ քրեական օրենսգրքով, եթե հանցագործությունը ուղղված է եղել Հայաստանի Հանրապետության, նրա քաղաքացու, ՀՀ-ում մշտապես
բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձի կամ ՀՀ-ում ստեղծված իրավաբանական անձի կամ այլ կազմերպության շահերի դեմ և եթե չի դատապարտվել օտարերկրյա պետության դատարանի կողմից:
Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի նախագծում սահմանվում է նաև իրավաբանական անձանց հանցակցությանը վերաբերող
դրույթներ. մասնավորապես նախագծի 140-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանվում է,
որ իրավաբանական անձը կարող է մասնակցել այլ իրավաբանական անձի կողմից
հանցանքի կատարմանը որպես կատարող, կազմակերպիչ կամ օժանդակող: Նախագծով իրավաբանական անձը կարող է հանցակցել միայն իրավաբանական անձի հետ, այս դրույթը կրում է իմպերատիվ բնույթ, քանի որ նույն հոդվածի 5-րդ կետով սահմանվում է, որ իրավաբանական անձի և ֆիզիկական անձի համատեղ
մասնակցությունը հանցագործությանը հանցակցություն չի առաջացնում:
Նախագիծը առանձին գլխով կարգավորում է նաև իրավաբանական անձի
դատվածությանը և նրա նկատմամբ նշանակվող պատիժների համակարգը` սահմանելով, որ իրավաբանական անձի նկատմամբ կարող են նշանակվել հետևյալ
պատիժները՝ 1) տուգանք, 2) գործունեության որոշակի տեսակով զբաղվելու իրավունքի ժամանակավոր դադարեցում, 3) լուծարում, որն, ի դեպ, չի կարող կիրառվել
իրավաբանական անձի նկատմամբ ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործության համար, 4) ՀՀ տարածքում գործունեություն իրականացնելու արգելք1 :
Այնուամենայնիվ, նույնիսկ մշակման և զարգացման երկարատև ընթացակարգ
անցնելու պայմաններում արտասահմանյան երկրների քրեական օրենսդրությունները իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվությանն առնչվող բոլոր
հարցերի պատասխանները չեն տալիս: Այդ պատճառով իրավաբանական անձանց
քրեական պատասխանատվության հիմնահարցի վերաբերյալ առկա փորձի ուսումնասիրությունը կնպաստի ինչպես այդ հիմնահարցի վերաբերյալ նոր մոտեցումների
ձևավորմանը, այնպես էլ կնպաստի պատասխանատվության այդպիսի տեսակը
հայրենական քրեական օրենսդրություն ներմուծելու անհրաժեշտության խնդրի հետ
կապված քննարկումներին:
Ինչ վերաբերում է ներպետական օրենսդրությանը, ապա կարծում ենք, որ ՀՀ
նոր քրեական օրենսգրքի նախագծի մշակումը առաջընթաց քայլ է քննարկվող ինստիտուտը ՀՀ օրենսդրություն ներմուծելու առումով, քանզի իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ինստիտուտի ներդրումը խոչընդոտող որևէ հիմնարար սկզբունք ՀՀ օրենսդրությունը չի պարունակում: Իրավաբանական անձանց հարկավոր է ճանաչել հանցագործության սուբյեկտ` առաջնորդվելով ֆրանսիական մոդելով, որտեղ սպառիչ կերպով նախատեսվում է այն հան1

ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի նախագիծ:
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ցավոր արարքների շրջանակը, որոնց համար իրավաբանական անձինք ենթարկվում են պատասխանատվության, բացի դրանից` անհրաժեշտ է սահմանել միջազգային պրակտիկայում իրենց արդարացրած պատժատեսակներ. սա է հանցավորության դեմ պայքարի արդյունավետ ուղին, ճշմարիտ միջոցը` կանխելու և հատուցելու հասարակությանը հասցված, հասցվող և հասցվելիք ահռելի վնասները: Նման
ինստիտուտի ներդրումը առավել կնպաստի Հայաստանում հանցավորության դեմ
պայքարին:

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И ИХ
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
АРМЕНИЯ
Эдгар Карапетян
Следственный комитет Республики Армения, старший следователь СО административных
районов Кентрон и Норк-Мараш СУ города Еревана, старший лейтенант юстиции
__________________________________

В статье описывается создание и развитие основных положений уголовной
ответственности юридических лиц, совершающих общественно опасные деяния,
которые регулируются законодательствами зарубежных стран, а также
перспективы урегулирования уголовного права Республики Армения.

FEATURES OF CRIMINAL LIBILITY OF LEGAL PERSONS IN
FOREIN COUNTRIES AND THEIR PROSPECTS FOR
IMPLEMENTATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Edgar Karapetyan
Investigative committee of the RA, senior investigator of the ID of Kentron and Nork-Marash
administrative districts of the ID of Yerevan city, justice senior lieutenant

___________________________________
In this article is shown creating and development of the main positions of criminal
liability of entities, who are making socially dangerous acts, which are regulated by law
of foreign countries, and also is shown the prospect for the settlement of the criminal
law of the Republic of Armenia
Բանալի բառեր – քրեական օրենսդրություն, հանցագործության սուբյեկտ, իրավաբանական

անձ, քրեական պատասխանատվություն, քրեական պատիժ
Ключевые слова – криминальное законодательство, субьект преступления, юридическое
лицо, криминальная ответственность, криминальное наказание
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ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՎԵՃԵՐԻ ԾԱԳՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ
Լաուրա Զոհրաբյան
ՀՀ կառավարության աշխատակազմի
իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետ,
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի հայցորդ
___________________________________

Ցանկացած երևույթ, այդ թվում` նաև աշխատանքային վեճերը, ծագում են որոշակի պատճառներից, ունեն իրենց առաջացման նախադրյալները։ Աշխատանքային տարաձայնությունների ու վեճերի առաջացման հիմքում կարող են ընկած լինել
տարբեր պատճառներ ու պայմաններ։ Աշխատանքային վեճերը բնորոշ են ցանկացած գործատուի, և դրանց առաջացման համար կարևոր չէ գործատուի արտադրատնտեսական գործունեության բնույթը, աշխատողի աշխատանքային-իրավական կարգավիճակը, պաշտոնեական լիազորությունների շրջանակը և այլն։ Աշխատանքային վեճերի առաջացմանը չեն խոչընդոտում նաև այնպիսի հանգամանքներ, որոնք անմիջականորեն կապված չեն տվյալ գործատուի հետ, այդ թվում` երկրի տնտեսական վիճակը, պետության ներսում տիրող քաղաքական իրադրությունը,
պետության սոցիալական քաղաքականությունը և այլն։ Նկատի ունենք այն, որ աշխատանքային վեճեր կարող են ծագել ոչ միայն տնտեսական ցածր ցուցանիշներ և
սոցիալական լարված իրավիճակներ ունեցող երկրներում, այլև զարգացած տնտեսություն և ժողովրդի բարձր կենսամակարդակ ունեցող պետությունների ներսում։
Միաժամանակ, վերը նշված գործոնները` տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական, կարող են ազդել աշխատանքային վեճերի բուն պատճառների, դրանց քանակի, լուծման արդյունքների և այլն վրա։ Բնական է` աշխատողների և գործատուների
միջև ծագող տարաձայնություններն առավել սուր և հաճախակի են այն երկրներում,
որոնց տնտեսությունը գտնվում է բարդ իրավիճակում, և դրանով նույնպես պայմանավորված՝ մեծ են գործազրկության ծավալները, ուստի և սահմանափակ են հարմար աշխատանք գտնելու հնարավությունները։
Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես և ԱՊՀ շատ երկրներում, ներկայումս նկատելի է աշխատանքային վեճերի քանակի ավելացում, ինչը պայմանավորված է այդ երկրների ներքին կյանքի խնդիրներով, տնտեսական ու ժողովրդագրական մարտահրավերներով։ Այս առումով նշված երկրներում աշխատանքային վեճերն ունեն հիմնականում նույն պատճառներն ու ծնող պայմանները։ Անշուշտ կան
նաև ընդհանուր պատճառներ, որոնք բնութագրական են բոլոր աշխատանքային
վեճերի համար` անկախ աշխատանքային հարաբերության ծագման երկրի ներքին
կյանքի առանձնահատկություններից։
Աշխատանքային վեճերի առաջացման պայմաններն այն իրադրությունը կամ
հանգամանքներն են, որոնք անմիջականորեն կամ միջնորդավորված ձևով ազդում
են աշխատանքային հարաբերությունների վրա` աշխատողի և գործատուի միջև
հարուցելով տարաձայնություններ1։ Աշխատանքային վեճերի պատճառներն այն իրավաբանական փաստերն են, որոնք գործատուի և աշխատողի միջև անմիջականորեն առաջացրել են տարաձայնություններ 2 ։ Մեկ այլ գիտնականի բնորոշմամբ՝
1

Տե´ս Трудовое право. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное.Сост. Н. А. Бриллиантова, И. Я. Киселев, В. Г. Малов, О. В. Смирнов, И. О. Снигирева.— М.։
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աշխատանքային վեճի պատճառներն այն հանգամանքներն են, որոնք տարաձայնություններ են հարուցում աշխատանքային օրենսդրության, գործատուի ներքին իրավական ակտերի, կոլեկտիվ և անհատական աշխատանքային պամանագրերի
կատարման և մեկնաբանման կապակցութամբ1։
Մասնագիտական գրականության մեջ առանձնացվել են աշխատանքային վեճերի ծագման տարբեր պատճառներ։ Առավել իշխող է դրանք ըստ ծագման պատճառի բնույթի դասակարգելու մոտեցումը։ Վեճերի, այդ թվում` նաև անհատական
աշխատանքային կոնֆլիկտների ծագման պատճառներն ըստ բնույթի լինում են`
սուբյեկտիվ, կազմակերպական և տնտեսական 2 ։ Որոշ գիտնականներ առաջարկում են անհատական աշխատանքային վեճեր ծնող հիմնական պատճառների դասակարգման այլ մոտեցումներ։ Օրինակ` Վ.Տ Բատիչկոն առանձնացնում է աշխատանքային վեճերի ծագման երեք խումբ հիմնական պատճառներ` տնտեսական, իրավական և սոցիալական3։ Մեկ այլ գիտնատանի կարծիքով՝ այդ պատճառներն ունեն`
ա) սուբյեկտիվ բնույթ.
բ) կազմակերպաիրավական բնույթ.
գ) կազմակերպատնտեսական բնույթ4։
Եթե ի մի բերենք աշխատանքային վեճերի ծագման հիմնական պատճառների
վերաբերյալ մասնագիտական գրականության մեջ արտահայտված մոտեցումները,
ապա կարելի է բոլոր այդ տարաձայնությունների ծագման պատճառները դասակարգել երկու հիմնական խմբի` ա) օբյեկտիվ, բ) սուբյեկտիվ։
Աշխատանքային վեճերի ծագման օբյեկտիվ պատճառները, որպես կանոն, ունենում են տնտեսական հիմքեր կամ նախադրյալներ։ Ընդ որում, այդ նախադրյալները կարող են դուրս գալ տվյալ գործատուի շրջանակներից և բխել տնտեսության
տվյալ ոլորտի կամ առհասարակ պետության ֆինանսատնտեսական վիճակից։
Տնտեսական պատճառները հատկապես ընկած են լինում կոլկտիվ տարաձայնությունների հիմքում, երբ գործատուն հրաժարվում է աշխատանքի նպաստավոր պայմաններ նախատեսել կոլեկտիվ պամանագրում կամ չի կարողանում ապահովել
նշված պայմանագրով իր ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ կատարումը (աշխատավարձը ժամանակին չվճարելը, լրավճարներ չտրամադրելը, հավելավճարների չափերը նվազեցնելը և այլն)։ Հնարավոր են դեպքեր, երբ աշխատանքային վեճերը ծագեն միաժամանակ և´ օբյեկտիվ, և´ սուբյեկտիվ պատճառներով։
Անհատական աշխատանքային վեճերի ծագման հիմնական պատճառները,
մեր կարծիքով, առավելապես սուբյեկտիվ բնույթի են, թեկուզև հաճախ դրանք
պատճառաբանվում են օբյեկտիվ հանգամանքերով կամ բխեցվում են ոչ սուբյեկտիվ նախադրյալներից։ Անհատական աշխատանքային վեճին նախորդում է աշխատանքային իրավահարաբերության հիմնական մասնակիցներից մեկի կողմից մյուս
մասնակցի այս կամ այն աշխատանքային իրավունքի իրական կամ ենթադրյալ
խախտումը, այնուհետև սկիզբ է առնում խախտման վերաբերյալ կողմերի տարաձայնությունը, ինչի առթիվ մյուս կողմն արտահայտում է իր անհամաձայնությունը,
ապա սկսվում են բանակցությունները, իսկ դրանց անհաջողության դեպքում ծագում
1

Տե´ս В.Т. Батычко. Трудовое право в вопросах и ответах., Таганрог։ ТТИ ЮФУ, 2007.
Աղբյուրը` http://www.aup.ru/books/m239/54.htm.
2
Տե´ս
http։//studme.org/1314011210009/menedzhment/ponyatie_individualnogo_trudovogo
_spora_poryadok_ego_rassmotreniya.
3
Տե´ս В.Т. Батычко, Նշվ. աշխատությունը։
4
Տե´ս С. А. Голощапов. Աղբյուրը` http։//studme.org/1404050929710/pravo/struktura_
trudovogo_spora
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է աշխատանային վեճը1։
Անհատական աշխատանքային վեճերի քննարկման դատական պրակտիկայի
ուսումնասիրությունը վկայում է, որ այդ վեճերն առաջանում են սուբյեկտիվ բնույթ
կրող հետևյալ իրադրությունում. երբ աշխատանքային իրավահարաբերության կողմը միտումնավոր կամ չիմացաբար սխալ է մեկնաբանում օրենքը, այլ իրավական
ակտը, աշխատանքային պամանագիրը և աշխատանքային հարաբերություններ
կարգավորող այլ փաստաթուղթը, ինչի հետևանքով կոնկրետ գործողությամբ կամ
անգործությամբ խախտում է մյուս կողմի իրավունքը կամ առաջացնում է այդպիսի
խախտման իրական վտանգ։ Այս իմաստով անհատական աշխատանքային վեճերը, անկախ դրանց առարկայից (նկատելի ունենք` վիճելի իրավահարաբերության
տեսակը` կարգապահական հարցեր, աշխատավարձի չվճարում, աշխատանքից ազատում, վերջնահաշվարկի չկատարում, աշխատողի անձնական տվյալների հրապարակում և այլն), ունեն զուտ իրավական բնույթ։ Դրանք սուբյեկտիվ իրավունքի
վերաբերյալ վեճեր են, որոնց լուծումն իրավական հետևանքներ է առաջացնում վեճի կողմերի համար։
Եթե պատկերենք անհատական աշխատանքային վեճի ծագման ընթացքը, ապա կստացվի հետևյալը`
1. աշխատանքային իրավախախտումը.
2. իրավախախտման վերաբերյալ կողմերի տարբեր գնահատականները.
3. աշխատանքայի տարաձայնության ինքնակարգավորումը, երբ կողմերն այն
փորձում են լուծել անմիջական բանակցություններով` առանց այլ սուբյեկտների
անդրադառնալու.
4. իրավասու մարմնին կողմերից մեկի դիմելը2։
Աշխատանքային օրենսդրության կիրառման առթիվ տարաձայնությունները
կարող են բխել ոչ միայն անվիճելիորեն կիրառման ենթակա նորմի իրարամերժ,
հակասական մեկնաբանությունից, այլև առաջացած տարաձայնությունը կարգավորելու համար կիրառվելիք օրենքի կամ նորմի ընտրության հարցում կողմերի անհամաձայնությունից։ Խնդիրն այն է, որ աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են ոչ միայն բուն աշխատանքային օրենսդրության ակտերով, այլև ՀՀ իրավունքի մյուս ճյուղերի բովանդակությունը կազմող նորմատիվ իրավական ակտերով, այդ թվում` մեծ մասամբ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքով։ Կապված աշխատանքային իրավունքի և քաղաքացիական իրավունքի կարգավորման մեթոդների
ու սկզբունքների ոչ լիարժեք համընկնման, իսկ առանձին դեպքերում` նաև հակասության հետ՝ կողմերը հաճախ են վիճում աշխատանքային տարաձայնությունն իրավունքի տարբեր ճյուղերի նորմերով կարգավորելու, այսինքն` աշխատանքային
հարաբերությունների կարգավորման գործում բուն աշխատանքային և քաղաքացիական օրենսդրության նորմերի մրցակցության շուրջ։
Իրավական բնույթ ունեն ոչ միայն աշխատանքային հարաբերություններ կարգավորող նորմատիվ ակտերի ու պայմանագրերի մեկնաբանման ու կիրառման
շուրջ առաջացող վեճերը, այլև կողմերի միջև ծագող տարաձայնությունները` կապված արդեն իսկ որոշված աշխատանքային պամանները փոփոխելու և(կամ) աշխատանքի նոր պայմաններ սահմանելու իրավունքի հետ։
Իրավական բնույթ ունեն նաև կողմերի կնքած աշխատանքային պայմանագրի
1

Տե´ս Мостовщиков А. Г. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Томск,
2004,
Աղբյուրը`
http։//www.dslib.net/trud-pravo/mostovwikov-porjadok-rassmotrenijaindividualnyh-trudovyh-sporov.html
2
Տե´ս Р. Беляков. Понятие, виды и причины трудовых споров. Աղբյուրը` http։//trudovpravo.ru/index.php?action=full&id=679.
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պայմանների միտումնավոր խախտման, ներառյալ` պայմանագրի կատարումից
միակողմ հրաժարվելու հետևանքով մյուս կողմին պատճառված վնասի հատուցման առթիվ ծագող վեճերը։ Ավելի ստույգ՝ օրենքով պարտադիր չհամարվող, սակայն իրականում բավականին տարածված աշխատանքային պայմաններից մեկը
գործատուի միջոցների հաշվին որակավորումը բարձրացրած (նոր մասնագիտություն, մասնագիտացում ստացած կամ վերամասնագիտացում անցած) աշխատողի`
տվյալ գործատուի մոտ աշխատանքը որոշակի ժամկետով (այսուհետ` պարտադիր
ժամկետ) շարունակելու պարտականության մասին պայմանն է, որը նույնպես
կնքվում է պայմանագրի ազատության սկզբունքի շրջանակներում։ Առաջին հայացքից սովորական թվացող այս պայմանի կատարման ապահովումն ու չկատարման
իրավական հետևանքների կարգավորումը երբեմն որոշակի բարդություններ են հարուցում այն դեպքում, երբ աշխատողները հանդես են գալիս աշխատանքային պայմանագիրը պարտադիր ժամկետի ընթացքում լուծելու, այսինքն` մինչև պարտադիր
ժամկետի ավարտը աշխատանքը դադարեցնելու նախաձեռնությամբ, իսկ նրանց
միջև կնքված համաձայնությունը չի մանրամասնում գործատուի խախտված իրավունքների վերականգնման հետ կապված հարցերը։
Անհատական աշխատանքային վեճի առաջացման պատճառը չպետք է նույնացնել վեճի ծագման օրինաչափ նախադրյալի հետ։ Ավելի ստույգ՝ աշխատանքային վեճերը հիմնականում առաջանում են սուբյեկտիվ պատճառներով։ Այլ է խնդիրը, երբ կողմերի շահերի հակադիր բնույթը` իբրև օբյեկտիվ նախադրյալ, «հող է
հանդիսանում» սուբյեկտիվ պատճառների առաջացման համար։ Այս իմաստով,
կարծում ենք, կարելի է համաձայնել մասնագիտական գրականության մեջ արտահայտված այն տեսակետի հետ, թե «բոլոր դեպքերում աշխատանքային վեճերի առաջացման հիմնական պատճառը տարակարծությունների օբյեկտիվ բնույթն է, երբ
որ մի կողմից գործատուներն ամեն կերպ փորձում են կրճատել իրենց ծախսերը,
իսկ մյոս կողմից աշխատողները ձգտում են առավել շահեկան վաճառել իրենց աշխատուժը` դրա դիմաց ստանալ առավելագույն չափով հատուցում...»1։
Անհատական աշխատանքային վեճերի առաջացման պատճառ կարող են հանդիսանալ օրենսդրության ինչպես միտումնավոր, այնպես էլ անզգույշ (նկատի ունենք` օրենքի չիմացությամբ կամ անբավարար իմացությամբ պայմանավորված)
խախտումները։ Աշխատանքային օրենսդրության դիտավորյալ խախտումները
զսպելու գործում կարևոր դեր ունի աշխատանքային օրենսդրության պահպանման
նկատմամբ ինչպես պետական հսկողության և վերահսկողության, այնպես էլ հասարակական վերահսկողության արդյունավետ իրականացումը։
Անհատական աշխատանքային վեճերի պատճառները չպետք է նույնացնել
այդ վեճերի առաջացմանը նպաստող պայմանների հետ։ Դրանք այն բացաական
գործոններն են, որոնք նպաստում են նույն խնդրի շուրջ բազմաթիվ աշխատանքային վեճերի առաջացմանը կամ էապես սրում են ծագած վեճերը2։ Նման պայմանները կարող են բխել ինչպես աշխատողի և գործատուի, այնպես էլ նրանց հետ կապ
չունեցող հանգամանքներից։ Բնակչության զբաղվածության ոլորտում պետության
կողմից մշակվող և իրականացվող քաղաքականությունը կարող է հանգեցնել այնպիսի օրենսդրական փոփոխությունների, որոնք հարուցեն աշխատողների կամ
գործատուների դժգոհությունը։ Նման պայմաններ կարող են լինել, օրինակ` կենսաթոշակի տարիքն ու լրիվ կենսաթոշակի իրավունքն առաջանալու պայմաների փո1

Чесовской Е. Разрешение трудовых споров // "Российская юстиция", N 11, ноябрь 2002,
էջեր 43-47։ http։//www.allpravo.ru/diploma/doc44p0/instrum2124/item2127.html.
2
Տե´ս Балашов А. И. Трудовые споры и порядок их разрешения։ Учебное пособие. СПб.։ Издво ГУ ВШЭ, 2008, էջ 15։
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փոխումը, որով կարող է լուծվել առկա աշխատատեղերը տարեցների փոխարեն երիտասարդ կադրերով համալրելու խնդիրը, կամ, ասենք` մայրության ու մանկության պաշտպանության լրացուցիչ միջոցառումների կարևորությամբ պամանավորված` ծննդաբերող և երեխա խնամող մայրերին (այլ անձանց) աշխատանքից ազատելու հավելյալ արգելքների ամրագրումը և այլն։ Դրանք, սական, չեն կարող դիտվել որպես աշխատանքային վեճի պատճառներ։ Նման միջոցառումների դեմ հասարակական հարաբերությունների մասնակիցների գործողություններն իրականացվում են այլ արարողակարգերի (օրինակ` օրենքի սահմանադրականությունը վիճարկելու, վարչական մարմնի ակտն անվավեր ճանաչելու և այլն) սահմաններում և
չեն ներառվում անհատական աշխատանքային վեճերի քննարկման ու լուծման
ինստիտուտի բովանդակության մեջ։
Անհատական աշխատանքային վեճերի առաջացմանը նպաստող պայմանները
նույնպես տարբեր են` սկսած օրենսդրության անկատարությունից ներառյալ աշխատանքային օրենսդրության պահպանման նկատմամբ հսկողություն և վերահսկողություն իրականացնելու ուղղությամբ պետական քաղաքականությունը, ընդհուպ մինչև
աշխատանքային իրավախախտումների համար իրավական ներգործության միջոցների կիրառման, այդ թվում նաև պատժի անխուսափելիության մթնոլորտի ապահովման վիճակը։ Թվարկված գործոնները պայմանավորում են աշխատանքային իրավախախտումների աճը, հետևաբար աշխատողների ու գործատուների միջև աշխատանքային վեճերի քանակի ավելացումը, ինչը հատկապես շոշափելի է դառնում երկրի
ֆինանսատնտեսական վիճակի բացասական միտումների պայմաններում։
Աշխատանքային վեճերի քննարկման և լուծման կարգ կիրառելու համար բնավ
կարևոր չէ այն հանգամանքը, թե առաջացած վեճի մեջ վերը նշված պատճառներից
որն է գերակշռում` տնտեսականը, կազմակերպականը, թե իրավականը։ Այլ կերպ
ասած` աշխատանքային վեճի առաջացման պատճառը չի կանխորոշում դրա
քննարկման ու լուծման կարգը։ Բոլոր դեպքերում անհատական աշխատանքային
վեճերի քննումն ու լուծումը աշխատանքային իրավահարաբերության հիմնական
մասնակիցների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության կարևոր միջոց են1, և այդ գործընթացի իրավական կարգավորմանը նվիրված օրենսդրության
համակողմանի ուսումնասիրությունն ու կատարելագործումը կարևոր պայման են
հասարակական հարաբերություններում սոցիալական լարվածությունը մեղմելու,
հնարավոր կոնֆլիկտները նվազագույնի հասցնելու առումով։

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТРУДОВЫХ СПОРОВ
Лаура Зограбян
Соискатель кафедры гражданского працесса ЕГУ
______________________________________

Согласно статье 1-ой Конституции, Республика Армения – суверенное, демократическое, социальное, правовое государство. Из этого положения следует,
что государство обязуется создать условия по организации жизнедеятельности
1

Տե´ս Прасолова И. А. Трудовые конфликты и трудовые споры по российскому праву.
Барнаул,
2005.
http։//www.dissercat.com/content/trudovye-konflikty-i-trudovye-spory-porossiiskomu-pravu.
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индивида в семье, рабочем коллективе и обществе. Проблемы взаимоотношений
работодателей и рабочих всегда были и остаются важнейшими элементами социально-экономического уклада в каждом обществе. Трудовые отношения, в отличие от остальных гражданско-правовых отношений (в широком смысле), характеризуются максимальной внутренней напряженностью, конкурирующими интересами их участников, поэтому наиболее часты противоречивые и несовместимые подходы и решения сторон по одному и тому же вопросу. Исследование
этой темы особенно важно и актуально в условиях низких экономических показателей, когда из-за многочисленных объективных и субъективных причин еще
больше обостряются взаимоотношения рабочей силы и владельцев производственных ресурсов, в соответствии с чем еще больше увеличивается значение правовых норм и институтов, правильно регулирующих трудовые разногласия и споры. Данная работа представляет из себя небольшую попытку по исследованию и
совершенствованию нормативных ресурсов, обеспечивающих эффективное решение трудовых споров, проблемой которой является раскрыть и обсудить индивидуальные причины их появления.

THE MAIN REASONS OF LABOR DISPUTES
Laura Zohrabyan
Applicant of the YSU Chair of Civil Procedure
________________________________

According to Article 1 of the Constitution of the Republic of Armenia, the Republic
of Armenia is a sovereign, democratic, social and legal state. This provision implies
that the state is obliged to create conditions for individuals to organize their activities in
family, in work collective and in the society. Employer-employee interrelations issues
have always been and remain the most important elements of socio-economic lifestyle
of every society. Labor relations, as opposed to civil law (in the broad sense) other
relations are characterized by maximum internal strain the competing interests of their
shareholders, so most often conflicting and contradictory approaches and decisions on
the same issue. The study of the topic is particularly important and urgent in the low
economic conditions, when many objective and subjective reasons, further aggravated
by the owners of the means of production and labor relations, according to which,
further to increase labor disagreements and disputes the right of legal norms and
institutions significance. This work intents to be a little experience for studying and for
improving of regulatory measures of labor disputes which are ensuring effective
resolution, whose task is to identify and discuss issues of reasons for their
appearance.
բառեր – պատճառներ, աշխատանքային վեճ, տարաձայնություն,
օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, գործատու, աշխատող
Ключевые слова – причины, трудовые споры, разногласия, объективное,
субъективное, работодатель, рабочий
Key words – reasons, labor disputes, disagreement, objective, subjective, employer
worker
Բանալի
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ՏԵՐՄԻՆԱՅԻՆ ԲԱԶՄԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ
ՀՈՄԱՆԻՇՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԴԻ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԼԵԶՎԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐՈՒՄ
Աննա Ղարսլյան
ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ
_________________________

Իրավաբանական տերմինը (ինչպես ցանկացած գիտության տերմին) բառ կամ
կայուն կապակցություն է, որն իրավական ակտերում ունի միատեսակ գործածություն, արտահայտում է իրավաբանական հասկացության հստակ և որոշակիացված
նշանակություն՝ առանձնանալով իր մենիմաստությամբ և կայուն գործառույթով 1 ։
Սակայն տերմինաբանության յուրաքանչյուր միավոր առհասարակ բառային միավոր է՝ դրսևորված իմաստաբանական բոլոր հատկանիշներով։ Վերջիններս իրավաբանական (ինչպես նաև ցանկացած) տերմինահամակարգում, պայմանավորված տերմինագիտության սկզբունքներով, ունեն անխուսափելի դրսևորումներ, որոնցից են տերմինային բազմիմաստությունն ու հոմանիշությունը։
Սույն հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել արդի հայերենի իրավական լեզվի
բառապաշարում դրսևորված տերմինային բազմիմաստության ու հոմանիշության
դեպքերը՝ դրանց դրական և բացասական կողմերով հանդերձ։
Տերմինային բազմիմաստություն։ Անքննելի է լեզվական այն սահմանումը, որ
բազմիմաստությունը լեզվական միավորի մեկից ավելի իմաստներ ունենալն է, որը
լեզվի բառապաշարի պատմական զարգացման անխուսափելի հետևանք է։ Եթե սովորական բառն իր բազմիմաստությամբ գործածվում է լեզվի բոլոր շերտերում և
մակարդակներում, ապա «բազմիմաստ տերմինը՝ որպես միևնույն բառ-տերմինի
տերմինային տարբեր նշանակությունների ամբողջություն, գործածվում է տարբեր
կամ նույն տերմինահամակարգ(եր)ում (ընդգծումը հեղինակինն է - Ա. Ղ.) իր տարբեր (միայն տվյալ համակարգին հատուկ) նշանակություններով»2։
Ցանկացած իրավական լեզու ունի շարադրման իր կանոնները՝ տեխնիկան3։
ՀՀ օրենսդրությունում այն արտահայտված է «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ գլխում4, ուր ամրագրված է բազմիմաստ տերմինների և լեզվական այլ
երևույթների վերաբերյալ հետևյալ կանոնը. «Իրավական ակտերի լեզուն պետք է
լինի պարզ, հստակ և մատչելի։ Իրավական ակտերում չի թույլատրվում հնացած և
բազմիմաստ բառերի ու արտահայտությունների, …, ինչպես նաև օտարալեզու
1

Տե´ս Черекаев А. В., Юридическая терминология в Российском публичном праве, Москва,
2004 http://www.fpa.su/biblioteka/izdaniya/problemy-teorii-gosudarstva-i-prava/yuridicheskayaterminologiya-v-http://www.fpa.su/biblioteka/izdaniya/problemy-teorii-gosudarstva-iprava/yuridicheskaya-terminologiya-v-rossiyskom-publichnom-prave-a-vcherekaev/?SECTION_CODE=problemy-teorii-gosudarstva-iprava&ELEMENT_CODE=yuridicheskaya-terminologiya-v-rossiyskom-publichnom-prave-a-vcherekaev&PAGEN_1=2
2
Պետրոսյան Հ., Հայերեն տերմինաբանություն, մաս 2, Երևան, 2010, էջ 59։
3
Իրավական լեզվի տեխնիկան իր առաջին օրինաչափական դրսևորումներով արտահայտվեց 19-րդ դարում։ Տե´ս Иерниг Р., Дух римского права. СПб., 1875: Юридическая
техника. СПб., 1906:
4
Տե´ս «ՀՀ օրենքը իրավական ակտերի մասին» (03.04.2002), ՀՀՊՏ 2002.05.21/15(190)։
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տերմինների անհարկի օգտագործումը։ Իրավական ակտում բազմիմաստ բառ օգտագործելու դեպքում պետք է սահմանվի, թե բառը որ իմաստով է օգտագործվում»
(հդ. 42, կետ 2)։ Կիրառելով սույն կանոնը՝ իրավական լեզուն կարողանում է որոշակիորեն շրջանցել տերմինային բազմիմաստության հետ կապված խնդիրները, սակայն դրանց լիարժեքորեն լուծում տալ դեռևս չի հաջողվում։
Ըստ լեզվաբան Էդուարդ Աղայանի՝ տերմինային բազմիմաստությունն իր գործառույթն իրականացնում է երկու ճանապարհով՝ արտահամակարգային և ներհամակարգային 1 ։ Առաջնորդվելով բազմիմաստության սույն տարբերակմամբ՝ արդի
հայերենի բազմիմաստ իրավաբանական տերմինները քննենք արտահամակարգային և ներհամակարգային խմբավորմամբ։
Արտահամակարգային է այն բազմիմաստությունը, երբ միևնույն բառ-տերմինի
արտահայտած տարբեր տերմինային նշանակություններից յուրաքանչյուրը պատկանում է առանձին տերմինահամակարգերի։ Օրինաչափական նշանակություն ունի
այն հանգամանքը, որ որքան հեռու են տերմինահամակարգերը, այնքան անվտանգ
է և թույլատրելի տերմինային բազմիմաստությունը։
Այսպես՝ կողմ բառը, համագործածական բառ լինելուց բացի («1. Որևէ բանի
կողքային տարածություն՝ տեղ, ինչպես նաև այդ ուղղությունը»), ունի նաև տերմինային նշանակություն՝ «…12. (երկրչ.)։ Երկրաչափական մակերևույթի (մարմնի)

տարածությունը սահմանափակող ուղիղ գծի հատված։ 13. (իրավբ.)։ Դատական որոշ հարաբերությունների մեջ գտնվող անձերից յուրաքանչյուրը» 2 ։ Տերմինային
նշանակություններն ըստ էության նույն ընդհանուր հասկացությունն են արտահայտում՝ յուրաքանչյուրը մասնավորվելով և ստանալով որևէ տերմինային հատկանիշով բնութագրվող տարբերակված հասկացություն։
Արդի հայերենի իրավական լեզվի բառապաշարում արտահամակարգային
բազմիմաստություն արտահայտող տերմինները տարբերակել ենք հետևյալ խմբերով3.
ա) տերմինային նշանակություններ ստացած համագործածական բառեր` ինչպես`
անձ – « 7. (Ածբ.) ։ Երրորդութեան դէմքերից իւրաքանչիւրը։ 8. (Իրաւբ.) Ֆիզի-

կական անձ, Մարդ անհատը՝ իբրև իրաւունքի ենթակայ (ընդունակ)։ Իրավաբանական անձ, Որևէ կազմակերպութիւն՝ մարմին՝ հիմնարկութիւն՝ գույք՝ իբրև իրաւունքի
ենթակայ (ընդունակ)»։
առարկա - «5. (ուս.)։ Ուսուցման մի առանձին ճյուղ կազմող գիտելիքների ամբողջությունը, գիտակարգ (դիսցիպլին)։ 6. (լեզվբ.)։ Իբրև ինքնագոյություն ընդունվող՝ դիտվող երևույթ՝ իր՝ հատկանիշ ևն։ 7. (իրավբ.)։ Ինչ որ կարող է իրավունքի՝
դատի նյութ լինել (օբյեկտ)»։
ապացույց - «2. (տրամ.)։ Որպես ճշմարտություն ընդունվող տվյալների հիմամբ
նոր ճշմարտության սահմանելուն ծառայող մտահանգման եղանակ։ 3. (իրավբ.)։ Ամեն կարգի փաստական տվյալ, որի հիման վրա հաստատվում են հանրորեն
վտանգավոր արարքի առկայությունը կամ բացակայությունը, այդ արարքը կատարող անձի մեղավորությունը և պարզում գործի ճիշտ լուծման համար նշանակություն
ունեցող մյուս հանգամանքները»։
1

Տե´ս Աղայան Էդ., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Երևան, 1984, էջ 349։
Աղայան Էդ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, հ. 1, Երևան, 1976, էջ 750։
3
Տերմինների բացատրությունը տե´ս Աղայան Էդ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան,
հ. 1-2, Երևան, 1976։ Մալխասեանց Ստ., Հայերէն բացատրական բառարան, հ. 1-4, Երևան,
1944-45։
2
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պաշտպան - «2. (իրավբ.)։ Դատարանում մեղադրյալի շահերը պաշտպանող
անձ (սովորաբար իրավաբան), դատապաշտպան։ 3. (սպորտ.)։ Ֆուտբոլի՝ հոկեյի
ևն խաղերում պաշտպանությունն ապահովող մարզիկ-խաղացող»։
բ) միայն տերմինային արժեք ունեցող բառեր հետևյալ խմբավորմամբ՝
¾ առավելապես իրավական լեզվի բառապաշարում գործածվող տերմիններ,

որոնք այլ մասնագիտական նշանակությամբ կիրառվում են տարբեր տերմինահամակարգերում։ Սրանք իրավաբանական տերմինահամակարգում հազվադեպ հանդիպող բազմիմաստ բառեր են, ինչպես՝
դատավոր – 1. (իրավբ.)։ Դատական մարմնի պաշտոնական անձ, որ վարում է
դատավարությունը և դատավճիռ կամ որոշում ընդունում գործի մասին։ 2.
(սպորտ.)։ Մարզական խաղերն ու մրցումները դատող անձ։
դատապաշտպան – 1. (իրավբ.)։ Ամբաստանյալի պաշտպանությամբ հանդես եկող իրավաբան։ … 3. (բնստ.)։ Մեկի դատը՝ իրավունքները պաշտպանող, պաշտպան։
կոդեքս – 1. (իրավ.)։ Օրենսգիրք։ 2. (քղք.) Կանոն1։
¾ առավելապես տարբեր տերմինահամակարգերում գործածվող տերմիններ,
որոնք համապատասխան մասնագիտական նշանակությամբ կիրառվում են նաև իրավաբանական տերմինահամակարգում։ Այս տերմինները հիմնականում միջազգային նշանակություն ունեցող բառեր են։ Օրինակ՝
անալոգիա - 1. (գիտ.)։ Նմանակություն, համանմանություն, նմանօրինակություն՝ որոշ կարգի նմանություն այնպիսի առարկաների, որոնք ընդհանուր առմամբ իրարից տարբերվում են։ 2. (լեզվբ.)։ Համաբանություն՝ լեզվական որևէ երևույթի առաջացում արդեն գոյություն ունեցող մի այլ երևույթի նմանությամբ, նմանակություն։
3. (իրավբ.)։ Օրենքով որոշակիորեն չնախատեսված, բայց իրավական կարգավորում պահանջող հարաբերության վճռումը օրենսդրության համանման նորմով կամ
իրավունքի ընդհանուր սկզբունքով։ 4. (կենսբ.)։ Ոչ միանման կազմություն ունեցող և
տարբեր սաղմերից առաջացող օրգանիզմների, օրգանների կամ նրանց մասերի
արտաքին նմանություն, որը պայմանավորված է կյանքի պայմանների կամ ֆունկցիաների միանմանությամբ,
գլոսսարիում – 1. (լեզվբ.)։ Բացատրական բառարան (հատկապես հին տեքստերի)։ 2. (իրավբ.)։ Օրենքների և ակտերի մեկնությունների ժողովածու,
ռեստիտուցիա - 1. (կենսբ.)։ Վերաճունակություն. 2. (իրավ.)։ Վերականգնում2 և
այլն։

Ներհամակարգային բազմիմաստությունը, որը տերմինի երկու կամ ավելի նշանակությունների պատկանելն է միևնույն տերմինահամակարգին, օրինաչափ,
հետևաբար խրախուսելի երևույթ չէ, քանի որ այս պատճառով հաճախ են առաջանում ավելորդ կրկնաբանություններ, տերմինների սահմանումների խախտում, իմաստային շփոթություններ և այլն։ Ուստի որպես ընդհանուր կանոն տերմինագիտությունը առաջնորդվում է մեկ տերմինին մեկ իմաստ տվյալ տերմինահամակարգում սկզբունքով։
Արդի հայերենի իրավատերմինահամակարգում գործածվում են տերմիններ, որոնք ունեն ներհամակարգային բազմիմաստություն։ Տերմինային նշանակությունները կարող են պատկանել ինչպես իրավունքի միևնույն ճյուղին, այնպես էլ տարբեր
ճյուղերի, օրինակ՝ քրեական գործի հարուցում տերմին բառակապակցությունն իր ե1

Տե´ս Բարսեղյան Հովհ., Հայերեն ուղղագրական-ուղղախոսական-տերմինաբանական
բառարան, Երևան, 1973, էջ 497։
2
Տե´ս նույն տեղը, էջ 810։
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րեք տերմինային նշանակություններով արտահայտում է քրեական դատավարության տարբեր հասկացություններ՝ «1) քրեական դատավարության ինքնուրույն փուլ,

2) քրեադատավարական ակտ՝ որոշում, 3) քրեական դատավարության ինստիտուտ»1, իսկ մորատորիում տերմինը իր երկու նշանակություններով՝ քաղաքացիական և միջազգային իրավունքի գործողության տարբեր անվանումներ՝ «1. Քաղաքացիական իրավունքում՝ պետության կողմից որոշ ժամանակով կամ մինչ որևէ արտակարգ դեպքի ավարտը սահմանված պարտավորության կատարման հետաձգում։ 2. Միջազգային իրավունքում՝ երկրների միջև պայմանավորվածություն, որևէ
գործողությունից որոշակի կամ անորոշ ժամանակով ձեռնպահ մնալու կամ հետաձգելու մասին»2։
Ներհամակարգային բազմիմաստության օրինակ է երաշխավորություն տերմինը։ Այն, իրավական համակարգի քաղաքացիական ոլորտում ունենալով իր նշանակությունը՝ պայմանագիր, որով երաշխավորողը պարտավորվում է լրիվ կամ մաս-

նակի չափով պատասխանատվություն կրել երաշխավորյալի ճշտակատարության
խախտման դեպքում (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հդ. 375), քրեաիրավական
բառապաշարում գործածվում է այլ նշանակությամբ՝ «Խափանման միջոց, որը կիրառելիս քրեական գործի քննության ընթացքում կասկածյալի, մեղադրյալի պատշաճ վարքագծի ապահովումն իրականացվում է քաղաքացիների և կազմակերպությունների մասնակցության միջոցով» 3 ։ Չիմանալով այս տերմինի արտահայտած
նշանակությունները՝ մեծ հավանականությամբ ՀՀ ցանկացած քաղաքացի այն կկիրառի կամ պատահական ճշգրտությամբ, կամ էլ բառի իմաստի խեղաթյուրմամբ։
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքը 42-րդ հոդվածի առաջին կետում ամրագրում է. «Եթե նորմատիվ իրավական ակտում կիրառվում են նոր կամ բազմի-

մաստ (ընդգծումը հեղինակինն է - Ա. Ղ.) կամ այնպիսի հասկացություններ կամ
տերմիններ, որոնք առանց պարզաբանման միանշանակ չեն ընկալվում, ապա այդ
իրավական ակտով պետք է տրվեն դրանց սահմանումները»։ Բազմիմաստ իրավաբանական տերմինները, համաձայն սույն կանոնի, իրենց գործառական դաշտում
կիրառվում են համապատասխան սահմանումներով։
Արդի հայերենի իրավական լեզվի բառապաշարում ներհամակարգային բազմիմաստություն են արտահայտում նաև՝
դատախազություն – 1. օրինականության պահպանման հսկողությունն իրակա-

նացնող պետական մարմին, 2. դատախազների կազմը,
պաշտպանություն – 1. դատավարական գործունեություն, որն իրականացնում
է պաշտպանության կողմը՝ նպատակ ունենալով հերքել մեղադրանքը կամ մեղմացնել պատասխանատվությունը, պաշտպանել այն անձանց իրավունքները և շահերը,
որոնց վերագրվում է քրեական օրենսգրքով արգելված արարքի կատարումը, ինչպես նաև նպաստել ապօրինաբար քրեական հետապնդման ենթարկված անձանց
իրավունքների վերականգնմանը (տե´ս ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք,
հդ. 6)։ 2. Դատապաշտպանների կազմը կամ պաշտպանող կողմը դատարանում4,

1
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. հատուկ մաս, դասգիրք
բուհերի համար: Երևան, 2010, էջ 9։
2
Կոբալյան Ա., Իրավաբանական համառոտ բացատրական բառարան, Երևան, 2006, էջ 50։
3
Ոսկերչյան Ա., Քրեաիրավական տերմինների արդի համառոտ բացատրական բառարան,
Երևան, 2004, էջ 47։
4
Տե´ս Աղայան Էդ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, հ. 2, Երևան, 1976, էջ 1181։
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հայկական քրեական իրավունք - «1) իրավունքի ճյուղ, 2) օրենսդրության ճյուղ,
3) քրեական իրավունքի գիտություն և համանուն դասընթաց»1։
դատակոչ – 1. դատարան ներկայանալու ծանուցագիր։ 2. դատական ծանուցագիրը ներկայացնող պաշտոնյա,
դատաջինջ - 1. դատը ջնջող։ 2. դատավարության ջնջում,
տուժանք – 1. տուգանք, 2. սահմանված գումար, որը պարտավոր է վճարել
պայմանը խախտողը,
պատժապարտ – 1. պատժի արժանի՝ մեղապարտ, 2. պատժի ենթարկված՝
պատժակիր և այլ տերմիններ։ Հավելենք, որ տուժանք տերմինը առավելապես
արևմտահայերենին բնորոշ բառ է, իսկ դատակոչ, դատաջինջ, պատժապարտ

տերմինները՝2 զուտ արևմտահայերեն բառեր։
Ներհամակարգային բազմիմաստությունը տերմինաբանությունից վերացնելու
լավագույն ուղի է այն, որ բազմիմաստ բառի յուրաքանչյուր իմաստին տրվի կա´մ
լեզվում արդեն գոյություն ունեցող, կա´մ էլ բոլորովին նորաստեղծ լեզվական արտահայտություն (լինի բառ թե կայուն կապակցություն)։
Իրավական խոսքը պարզորոշ, հստակ արտահայտելու, հասարակական մեծ
զանգվածներին հասանելի դարձնելու կարևոր նախապայմաններից է նրանում առկա տերմինային բազմիմաստությունը նվազագույնին հասցնելը, քանի որ այն խանգարիչ ազդակ կարող է դառնալ ինչպես հանրային օրենքի բովանդակության
հստակ արտահայտման, այնպես էլ օրենսդիր մարմնի` ճշգրիտ իրավական ակտեր
ձևակերպելու պարագայում3։
Տերմինային հոմանիշություն։ Տերմինաբանության մեջ իմաստաբանական ոչ
ցանկալի դրսևորում է նաև տերմինային հոմանիշությունը (կամ նույնանիշությունը),
որը չպետք է շփոթել բառային հոմանիշության հետ։ Եթե բառերի հոմանիշային
խմբի անդամները ոչ բոլոր դեպքերում կարող են միմյանց փոխարինել՝ կախված
բառի կիրառման ոլորտից, ապա տերմինային հոմանիշները բացարձակապես նույնիմաստ բառեր են, որոնք արտահայտում են միևնույն հասկացությունը տվյալ տերմինահամակարգում և առանց որևէ սահմանափակման կարող են փոխարինել միմյանց մասնագիտական խոսքում4։
Իրավաբանական տերմինահամակարգում հանդիպում ենք տերմինների հոմանիշային (նույնանիշային կամ համանիշային) խմբերի, որոնք թերևս մասնագետի համար նույն, բայց մասնագիտական հմտություններ չունեցող անձի համար կարող են
ընկալվել տարբեր հասկացություններ արտահայտող բառեր, ինչպես՝ դատապաշտ-

պան – պաշտպան, ենթադատ – ընդդատյա, մեղադրող - դատախազ, կալանք –
կալանավորում, հանցանք – հանցագործություն, ձեռնաշղթա - ձեռնակապանք, անօրինական - ապօրինի, տուգանք - տուժանք - տույժ և այլն։

1

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք», ընդհանուր մաս, Երևան, 2003, էջ
10։
2
Նշված տերմինների բացատրությունը տե´ս Սաքապետոյեան Ռ., Արեւմտահայերէնարեւելահայերէն նոր բառարան, Երեւան, 2011։
3
Տե´ս Черекаев А. В., Юридическая терминология в Российском публичном праве, Москва,
2004 http://www.fpa.su/biblioteka/izdaniya/problemy-teorii-gosudarstva-i-prava/yuridicheskayaterminologiya-v-rossiyskom-publichnom-prave-a-vcherekaev/?sphrase_id=28246&SECTION_CODE=problemy-teorii-gosudarstva-iprava&ELEMENT_CODE=yuridicheskaya-terminologiya-v-rossiyskom-publichnom-prave-a-vcherekaev&PAGEN_1=4
4
Տե´ս Աղայան Էդ., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Երևան, 1984, էջ 355։
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Իրավաբանական տերմինահամակարգում և առհասարակ տերմինաբանության մեջ նույնանիշ տերմինների՝ որպես նույն հասկացությունների համար զուգահեռ
նշանակությունների գործածությունը պայմանավորված է արտալեզվական և ներլեզվական գործոններով1։
ա) Ներհամակարգային հոմանիշության առաջացման արտալեզվական գործոնը գիտական հասկացությունների անընդհատ ճշգրտման գործընթացն է, երբ հին
տերմինն այլևս չի համապատասխանում գիտության առաջընթացին համաքայլ
ճշգրտված հասկացության սահմանմանը, և առաջ է գալիս հասկացությունը նորովի
տերմինավորելու անհրաժեշտություն, ինչպես՝ գանգատ - բողոք, գանգատող - բո-

ղոք բերող անձ, դատաստանագիրք – օրենսգիրք, ոճրագետ – քրեագետ։
բ) Ներհամակարգային հոմանիշության առաջացման ներլեզվական գործոնը
տերմինի արտահայտության պլանի կատարելագործման ձգտումն է, ինչպես՝ ապ-

րուստավճար - ապրուստադրամ, պահանջատեր – հայցվոր, գրավապահ - գրավառու, գրավադիր - գրավատու։
գ) Ներհամակարգային հոմանիշության առաջացման ներլեզվական գործոն է
փոխառյալ տերմինների և դրանց հայերեն համարժեք տարբերակների առկայությունը, ինչպես՝ ամնիստիա - համաներում, ապելյացիա - բողոքարկում, նորմ – կանոն, ինդոսամենտ - փոխանցագիր, պատրոն - օգնական, օֆերտա - առաջարկ և
այլն։
դ) Ներհամակարգային հոմանիշության առաջացման ներլեզվական գործոն է
նաև հայերենի երկփեղկվածությունը, ինչի հետևանքով քիչ չեն արևմտահայերենարևելահայերեն բառակազմական տարբերակները՝ պայմանավորված բաղադրիչների բազմաբնույթ կազմությամբ, օրինակ՝ խնդրագիր – հայցադիմում, ամբաստա-

նություն – մեղադրանք, դատաբեկ – վճռաբեկ, եղեռնափորձ – մահափորձ, հարցափորձել – հարցաքննել և այլն։
Արդի հայերենի իրավական լեզվում հանդիպում ենք բառակազմական նույն
կաղապարներով կամ նույն նախատիպ հիմքով և հոմանիշ ածանցներով կազմված
բառերի, որոնք իրենց նման կազմությամբ խթանում են տերմինային հոմանիշության
տարածմանը, ինչպես՝ հարցաքննություն – հարցաքննում, ձերբակալություն – ձեր-

բակալում, լիազորություն – լիազորում, կազմալուծություն – կազմալուծում, կարգադրություն – կարգադրում, վարձակալություն – վարձակալում, տեղազննություն տեղազննում, հափշտակություն – հափշտակում և այլն2։
Ամփոփելով արդի հայերենի իրավական լեզվի բառապաշարում հանդիպած
բազմիմաստ և հոմանիշ տերմինների վերաբերյալ շարադրանքը՝ կարող ենք եզրակացնել.
1. Արդի հայ իրավական խոսքի, այն արտահայտող տերմինահամակարգի
կանոնավոր զարգացման արգելիչ ազդակներից են տերմինային բազմիմաստությունն ու հոմանիշությունը։ Դրանց առկայությունը ստեղծում է իրավական իրակությունների իմաստային երկվություններ, ավելորդ զուգահեռություններ, որոնց կիրառումը իրավական խոսքում կարող է առաջացնել տերմինների սահմանումների
խախտումներ, իմաստային շփոթություններ, մարդկանց իրավական փոխհարաբերությունների անառողջ զարգացում՝ դառնալով նաև մի շարք այլ բացասական
երևույթների հետևանք։

1

Տե´ս Պետրոսյան Հ., Հայերեն տերմինաբանություն, մաս 2, Երևան, 2010, էջ 68։
Տիոյան Ս., Իրավաբանական տերմինների կառուցվածքային-իմաստաբանական վերլուծություն, «Ջահուկյանական ընթերցումներ», Երևան, 2010, էջ 276-277։
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2. Եթե արտահամակարգային բազմիմաստությունը գիտության, տեխնիկայի,
արտադրության և այլնի զարգացման օրինաչափ և անխուսափելի երևույթ է, որն
ընդհանրապես տերմինաբանության մեջ շփոթ չի առաջացնում, ապա ներհամակարգային բազմիմաստությունն ու տերմինային հոմանիշությունը տերմինաբանության համար վնասարար և մերժելի լեզվական երևույթներ են։
3. Իրավական լեզվում տերմինային բազմիմաստության և հոմանիշության անցանկալի երևույթներից հնարավորինս խուսափելու համար անհրաժեշտ է կիրառել
իրավական լեզվի տեխնիկական կանոններ, քանի որ իրավաբանական տեխնիկան, լինելով իրավական լեզվում մեթոդների կիրառման միջոց, կատարում է մասնագիտական խոսքի ճշգրիտ կառուցման գործառույթ, թարմացնում է իրավական
խոսքի կոնոտատիվ իմաստներն ու արժեքները և բեռնաթափում իրավական խոսքը լեզվական և ոչ լեզվական անցանկալի երևույթներից1։
4. Համաձայն Էդուարդ Աղայանի տեսակետի՝ «Տվյալ տերմինահամակարգի 1
հասկացությանը 1 բառային ձև սկզբունքը տերմինագիտության համար անխախտելի է, և բազմիմաստության, համանունության և համանիշության հարցերը պետք է
լուծել այդ սկզբունքի համաձայն»2։

ТЕРМИНОВАЯ ЛЕКСИКА В МНОГОЗНАЧНОСТИ И
СИНОНИМИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ АРМЯНСКОМ
ПРАВАВОМ ЯЗЫКЕ
Анна Карслян
Соискатель кафедры армянского языка ЕГУ
______________________________

Современная армянская правовая терминологическая система регулярно
развивается. Но имеются определённые языковые явления, которые своими
неизбежными проникнавениями в терминологии создают смысловые запутывания, лишними параллелями, нарушение в системологии терминов. Речь
идет о многозначности и синонимичности терминов.
Цель изучения, ознакомить читателя современным армянским юридическим
многозначным и синонимичным терминам, о выражении своеобразности,
способствование факторам появлении, еще и о наличии отрицательной
последствии в системе терминологии. Чтоб предотварить нежелательные
языковые явления, выдвигается терминологические решения.

1

Տե´ս Болдырев С. Н., Юридическая техника: Теоретико-правовой анализ /диссертация/,
Ростов-на-Дону, 2014, с. 28:
2
Աղայան Էդ., Տերմինագիտություն, Երևան, 1978, էջ 51։
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VARIOUS MEANINGS AND SYNONYMS OF TERMS IN
MODERN LEXICON OF LEGAL ARMENIAN
Anna Gharslyan
Applicant of the YSU Chair of Armenian Language
_________________________________

The system of legal terms in modern armenian has a regular devolopment.
Nevertheless, there are certain linguistic phenomenons, which unavoidingly penetrate
to the system of terms and create confusion of meanings, breach of definitons of
terms, additional misunderstanding. The topic is about various meanings and
sysnonyms of terms.
The study of this theme aims to introduce the various meanings and synonyms of
modern legal armenian terms, the peculiarities of their expressions, the factors that
promote their formation, also the negative results that they cause in the system of
terms. For the prevention of these undesirable linguistic phenomenons a solution
suggested by the terminology is given.
Բանալի բառեր – տերմինագիտություն, բազմիմաստություն, հոմանիշություն, իմաստային
խախտում, երաշխավորություն, ապացույց, առարկա, դատախազություն, տուգանք, կալանք,
ինդոսամենտ, տեղազննում
Ключевые слова – терминология, многзначность, синоним, семантический нарушение,
индосамент, прокуратура, глоссарий, доказательство, арест, защитник
Key words – terminology, various meanings, synonym, semantic violation, indossament,
procurators office, glossarium, evidence, arrest, advocate
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Հարգելի´ հեղինակներ,
Հանդեսին նյութեր հանձնելիս խնդրում ենք
պահպանել հետևյալ պահանջները.

Խմբագրական խորհուրդը և խմբագրությունը կքննարկեն միայն այն նյութերը,
որոնք կուղարկվեն էլեկտրոնային փոստով կամ խմբագրություն կներկայացվեն
թղթային տարբերակով` էլեկտրոնայինի հետ միասին։
Հոդվածները առավելագույնը պետք է ունենան 25.000 տպագիր նիշ` ներառյալ
տողատակերը։
Նյութերն ընդունվում են համապատասխան բուհերի ամբիոնների,
գիտահետազոտական հիմնարկների բաժինների երաշխավորության, ինչպես նաև
մասնագետի կարծիքի առկայության դեպքում։ Նյութին կից անհրաժեշտ է
ներկայացնել հոդվածի վերնագիրը, համառոտագիրը, հեղինակի տվյալները և
բանալի բառեր՝ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն։
Նյութերի ծավալը որոշելիս խնդրում ենք հիմք ընդունել հետևյալ պահանջները.
տեքստը տպագրվում է սովորական A4 չափի թղթի վրա՝ 1.5 տողաչափով,
հիմնական տեքստի տառերի չափը` 12, տողատակերի տառերի չափը` 10,
լուսացքները` ձախից, վերևից, աջից և ներքևից` 2 սմ, Unicode տառատեսակով`
«Arial Unicode»։
Նորմատիվ ակտեր օգտագործելիս տեքստում պետք է նշել դրա տեսակը
(Հայաստանի
Հանրապետության
օրենք,
Հայաստանի
Հանրապետության
Նախագահի հրամանագիր և այլն), ընդունման ժամանակահատվածը (ընդունման
օրը` թվերով, ամիսը` տառերով, ընդունման տարին` քառանիշ թվերով, օրինակ`
2013 թվականի դեկտեմբերի 12), չակերտներում նշել լրիվ (առանց կրճատումների)
անվանումը (օրինակ` ոչ թե ՀՀ, այլ Հայաստանի Հանրապետություն)։ Այս դեպքում
տողատակում բավարար է նշել հրատարակության աղբյուրը։
Տեքստում կարելի է նշել ակտի տեսակը, ամսաթիվը և առանց չակերտների
կրճատ անվանումը, որը կտա ճիշտ պատկերացում փաստաթղթի մասին։
Հեղինակներին խստիվ խորհուրդ է տրվում մինչև ուղարկելը մանրամասն
ստուգել շարվածքի, ինչպես նաև համապատասխան իրավաբանական
հասկացությունների ճշտությունը։
Նյութի առաջին էջում` վերնագրից հետո, նշվում են տեղեկություններ
հեղինակի մասին, որոնք կարտացոլվեն մեր պարբերականում` հեղինակի անուն և
ազգանունը ամբողջությամբ, պաշտոնը և աշխատանքի վայրը, առկայության
դեպքում` գիտական աստիճանը և կոչումը։ Օրինակ` ԵՊՀ քաղաքացիական
իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու ...։
Վերջին էջում հեղինակը պարտադիր ստորագրում է, նշում կոնտակտային
տվյալները։

