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К ВОПРОСУ О ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ РОЛИ ПРАВОВЫХ
ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА
Ваге Геворкян
Ассистент кафедры теории и истории
государства и права ЕГУ,
кандидат юридических наук
______________________

Государство – концептуальное пространство власти. Государство, государственная власть, право и политика являются сложными социальными феноменами, многогранными явлениями, занимающими все сферы социального бытия индивидов и общества. В рамках государственности, являющейся политикоорганизационной формой общества, государство занимает особое место ввиду
своей особой функциональной роли по отношению ко всем проявлениям социального бытия людей. Общность задач, стоящих перед государством и государственной властью, выражается в правовых функциях государства1.
В юридических источниках прямо указывается, что основными правовыми
функциями государства являются правотворческая, правоисполнительная и правоохранительная2. В процессе осуществления своих функций, в том числе и правовых, государство оказывает непосредственное воздействие на общество. Правовые функции государства оказывают непосредственное воздействие на социальную практику путем создания нормативно-правовых актов и обеспечения их
исполнения. При этом, в научной литературе предлагается совершенно обоснованное предложение, позволяющее эффективное и результативное осуществление правовых функций государства с соблюдением двух условий, заключающихся:
во-первых, в строгом, отвечающем строю жизни свободного общества концептуальном выражении социальных начал;
во-вторых, в определении строгих начал и четкого акцентирования той правовой основы, на почве которой они только и могут фактически реализоваться.
Только указанные условия помогут утверждению в общественной практике
глубоких социальных начал, смягчающих “крайности индивидуализма и эгоизма
свободного общества…”3.
На современном этапе исторического, общественного и цивилизационного
развития человечества трудно отказаться от восприятия как аксиоматической
истины утверждения, согласно которому “сообщество людей как существ разумных может существовать и функционировать лишь при том совершенно обязательном условии, что важнейшим, а в чем-то и центральным звеном их бытия, их
жизни, будет право”4.
Правотворчество представляет деятельность по созданию норм права в
форме нормативных актов. Являясь особой деятельностью государства, правотворчество включает как объективную, так и субъективную стороны. Объективное
1

См. Васильев А.В. Теория государства и права. М., 2006. С. 157.
Там же.
3
Чашин А.Н. Современные правовые учения России. М., 2014. С. 29.
4
Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового
правового развития. Надежда и драма современной эпохи. М., 2000. С. 12.
2
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в правотворчестве заключается в урегулировании, упорядочении общественных
отношений. Правотворчеству предшествует стадия формирования, образования
норм права, не зависящая от воли законодателя.
Объективные условия жизни социума формируют общественную потребность, которая на определенной стадии своего созревания перерастает в общественный интерес.
Исследование объективной деятельности и отражение ее в праве, является
одним из видов социальной инженерии и предполагает деятельность аналитиков, исследователей социально-правовых явлений, усилий специалистов соответствующих отраслей конструирующих нормы права.
Субъективная сторона правотворчества выражается в формальной стороне,
формирующей тексты нормативных актов. К субъективной стороне правотворчества относится также выражение в праве интересов тех или иных сегментов
общества.
Формами правотворчества являются: непосредственное нормаустановление, санкционирование, т.е. апробация, непосредственное правотворчество народа в форме императивного референдума, заключение договоров, содержащих
нормы права и установление правового прецедента судом или административным государственным органом.
Правотворческая деятельность обеспечивает не только урегулированность
социальной действительности, но и развитие общественных отношений. Право
заключает в себе интенцию к прогрессивному развитию общества.
О величайшей аксиологической роли феномена права свидетельствует и
понимание права как явления цивилизации и культуры, разделяемое на данном
этапе исторического развития представителями всех школ и направлений науки.
“Суть феномена права как явления цивилизации не исчерпывается только тем,
что право нормативно объективирует и регулирует глубинные, корневые начала
цивилизации и, следовательно, социального прогресса. Можно предположить,
что его миссия в этом качестве заключается в том, что оно призвано фиксировать в нормативной форме духовные ценности и достижения, накапливаемые
человечеством: демократию, права человека, мораль, справедливость, милосердие и т.д. – и богатства, накапливаемые человечеством через право, юридические нормы, механизм правового регулирования получают нормативную жизнь в
мире объективных явлений, фиксируются, реализуются в жизненных отношениях, в поведении людей, распространяют свою силу на будущее”1.
О сложности и многогранности правовой деятельности государства, выраженной в ее правовых функциях указывает позиция, согласно которой “норма,
взятая сама по себе ничего не сможет сделать, если она выключается из живой
связи с правовыми идеями и правовыми отношениями”2.
Таким образом, в ткань правовой деятельности государства включается и
правовая политика. Социальная роль права выражает направляющее воздействие права на социальные процессы.
Право привносит упорядоченность в социальную практику. Право способствует укреплению и развитию процессов, соответствующих интересам общества.
1

Алексеев С.С. Право: время новых подходов. // Современая Государство и право. 1991.
No 2. С. 6.
2
Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 7.
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Оно обеспечивает согласование интересов групп и страт общества, являясь
важнейшим инструментом обеспечения общественного согласия. Право – масштаб свободы личности. Именно правом обеспечиваются пределы свободы и ответственность за нарушение допускаемых пределов свободы.
Распределяя материальные и иные блага между различными слоями и
группами общества, право осуществляет дистрибутивную функцию, выражая
идеи справедливости и устанавливая равенство перед законом всех групп общества.
Способствуя развитию общественных отношений, отражая и закрепляя
прогрессивные тенденции социального развития, право устраняет причины регресса и стагнации общества. Право в состоянии регулировать экономические отношения, закрепляя различные формы собственности, формы предпринимательства, оптимальные пути их взаимодействия с государственной властью.
В процессе правоисполнительной функции государства органы исполнительной власти осуществляют исполнение законодательства в процессе правоприменительной деятельности.
Применение права – вид правовой деятельности государства, заключающийся в поднормативном конкретно-правовом регулировании. В форме правоприменения реализуются все основные права и обязанности граждан.
Правоохранительная функция заключается в осуществлении контроля за
соблюдением норм права как государственными органами, так и гражданами.
Правоохранительная деятельность включает также и исполнение юридической
ответственности правонарушителями.
Цель правовых функций государства заключается в реально направляющем
воздействии и упорядочении общественных отношений в форме (виде) установления устойчивого эффективного правопорядка, “которая оценивается в теории права как юридическая цель”1.
Однако этим не исчерпывается телеологическая роль правовых функций государства. Социальной целью правового регулирования является создание
необходимых условий для прогрессивного развития общества2.
Правовые функции государства составляют остов и основу формирования
механизма правового регулирования, приобретающего все большую роль и эффективность на современном этапе общественного развития, в особенности в
процессе формирования гражданского общества и правового государства.
Правовое регулирование, являющееся основной формой социального регулирования, определяется в современной юридической литературе как единство
направляющей и закрепляющей правотворческой, правоисполнительной (правоприменительной) и правозащитной деятельности государства с участием общества3.
Социальное значение правореализующей деятельности, в частности, применение права, возрастет на стадии превращения его в юридический факт, порождающий, изменяющий или прекращающий правоотношения. Принципы правоприменительной деятельности, заключающиеся в законности, объективности,
целесообразности и справедливости, активно воздействуют на социально-психо1

Проблемы теории государства и права. Под. ред. В.М. Сырых. М., 2008. С. 193.
См.: Сырых В.М. Теория государства и права. М., 2004. С. 148.
3
Чиркин В.Е. Современное государство. М., 2001. С.129.
2
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логическую атмосферу общества, укрепляя не только законность (правозаконность), правопорядок, но и стабилизируя, обеспечивая и развивая общественный порядок. Указанный результат в деле укрепления общественного порядка
достигается и при восполнении пробелов в праве в процессе правоприменения
как властной деятельности компетентных государственных органов по реализации норм права применительно к индивидуальному случаю и конкретному
субъекту права.
Правовое регулирование представляет собой регулирование общественных
отношений с помощью права и других правовых средств1.
К правовым средствам относятся акты применения права, договоры, судебные, административные акты, правовые обычаи и доктрины.
Право не только закрепляет сложившиеся общественные отношения, но и
содействует зарождению новых, которые становятся предметом правового регулирования2.
Наличие и успешное, эффективное функционирование механизма правового регулирования формирует в обществе ту социальную реальность, в условиях
которой возможна консолидация, предполагающая такие отношения между
субъектами, которые допускают общественное согласие, консенсуальные отношения между субъектами, приходящими к договорным отношениям равновесия
интересов, обязанностей и благ. При режиме правозаконности правопорядок успешно поддерживается обществом, властью, государством, сохраняет в социуме
стабильность и устойчивость.
В условиях такого правопорядка люди сознают себя цивилизованными
субъектами с развитым правосознанием. Конвенциальное равновесие прав и
обязанностей придает общественному целому оптимальную сбалансированность и жизнестойкость, делает благоприятной социальную среду, где члены общества, обладая свободами, умеют пользоваться ими с пользой для себя и общества в целом. При подобных, благоприятных для себя условиях граждане
идут на определенные моральные и правовые самоограничения, проявляя уважение к правам и интересам сограждан.
При подобном режиме формируется система динамичного равновесия публичных и частных правоотношений, утверждающих в обществе начала конструктивности, равновесия и стабильности. Формируется гибкая социальная система,
открытая для позитивных изменений с высокой степенью сопротивляемости различным неблагоприятным воздействиям внутреннего и внешнего характера.
В подобных условиях возрастает социальная активность личности, при правовых гарантиях социальной самореализации.
Таким образом, эффективное осуществление правовых функций государства формирует правовой механизм или механизм правового регулирования,
включающий всю систему правовых средств, осуществляющих воздействие права на общественные отношения.
Механизм правового регулирования включает прежде всего качественное
законодательство, которое согласно либертарной теории права является на современном этапе цивилизационного развития единым правовым законом. Данный
1

Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 2002. С. 342.
Сорокина Ю.В. Государство и право. Философские проблемы. Курс лекций. М., 2004. С.
181.
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элемент механизма правового регулирования предполагает успешное и эффективное осуществление правотворческой функции государства. Этой функции
предшествует длительный этап правообразования с его объективными предпосылками, завершаемый правотворчеством компетентных государственных органов.
Важнейшим элементом механизма правового регулирования является установление правового статуса юридических и физических лиц, означающее государственно-правовое признание их способности и возможности выступать в качестве субъектов правовых отношений.
На стадии правотворчества, как уже отмечалось, осуществляется придание
правом определенным событиям и действиям значения юридических фактов,
способствующих формированию новых отношений и социальных тенденций.
На основе вышеизложенного можно сформулировать юридическую цель
правовых функций государства, действия всего механизма правового регулирования как установление законности (правозаконности) в качестве государственно-правового режима в узком смысле. Законность как режим, включающий законность как метод деятельности и законность как принцип регулирования приводят
к формированию развитого и стабильного правопорядка.
Правопорядок, в свою очередь, являясь остовом и фундаментом общественного порядка, обеспечиваемым государством во многом влияет на общественный порядок, способствуя нормальному функционированию и прогрессивному развитию общества. В указанном можно усмотреть социальную роль и значимость правовых функций и правовой деятельности (в широком смысле) государства.

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ
ԹԵԼԵՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ՆՊԱՏԱԿԱՈՒՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ)
ԴԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Վահե Գևորգյան
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու
պատմության ամբիոնի ասիստենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
_________________________

Պետության իրավական գործառույթները մեծագույն նշանակություն ունեն
հասարակության գոյության ու զարգացման հարցում։ Պետության իրավական
գործառույթների շնորհիվ ձևավորվում է իրավական կարգավորման մեխանիզմը։
Իրավական կարգավորումը և այն իրականացնող կարգավորման մեխանիզմը
նպատակամղված են օրինականության՝ որպես պետաիրավական ռեժիմի
ձևավորմանը, որն ընկած է ժողովրդավարական ռեժիմի հիմքում։
Օրինականության ռեժիմը ձևավորում է կայուն իրավակարգ, որը
հանդիսանում է հասարակական կարգի հիմքը և առաջնային բաղադրատարրը։
Հասարակական կարգի հիմքում ընկած է իրավակարգը, որը, ապահովվելով
պետության կողմից, դրականորեն ազդում է կարգավորման տարաբնույթ այլ
գործոնների վրա՝ բարոյականության, արժեքային համակարգի, մտածելակերպի,
իրավագիտակցության, աշխարհայացքի, իրավական մշակույթի և այլն։
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Նշվածում
դրսևորվում
է
պետական
իրավական
գործառույթների
իրավաբանական և սոցիալական դերը։ Պետության իրավական գործառույթները
անմիջականորեն միտված են օրինականության և իրավակարգի կերտմանը՝
ապահովելով դրանց սոցիալական առաքելության իրականացումը։
Հասարակարգի
որակը,
բնույթը,
մակարդակը,
կայունությունը
անմիջականորեն բխում են օրինականության առկայությունից և նրա իրավական
որակից։
Նշվածում է դրսևորվում պետության իրավական գործառույթների
սոցիալական առաքելությունը։

CONCERNING THE TELEOLOGICAL (DEDICATIONAL)
ROLE OF STATE LEGAL FUNCTIONS
Vahe Gevorkyan
Candidate of Legal Sciences, Assistant Professor,
YSU Chair of Theory and History of State and Law
____________________________

The state legal functions are of a greatest importance in the existence and
development of the society. The mechanism of legal regulation is being formed due to
the state legal functions. Legal regulation and its implementing regulatory mechanism
are aimed at legitimacy as a state-legal regime formation which is the fundamental for
the democratic regime.
Legitimacy regime forms the stability for the law-and-order, which is the basis
and the primary component of the public order.
Public order based on law, which is supported by the state would have a positive
impact on regulation of various other factors like ethics, values, skills, legal
conscience, worldviews, legal culture etc.
Legal and social role of the state is displayed in the above-mentioned legal
functions. State legal functions are directly aimed at the creation of legality and the
rule of law, ensuring the realization of its social mission.
The quality of a society, its nature, level and sustainability is directly derivable
from the existence of legitimacy of its legal quality.
Thus, the mentioned above displays the social mission of the State legal
functions.
Բանալի բառեր – իրավաստեղծում, իրավակիրառում, իրավապահպանություն, իրավական

կարգավորում,
իրավակարգ

իրավահարաբերություն,

օրինականություն,

իրավաօրինականություն,

Ключевые слова – правотворчество, правоприменение, правоохранение, правовое
регулирование, правоотношения, законность, правозаконность, правопорядок
Key words – legal creation, legal execution, legal regulation, law-and-order, public order, legal
functions, legality, legitimacy
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ԿՐՈՆԻ ՀԵՏ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄՆ ՈՒ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄՆ ԻՍՐԱՅԵԼԻ
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽՕՐԵԻՆ
Վարսեր Կարապետյան
ՀՀ փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի
գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ,
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության
ու պատմության ամբիոնի ասպիրանտ,
Հայդելբերգի համալսարանի
հրեագիտության ինստիտուտի մագիստրանտ
___________________________

Ժամանակակից Իսրայելի պետությունում կրոնի հետ փոխհարաբերությունների հիմքը դրվել է դեռևս պետության հիմնադրմանը նախորդած ժամանակահատվածում1, մասնավորապես Յիշուվի գոյության տարիներին (1918-1948թթ.):
Յիշուվը ենթամանդատային Պաղեստինի հրեական համայնքն էր, որն inter alia
ստեղծվել էր՝ ի կատարումն Բալֆուրի հռչակագրի (1917թ.)2: Հռչակագրով մասնավորապես առաջ էր քաշվում Պաղեստինում հրեական պետություն` «ազգային
տուն», ստեղծելու գաղափարը` միաժամանակ ընդգծելով տեղի ոչ հրեական համայնքի (արաբների` Վ.Կ.) քաղաքական ու կրոնական իրավունքները պահպանելու
կարևորությունը3: Բալֆուրի հռչակագրի բովանդակությունը նույնությամբ արտա1
«Իսրայել» տերմինը պատմականորեն վերաբերում է նաև Իսրայելի թագավորությանը
(մ.թ.ա. 930-720թթ.): Նշված ժամանակահատվածում Միացյալ հրեական թագավորությունը
(մ.թ.ա. 1050-930թթ.) բաժանված էր երկու պետությունների միջև` հյուսիսային՝ Իսրայելի թագավորությունը, որ կառավարվել է մի քանի ոչ կայուն դինաստիաների կողմից, և հարավային՝ Հուդայի թագավորությունը, որն իր գոյության ողջ ընթացքում կառավարվել է Հուդայի ցեղից սերող դավիդյան դինաստիայի կողմից: Որոշ հետազոտողների պնդմամբ, սակայն,
պատմական Իսրայելում պետության և կրոնի միջև փոխհարաբերությունների արմատները
ձգվում են մինչև Թորա՝ հրեական աստվածաշունչ: Այսպես, ինչպես նշված է 1 Սամուել 8-ում,
Իսրայելի երեցները դիմում են Սամուելին, որ վերջինս իրենց համար թագավոր նշանակի. «...
Հիմա մեզ համար մի թագավոր նշանակիր, որ դատի մեզ, ինչպես որ ընդունված է մյուս բոլոր
ազգերի մոտ:»: Դրան հաջորդում է Աստծո պատասխանը. «Լսիր ժողովրդի ձայնին և արա այն
ամենը, որ ասացին քեզ, որովհետև նրանք ոչ թե քեզ են մերժում, այլ ինձ, որ նրանց թագավոր
չլինեմ»:
(Տե´ս
Ա
Թագավորաց
8)
(http://bible.crossnews.am):
Պետություն-կրոն
փոխհարաբերության խնդիրները մանրամասն կարգավորում են ստացել Հրեական բանավոր
ուսմունքում՝ Միշնայում («Սանհեդրին» տրակտատ), ապա նաև՝ Թալմուդում: Այս հարցերին
մանրամասն անդրադարձել է միջնադարյան հրեա ականավոր փիլիսոփա Մայմոնիդեսը (1135
կամ 1138-1204թթ.): Այս մասին տե´ս, օրինակ, The Jewish Political Tradition (Volume 2) /
editors: Walzer M., Lorberbaum M., Zohar M. J.; coeditor: Ackerman A. Yale University Press,
2003:
2
«Բալֆուրի հռչակագիր» է կոչվում Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար
Արթուր Ջեյմս Բալֆուրի՝ 1917 թվականի նոյեմբերի 2-ի նամակը՝ ուղղված բրիտանացի
ականավոր սիոնիստ լորդ Ռոթշիլդին: Տե´ս, օրինակ, Штереншис М. История государства
Израиль: 1896-2005. Герцлия. Исрадон, 2005, էջ 60-61:
3
Հռչակագրում մասնավորապես ասվում է. «Նորին մեծություն կառավարությունը բարյացակամ է Պաղեստինում հրեա ժողովրդի համար «ազգային տան» ստեղծման գաղափարին և
ամեն ջանք կգործադրի այդ նպատակի իրականացումը խթանելու համար, այդուհանդերձ
պետք է հստակ գիտակցվի, որ ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվի, որը կարող է վնաս հասցնել Պաղեստինի ոչ հրեական համայնքի քաղաքական և կրոնական իրավունքներին կամ այլ երկրներում բնակվող հրեաների իրավունքներին և նրանց քաղաքական կարգավիճակին»: Տե´ս
Штереншис М. նշվ. աշխ.:
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ցոլվեց նաև Ազգերի լիգայի դաշնագրում, որի նախաբանի համաձայն՝ Պաղեստինի
նկատմամբ բրիտանական մանդատի նպատակը, inter alia, Պաղեստինում հրեա
ժողովրդի համար ազգային տուն ստեղծելն էր1:
Յիշուվը, չնայած իր գոյության ընդամենը երեսուն տարիներին, կարևոր դեր
խաղաց ապագա հրեական պետության կայացման գործում` անհրաժեշտ սոցիալքաղաքական ինստիտուտների ձևավորման և կայացման տեսանկյունից: Պատահական չէ, որ այս ժամանակաշրջանի պաղեստինյան հրեական համայնքը ընդունված է համարել «պետություն ճանապարհին» կամ «պետություն պետության մեջ»:
Այս ժամանակահատվածը, թերևս, առավել վճռորոշ էր պետության և կրոնի միջև
փոխհարաբերությունների ձևավորման և հաստատման առումով, ինչն իր արտահայտությունը ստացավ 1947թ. պետության և կրոնի հարցերում ձեռք բերված համաձայնությամբ` այսպես կոչված կրոնական ստատուս-քվոյի համաձայնագրով:
Համաձայնագիրը, որ արտացոլում էր հրեական համայնքի տարբեր սոցիալ-քաղաքական և կրոնական ուժերի միջև գոյություն ունեցող իրական հաշվեկշիռը, կարևոր
քայլ էր Իսրայելի պետության կազմավորման ճանապարհին: Ընդգծելով այս համաձայնագրի կարևոր պատմական նշանակությունը` ստորև ամենաընդհանուր գծերով
ներկայացնում ենք Իսրայելի պետության հիմնադրմանը նախորդած ժամանակահատվածում Յիշուվում տիրող քվազի-քաղաքական իրադրությունը` համապատասխան
սոցիալ-քաղաքական և կրոնական գաղափարախոսությունների վերլուծության համատեքստում: Այս անդրադարձը կնպաստի ստատուս-քվոյի վերաբերյալ համաձայնագրի էությունն ու իրական նշանակությունն առավել լիարժեք ընկալելուն:
Այսպես, ինչպես գիտենք, Իսրայելի պետության ստեղծումը սերտորեն առնչվում է սիոնիզմի գաղափարախոսության հետ. Իսրայելի պետությունը հաճախ ներկայացվում է որպես սիոնիզմի կամ, որ ավելի ճիշտ է, քաղաքական սիոնիզմի 2
ծրագիր: Ծնունդ տալով ժամանակակից հրեական պետությանը` քաղաքական
սիոնիզմն ավելի ուշ պետք է հռչակվեր որպես այդ պետության պաշտոնական գաղափարախոսություն3, որն իր ազդեցությունը պետք է ունենար պետական շինա1

«Նկատի ունենալով, որ հիմնական դաշնակից ուժերը համաձայնել են, որ Մանդատային
երկիրը պատասխանատվություն է կրում Պաղեստինի տարածքում հրեա ժողովրդի համար
ազգային տուն ստեղծելու վերաբերյալ բրիտանական կառավարության կողմից դեռևս
1917թ. նոյեմբերի 2-ին ընդունած և նշված ուժերի կողմից հաստատված հռչակագիրը գործողության մեջ դնելու հարցում...»,- ասված է դաշնագրի նախաբանում (տե´ս
http://avalon.law.yale.edu/ 20th_century/palmanda.asp):
2
Սիոնիզմի մասին խոսելիս անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ այն ներառում է տարբեր
ուղղություններ և գաղափարախոսություններ: Սույնում ուսումնասիրության առարկան
առավելապես քաղաքական սիոնիզմն է, քանի որ այն սերտորեն առնչվում է մեր կողմից
արծարծվող հարցերին: Սիոնիզմի լայն տարածում գտած ուղղություններից է նաև մշակութային սիոնիզմը՝ քաղաքական սիոնիզմի հակագաղափարախոսությունը, որի հիմնադրույթները ներկայացված են մշակութային սիոնիզմի առաջամարտիկ Ահադ Հա-ամի (Աշեր
Գինզբերգ) աշխատություններում: Մասնավորապես, իր «Ստրկություն ազատության մեջ»
աշխատությունում հեղինակը փորձում է ցույց տալ, թե քաղաքական սիոնիզմի ջատագովները, հատկապես՝ Թեոդոր Հերցելն ու Մաքս Նորդաուն, ինչքան են հեռացել հրեական
ազգային մշակույթից (տե´ս Walzer M. և մյուսներ, նշված աշխատությունը, էջ 51-58):
3
Նույն գաղափարախոսությունը միջազգային ատյանների կողմից հռչակվել է նաև
ռասիստական: Այսպես, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամաբլեայի «Ռասայական խտրականության
բոլոր ձևերի մասին» թիվ 3379 բանաձևով՝ ընդունված 10.11.1975թ. ասամբլեայի 30-րդ համագումարում, Իսրայելը, ի թիվս մի քանի այլ պետությունների, ճանաչվեց որպես ապարթեյդի քաղաքականություն վարող պետություն: Նույն բանաձևով սիոնիզմը ճանաչվեց ռասիզմի
և ռասայական խտրականության ձև: Նշվածը որոշ չափով արտահայտում է սիոնիստական
գաղափարախոսության և հետևաբար նաև Իսրայելի պետության նկատմամբ առկա խիստ
տարակարծությունները՝ բացարձակ համակրանքից մինչև բացարձակ ատելություն:
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րարության տարբեր բնագավառների վրա` մեծապես պայմանավորելով նաև Իսրայելի պետության իրավական համակարգի բնույթը: Բացի այդ, հենց սիոնիստների և ուլտրաուղղափառների` երկու հակամարտ ուժերի քաղաքական երկխոսության արդյունքում էր, որ ծնվեց ստատուս-քվոյի վերաբերյալ նշված համաձայնագիրը, որը պետության կազմավորումից հետո պետք է դառնար պետության հետագա
սոցիալ-քաղաքական զարգացումների ուղենիշ:
Ընդունված է համարել, որ սիոնիզմը սկիզբ է առել 19-րդ դարի վերջերին.
զուտ խորհրդանշական կերպով նշվում է Թեոդոր Հերցելի` «Հրեական պետություն», ավելի ճիշտ՝ «Հրեաների պետություն»1 աշխատության լույսընծայումը Բազելում (Շվեյցարիա) 1896թ.: Նշվածը, թերևս, խիստ պայմանական բնույթ է կրում, քանի որ սիոնիզմի, այսինքն` Սիոնին վերադառնալու գաղափարը, գուցե ոչ այնքան
հստակ ձևակերպված, այնուամենայնիվ, արտահայտվել է շատ ավելի վաղ ժամանակներից սկսած: Այս առումով հետաքրքրական է հատկապես պրոֆ. Նոյբերգերի
տեսակետը, որը սիոնիզմի սկզբնավորումը վերագրում է հրեաների բաբելոնյան
գերեվարության ժամանակաշրջանին` մ.թ.ա. 6-րդ դար2: Այդուհանդերձ, ընդունված
է համարել, որ Հերցելն առաջինն էր, ով այս գաղափարին տվեց մշակված քաղաքական ծրագրի տեսք3:
Սիոնիզմը նպատակ ուներ հրեա ժողովրդի համար, այսպես ասած, «նորմալության» հասնել. ասել է թե՝ հրեաները «սովորական» ազգ են և մյուս ազգերի նման
իրենց պետությունը կամ «ազգային տունն» ունենալու իրավունք ունեն: Դա, ըստ
սիոնիզմի, հրեական հարցին վերջնական լուծում տալու միջոց էր4: Քաղաքական
սիոնիզմի առաջ քաշած այս գաղափարը՝ որպես վերջինիս կենտրոնական հայեցակարգ, ինչպես կտեսնենք ստորև, ակնհայտորեն հակասում էր հուդայականության`
որպես կրոնի, գաղափարափիլիսոփայական և արժեքաբանական համակարգի
հիմնադրույթներին, ինչն էլ լուրջ հակասությունների ու հակադրությունների տեղիք
պիտի տար ժամանակակից հրեական պետության ստեղծման նախաշեմին:
Իսկ ահա զուտ գործնական իրագործման տեսակետից քաղաքական սիոնիզմը Պաղեստինի տարածքում հրեական պետության ստեղծումը տեսնում էր Ավետ1

Աշխատության անվանումը հիմնականում սխալ է թարգմանվում: “Der Judenstaat” գերմաներեն բառացի նշանակում է «Հրեաների պետություն», այսինքն` պետություն միայն հրեաների համար, ինչը և Հերցելն իրականում նկատի է ունեցել:
2
Տե´ս Нойбергер Б. Что такое сионизм? M.: Издание Дипломатической академии МИД РФ,
1995 (http://hedir.openu.ac.il/kurs/politika1/zionut.html):
3
Ընդունված է Թեոդոր Հերցելին համարել սիոնիզմի նախահայր՝ իր գաղափարախոսական
ծրագրի և սիոնիստական շարժումը կազմակերպելու աննկուն պայքարի շնորհիվ: Առանց
նսեմացնելու վերջինիս դերը՝ մի շարք մասնագետներ, սակայն, նշում են, որ նա առաջինը
չէր, ով փորձեց համակարգել սիոնիստական գաղափարախոսության մտավոր և ֆիզիկական ներուժը: Այսպես, Ս.Ն. Ուիլցիգ Լեբմանն իր «Նախասիոնիզմը և դրա նախա-Հերցելը.
Ռաբբի Ցվի Հըրշ Քալիշերի փիլիսոփայությունը և ջանքերը» հոդվածում փորձում է հիմնավորել, որ այս «բարձր կոչմանն» արժանի են մի շարք անհատներ և, մասնավորապես, Ռաբբի Ցվի Հըրշ Քալիշերը (Lebman Wilzig S. N. Proto-Zionism and its Proto-Herzl: The Philosophy
and Efforts of Rabbi Zvi Hirsch Kalisher // Tradition: A Journal of Orthodox Thought, 16, 1976):
4
Մասնագիտական գրականության մեջ լայնորեն ընդունված է, որ սիոնիզմը, մեծ հաշվով,
նաև Եվրոպայում հրեաների ազատագրության (էմանսիպացիայի) և միաձուլման (ասիմիլացիայի) ձախողման արդյունք էր. 20-րդ դարասկզբին Եվրոպայում տիրող իրողությունը
դրդեց հրեական համայնքի առաջնորդներին, որոնցից շատերը ասիմիլացված հրեաներ էին,
փրկությունը տեսնել Էրեց-Իսրայելում ազգային տուն ստեղծելու մեջ (տե´ս Elazar J. D., Aviad
J. Religion and politics in Israel: The interplay of Judaism and Zionism / edited by Curtis M.
Colorado, Westview Press, Boulder, 1981, էջ 5-7):
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յաց Երկիր հրեաների զանգվածային ներգաղթի շնորհիվ, որ պիտի իրագործվեր իրենց իսկ կողմից առաջ քաշված «մարդ-տարածք-փող» շղթայի շնորհիվ1: Հրեաների ներգաղթի համար2, ինչպես արդեն նշվել է վերևում, առկա էր անհրաժեշտ միջազգային-քաղաքական միջավայր:
Հերցելն անձամբ՝ որպես քաղաքական սիոնիզմի հիմնադիր և Իսրայելի պետության նախահայր, նեշել է. «Այն (հրեական հարցը՝ Վ.Կ.) վաղուց արդեն կրոնական խնդիր չէ: Այն որևէ կապ չունի կրոնի և խղճի հետ... Ավելին՝ բոլորը դա գիտեն:
Հրեական հարցը ո´չ կրոնական է և ո´չ էլ ազգային, այն զուտ սոցիալական խնդիր
է»3: Նշվածը հստակորեն արտահայտում է Հերցելի վերաբերմունքը հրեական կրոնի և ստեղծվելիք հրեական պետության մեջ դրա ունեցած տեղի ու դերի նկատմամբ:
Այսպես, Հերցելը նախատեսում էր զուտ աշխարհիկ պետության ստեղծում` արիստրոկրատական կառավարման ռեժիմով, որտեղ կրոնը որևէ դեր չէր ունենա
պետական կառավարման գործերում, իսկ ռաբբիները «փակված կլինեին» իրենց
տաճարներում: «Արդյո՞ք մենք կավարտենք կրոնապետություն հիմնելով: Ո´չ, անկասկած: Հավատքը միավորում է մեզ, գիտելիքը` մեզ ազատություն տալիս:
Հետևաբար, մենք պետք է խափանենք մեր հոգևորականության կողմից դրսևորվող
ցանկացած կրոնական զեղում: Մենք պետք է «փակենք» մեր ռաբբիներին իրենց
տաճարներում այնպես, ինչպես մեր արհեստավարժ բանակը` զորանոցներում:
Թե´ բանակը և թե´ հոգևորականությունն արժանվույնս կփոխհատուցվեն իրենց
կարևորագույն առաքելության համար, բայց դրանք չպետք է միջամտեն պետության կառավարման գործերին... այլապես դժվարություններ կստեղծեն թե´ ներսում և
թե´ դրսում»4,- նշում է Հերցելը5:
Թեև ապագա հրեական պետության Հերցելի տեսլականը խիստ աշխարհիկ էր,
սակայն, ինչպես ցույց տվեցին հետագա զարգացումները, այն անհնար էր կյանքի
1

Այս մասին ավելի մանրամասն տե´ս Штереншис М., նշվ. աշխ., էջ 28-56:
Հրեաների զանգվածային ներգաղթը Պաղեստին շարունակվեց մինչև 1939թ., երբ արաբական երկրների և Պաղեստինի արաբ ազգաբնակչության ճնշումների ներքո Պաղեստինի
մանդատային իշխանությունները ստիպված եղան սահմանափակել դեպի Պաղեստին հրեաների մուտքը՝ նախատեսելով, որ հրեաների ներգաղթը Պաղեստին կշարունակվի ևս 5 տարի` տարեկան 10.000 մարդ: Նախատեսվում էր նաև, որ հնարավորության դեպքում այդ թիվը կարող էր ավելացվել ևս 25.000-ով, առավելագունը Պաղեստինի տարածք թույլատրելով
ևս 75.000 հրեայի: Նշված փաստաթուղթը հայտնի է «Սպիտակ թուղթ» անվանմամբ: Սպիտակ թղթով, որպես ներգաղթյալների թվի սահմանափակման հիմնավորում, նշվում էր, որ
Պաղեստինում հրեաների համար արդեն իսկ ստեղծված է «ազգային տունը»` այսպիսով կատարված համարելով բրիտանական իշխանությունների` հրեական համայնքներին տրված
խոստումը: (Տե´ս Штереншис М. նշված աշխատությունը, էջ 80-83): Սակայն, կարճ ժամանակ անց՝ Երկրոդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Եվրոպայում հրեաների զանգվածային ոչնչացումները պետք է նոր հնարավորություն ստեղծեին հրեաների՝ Պաղեստինի
տարածքում ազգային պետություն ունենալու ճանապարհին: Հատկանշական է, որ «Սպիտակ թուղթն» առաջին փաստաթուղթն էր, որ վերացվեց Իսրայելի պետության ժամանակավոր իշխանությունների կողմից:
3
Տե´ս Lipsky L., Bein A. Theodor Herzl: The Jewish State. New York, Dover Publications Inc.,
2008, էջ 14:
4
Տե´ս Lipsky L., Bein A., նշված աշխատությունը, էջ 79:
5
Սիոնիզմը նպատակ ուներ ստեղծելու նոր հրեական հասարակություն և կերտել նոր
«եբրայեցի» մարդուն՝ հիմնված արևմտյան արժեքների և մարդասիրական (հումանիստական) գաղափարների վրա` զերծ ուղղափառ հրեական կենսապերպից: Այդուհանդերձ,
սիոնիզմը ամբողջությամբ չէր բացառում կապը հուդայականության հետ:
2
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կոչել: Հուդայականությունն, իր բոլոր տարընկալումներով հանդերձ, շարունակում
էր մնալ այն իրական ուժը, որն ի զորու էր համախմբել հրեա ժողովրդին և երաշխավորել վերջինիս «հավաքական» վերադարձն Ավետյաց երկիր1: Այդ իսկ պատճառով քաղաքական սիոնիզմը` չնայած իր զուտ աշխարհիկ բնույթին, ստիպված
էր հայացքը դարձնել դեպի կրոնը` փորձելով փոխզիջումների ճանապարհով անհրաժեշտ նախադրյալներ ստեղծել ազգային պետականության վերականգնման համար:
Այժմ անդրադառնալով ավանդական հուդայականությանը՝ պետք նշել, որ վերջինիս դիրքերից Ավետյաց երկրում հրեական պետականության վերականգնումն
ուներ բացառապես կրոնական խորհուրդ. այն հնարավոր էր միայն «կրոնական
փրկության» ճանապարհով` Մեսիայի գալստով և Սուրբ հողում նրա թագավորության հաստատմամբ: Գաղափարական այս անդունդը, որ առկա էր այս երկու գաղափարախոսությունների միջև, անհրաժեշտորեն պետք է հաղթահարվեր ժամանակակից հրեական պետության ստեղծման ճանապարհին2:
Այսպես, 20-րդ դարի սկզբներին քաղաքական նոր իրողությամբ թելադրված՝
հուդայականությունն իր հերթին կանգնած էր լուրջ խնդրի առջև. անհրաժեշտ էր
հաշվեկշռել հրեա ժողովրդի ազգային ձգտումները մի կողմից և սեփական կրոնական ուսմունքները մյուս կողմից: Հուդայականության առջև ծառացած այս խնդիրը
կարելի է ձևակերպել հետևյալ մեկ նախադասությամբ. աշխարհիկ` ոչ կրոնական
հրեական պետությունը գոյության իրավունք ունի՞, թե՞ ոչ: Այս հարցը հուդայականության մեջ գրեթե միաժամանակ ծնունդ տվեց երկու տարբեր քաղաքական-գաղափարախոսական ուղղությունների, որոնցից յուրաքանչյուրն իր կարևոր մասնակացությունը պետք է ունենար ապագա հրեական պետության կազմավորման գործում3:
Առաջինը կրոնական սիոնիստական ուղղությունն էր` Միզրախի անվանմամբ
1
Հատկանշական է, որ 1800-ական թվականների սկզբներին «օսմանական» Պաղեստինում
հրեա բնակչության թիվն ընդամենը 24.000 էր, որոնցից տարբեր գնահատումներով 5.0007.000-ը` Երուսաղեմում: Պետության ստեղծման նախաշեմին Պաղեստինի հրեա բնակչության թիվն արդեն դարձավ 554.000 (http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/
demograhics.html): Հրեաների վերադարձն Ավետյաց երկիր ապահովելու համար սիոնիզմը
հուդայականության, ավելի կոնկրետ՝ դրա որոշ հայեցակարգային դրույթների «կարիքն ուներ». անհրաժեշտ էր Պաղեստինում «ազգային տուն ունենալու» սիոնիստների բաղձանքը
կապել «Խոստացված երկիր» վերադառնալու հայեցակարգի հետ՝ դրա կրոնական ընկալմամբ: Թեև, հետաքրքրական է, որ սիոնիստ ղեկավարների կողմից սկզբնական շրջանում Ավետյաց երկրի հետ հրեա ժողովրդի կրոնական կապն էր նույնիսկ անտեսվում. քննարկվում
էր այլ տարածքներում՝ Ուգանդա, Սիբիր, Արգենտինա և այլն, «ազգային տուն» ստեղծելու
հնարավորությունը: Անձամբ Հերցելը հակված էր հատկապես Արգենտինայի տարբերակին,
սակայն հաշվի առնելով հրեա ժողովրդի պատմական կապը Պաղեստինի տարածքի հետ,
նրա ընտրությունը կանգ առավ Պաղեստինի վրա:
2
Պատկերն ամբողջական դարձնելու համար անհրաժեշտ է հիշատակել հրեական կրոնի
մեջ գոյություն ունեցող, այսպես կոչված, դրական պատվիրանն առ այն, որով հրեաների
զանգվածային ներգաղթն Ավետյաց երկիր թույլատրվում էր միայն Մեսիայի գալուստի հետ
միաժամանակ: Այս պատվիրանը ևս մեկ խոչընդոտ էր պետության կառուցման համար Հերցելի կողմից առաջ քաշված մարդ-տարածք-փող շղթայի հաջող իրագործման ճանաապարհին, ինչն ստիպեց կրոնական սիոնիզմի ժամանակի խոշորագույն մտածողներին այդ արգելքը հաղթահարելու կամ այն շրջանցելու ճանապարհներ փնտրել:
3
Պետության հիմնադրմանը նախորդած ժամանակահատվածում տարբեր քվազի-քաղաքական ուժերի միջև փոխազդեցության, մասնավորապես՝ ազգայինի և կրոնական փոխհարաբերության հետ կապված ավելի մանրամասն տե´ս, օրինակ, Elazar J. D., Aviad J., նշված
աշխատությունը:
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(եբրայերեն`  `)המזרחיՄերկազ Ռուհանի հապավումից, որ եբրայերենից թարգմանաբար նշանակում է կրոնական կենտրոն1: Կրոնական սիոնիզմի մեջ կենտրոնական էր այն ուսմունքը, որ սիոնիզմը (քաղաքական սիոնիզմը) ունի կրոնական արժեք, և, որ ավելին է, այն անհրաժեշտ է հրեա ժողովրդի կրոնական փրկության համար: Այդ իսկ պատճառով իրենք իրենց հերթին պարտավոր են իրենցից կախված
ամեն ինչ անել այս նպատակի արդյունավետ իրագործման նպատակով2: Մասնավորապես, ըստ այս ուղղության հետևորդների՝ աշխարհիկ սիոնիզմը անհրաժեշտ
քայլ էր հրեա ժողովրդի հոգևոր և ազգային վերածննդի համար` դեպի մեսիանիկ
ժամանակներ տանող ճանապարհին3:
Այժմ անդրադառնալով կրոնական սիոնիզմի հետապնդած առավել գործնական նպատակներին՝ դրանք կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ: Նախ, այն նպատակ ուներ ազդելու քաղաքական սիոնիզմի վրա` այն ուղղորդելով իր կողմից նախանշված` առավել կրոնական հունով: Մյուս կողմից, կրոնական սիոնիզմը նպատակ ուներ ազդելու ուղղափառ հրեաների վրա` քաղաքական սիոնիզմի համար ապահովելով վերջիններիս օժանդակությունը4:
Հուդայականության շրջանակներում ձևավորված գաղափարական երկրորդ
ուղղությունը «Ագուդաթ Իսրայելն» էր (եբրայերեն` )אגודת ישראל, որ բառացի նշանակում է «Իսրայելի համայնք»5: Վերջինիս հենքի վրա հետագայում կազմավորեց
համանուն քաղաքական կուսակցությունը, որն առանցքային դեր պետք է խաղար
Իսրայելի պետության հետագա քաղաքական կյանքում 6 : Ագուդաթ Իսրայելն
սկզբնապես ժխտում էր քաղաքական սիոնիզմի և ընդհանրապես սիոնիզմի` որևէ
կրոնական նշանակություն ունենալու հանգամանքը. այն հակամարտ, կրոնական
ոչ սիոնիստական շարժում էր և հանդես էր գալիս որպես քաղաքական սիոնիզմի
գաղափարական հակաթեզիս: Իր գաղափարախոսությանը հավատարիմ` Ագուդաթ Իսրայելն սկզբում թեև կատաղորեն դիմադրում էր աշխարհիկ հրեական պետություն ստեղծելու «նախաձեռնությանը», սակայն հետագայում ընկրկեց. մեծա1

Հետաքրքրական է, որ կրոնական-սիոնիստական գաղափարախոսության սաղմերը կարելի է գտնել ավելի վաղ ռաբբի Ցվի Հիրշ Քալիշերի և այլոց աշխատություններում: Ավելի մանրամասն տե´ս Lebman Wilzig S. N., նշված աշխատությունը:
2
Կրոնական սիոնիզմի նախահայրերը փորձում էին տալ Սիոն վերադառնալու գաղափարական հիմնավորումը, օրինակ՝ Քալիշերն իր ամենախոշոր աշխատություններից մեկի նախաբանում՝ «Ռիշոն լե-Ցիոն»` (թարգմանաբար՝ «Առաջինը դեպի Սիոն», հրատարակված՝
1864թ.) արծարծում է այն հարցը, թե արդյոք անհատին թույլատրվում է նախքան մեսիանիկ
ազատագրումը վերադառնալ Էրեց-Իսրայել՝ փորձելով հիմնավորել սիոնիստական
նկրտումները: Ավելի մանրամասն տե´ս Lebman Wilzig S. N., նշված աշխատությունը:
3
Կրոնական սիոնիզմի ականավոր գործիչներից է համարվում Աբրահամ Իսահակ Կուկը
(1865-1935), որը, Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո վերադառնալով
Իսրայել, նշանակվեց որպես Երուսաղեմի գլխավոր ռաբբի և Պաղեստինի ողջ տարածքում
փաստացի ղեկավարում էր հրեական կրոնական կյանքը: Լինելով թալմուդիստ` Կուկը, ի
տարբերություն մյուս հոգևոր հայրերի, գտնում էր, որ սիոնիզմն ու հուդայականությունն իրար չեն հակասում, և որ հրեաները պետք է ձգտեն տեղափոխվել Էրեց-Իսրայել և այնտեղ
հրեական պետություն հիմնադրեն: Պաղեստինյան հրեական համայնքի կյանքում ռաբբի
Կուկի ունեցած կարևոր դերակատարության մասին տե´ս, օրինակ, Штереншис М. նշված
աշխատությունը, էջ 43:
4
Դրան հնարավոր էր հասնել միայն ուղղափառ հրեա հանրության, որ այդ ժամանակ դեռևս
համաշխարհային հրեականության մեծամասնությունն էր, աչքերում շարժումն «օրինականացնելու» ճանապարհով: Ավելի մանրամասն տե´ս Elazar J. D., Aviad J., նշված աշխատությունը, էջ 7:
5
«Ագուդաթ Իսրայելը» որպես «համաշխարհային» կազմակերպություն ստեղծվել է 1912թ.Կատովիցայում (Լեհաստան):
6
Ագուդաթ Իսրայելին հարողները կոչվում են խարեդիներ (եբրայերեն` )ח ֵרדִי:
ֲ
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պես երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին Եվրոպայում տիրող իրադրությունից
դրդված` այն որոշակի փոխզիջումների գնաց քաղաքական սիոնիզմի հետ1` այսպիսով «կանաչ լույս» վառելով Իսրայելի պետության հիմնադրման ճանապարհին2:
Այսպիսին էր հրեական Յիշուվի քվազի-քաղաքական իրադրությունն իր հիմնական
ուրվագծերով` նախքան Իսրայելի պետության կազմավորումը: Այս ժամանակաշրջանի ամփոփ նկարագիրն անհրաժեշտ էր պետության և կրոնի միջև փոխհարաբերությունների հետագա զարգացումների, մասնավորապես` կրոնի հարցերում հաստատված ստատուս-քվոյի դերի ու նշանակության ամբողջական ընկալման համար:
Այսպես, կրոնական ստատուս-քվոն, ընդհանրապես, և Իսրայելի պետության
դեպքում, մասնավորապես, արտացոլում են պետության՝ կրոնի հետ ունեցած հարաբերություններում հաստատված հաշվեկշիռը: Իսրայելի պետության դեպքում
թերևս հետաքրքրական է այն, որ տվյալ դեպքում այն նախորդեց պետության
ստեղծմանը՝ կարևոր նախադրյալ հանդիսանալով այդ գործընթացում:
Իսրայելի պետության անկախության հռչակումից դեռևս մեկ տարի առաջ՝
I947թ. ամռանը, արդեն իսկ հիմնական գծերով հստակեցված էր կրոնի, ավելի
ճիշտ՝ հրեական կրոնի (հուդայականության)3 հետ հարաբերություններում ապագա
հրեական պետության քաղաքականությունը: Այն ամրագրվեց նույն թվականի հունիսի 19-ին «Հրեական գործակալություն» սիոնիստական կազմակերպության անունից Դավիդ բեն Գուրիոնի` Ագուդաթ Իսրայելին հասցեագրած նամակում4: Նամակում, ընդգծելով ապագա հրեական պետության աշխարհիկ բնույթը` զերծ կրոնական հարկադրանքից ու խտրականությունից, միաժամանակ երաշխավորվում
էր հրեական կրոնականության պահանջմունքների բավարարումը հետևյալ հիմնական հարցերում.
• Շաբաթը պետք է լիներ հանգստի օր, իսկ պետության ոչ հրեա ազգաբնակչությանը հնարավորություն կընձեռվեր ընտրելու հանգստի իրենց օրը.
• Քաշրութը՝ սննդակարգային նորմերը, պետք է պահպանվեր հանրային բոլոր այն հաստատություններում, որոնցից օգտվում էին հրեաները.
• անձնական կարգավիճակի վերաբերյալ այդ ժամանակ գործող իրավունքը
պետք է շարունակեր իր գործողությունը` հրեա հասարակության աշխարհիկ և կրոնական հատվածների միջև անջրպետ չանցկացնելու նկատառմամբ.
• կրոնական դպրոցների առանձնացված համակարգ պետք է ստեղծվեր:
1

Փոխզիջումների արդյունքում, օրինակ, Սոխնուտի՝ Հրեական գործակալության հետ
կնքված համաձայնագրի հիման վրա, Ագուդաթ Իսրայելն ստացավ ենթամանդատային
Պաղեստինի տարածք մուտք գործելու հավաստագրերի ընդհանուր թվի 6.5%-ը:
2
Ուլտրաուղղափառ հուդայականության՝ սիոնիզմի հետ փոխզիջումների գնալու մասին
խոսելիս պետք է որոշակի «զգուշավորություն» ցուցաբերել. մինչ օրս Իսրայելում կան
համայնքներ, որոնք ապրում են առանձին թաղամասերում: Ժխտելով Իսրայելի պետությունը՝
վերջիններս կազմում են «պետություն պետության մեջ»՝ հավատալով, որ իսկական
հրեական պետությունը կարող է վերականգնվել միայն Մեսիայի գալուստով: Հետևաբար,
երբ խոսում ենք ուլտրաուղղափառ հուդայականության մասին, առավելապես նկատի ունենք դրա քաղաքական էսթաբլիշմենթը:
3
Այլ կրոնների դեպքում պահպանվեց Օսմանյան կայսրության ժամանակաշրջանում արդեն
իսկ գոյություն ունեցող ստատուսքվոն, ըստ որի՝ ճանաչում ստացած կրոնական
համայնքները հատկապես անձնական կարգավիճակի հարցերում օժտված էին լայն
ինքնավարությամբ:
4
Նամակն անվանապես ուղղված էր ռաբբի Ի.Մ. Լևինին: Նշված երկու հակամարտ ուժերի
միջև, որպես կապող օղակ, հանդես էր գալիս, կրոնական սիոնիզմի քաղաքական ղեկավարությունը՝ ի դեմս Ռաբբի Յ.Լ. Ֆիշմանի, ինչպես նաև Ռաբբի Յ. Գրինբոիմի:
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Ահա այսպիսինն էր քաղաքական-սիոնիստական կազմակերպության կողմից
կրոնական հակասիոնիստական կազմակերպությանը հասցեգրված նամակի հիմնական բովանդակությունը, որը մասնագիտական գրականության մեջ առավելապես հայտնի է «Ստատուսքվոյի համաձայնագիր» անվանմամբ: Հարկ է նշել, որ Ագուդաթ Իսրայելն իր հերթին ևս գնաց որոշակի զիջումների: Մասնավորապես հրաժարվեց ապագա հրեական պետության ողջ տարածքում Հալախան՝ հրեական կրոնական իրավունքը, անհապաղ և ողջ ծավալով գործադրելու գաղափարից, համաձայնեց շաբաթ և տոն օրերին պետական ռադիոյի հեռարձակմանը և այլն: Այս փոխադարձ զիջումները որոշ առումով թելադրված էին այն հանգամանքի հստակ գիտակցմամբ, որ ՄԱԿ-ը որևէ դեպքում հավանություն չէր տա ապագա հրեական
պետության մեջ կրոնապետության ծննդին 1 : Բացի դրանից, ձեռք բերվածն ըստ
էության արտացոլում էր հրեական համայնքի աշխարհիկ և կրոնական ուժերի միջև
առկա իրական հաշվեկշիռը:
Մեր գնահատմամբ, ձեռք բերված ստատուսքվոն աշխարհիկի և կրոնականի
պայքարում այն նվազագույն շեմն էր, որն անհրաժեշտորեն պետք է հաղթահարվեր պետության ստեղծման նախաշեմին 2 : Ձևակերպվելով դեռևս մինչպետական
շրջանում` ստատուսքվոյի վերաբերյալ այս համաձայնագիրը հսկայական նշանակություն պետք է ունենար Իսրայելի պետության հետագա տարիներին` մեծապես
պայմանավորելով դրա զարգացման ուղին:
Իհարկե, տարբեր ժամանակներում տարբեր սոցիալ-քաղաքական ուժերի
կողմից փորձեր են արվել և դեռ կարվեն՝ փոխելու պետության և կրոնի միջև հաստատված այս հաշվեկշիռը` հօգուտ մեկ կամ մյուս կողմի3, սակայն պետք է փաստել, որ, որոշ շեղումներով հանդերձ, այն էականորեն փոփոխել չի հաջողվել մինչ
օրս: Ավելին, Իսրայելի պետության բոլոր կոալիցիոն կառավարությունները բոլոր
ժամանակներում կոալիցիոն հուշագրերում առանձին կետով իրենց հավատար1

Նույն պնդումը հավասարապես ճիշտ է նաև արաբական պետության վերաբերյալ. ՄԱԿ-ն ի
սկզբանե նախատեսում էր նախկին Պաղեստինի տարածքում երկու աշխարհիկ
պետությունների ծնունդ՝ կառավարման ժողովրդավարական ռեժիմով, ինչը հստակորեն
արտացոլված էր ՄԱԿ-ի համապատասխան բանաձևում:
2
Այս հարցի վերաբերյալ առկա են նաև այլ տեսակետներ. մասնավորապես, Դանեիլ Ջ. Էլազարն ու Ջանեթ Ավիադն իրենց «Կրոնը և քաղաքականությունն Իսրայելում. հուդայականության և սիոնիզմի փոխազդեցությունը» ձեռնարկում հարցադրում են անում, թե. «Ինչու՞
սիոնիստական շարժումը, ապա նաև պետությունը, որի բնակչության մեծամասնությունը հավատացյալ չէր՝ ուղղափառ լինելու իմաստով, Իսրայելում «օրինականացրին» և «հիմնադրեցին» կրոնական ինստիտուտները՝ Իսրայելի հասարակության մեջ տեղ տալով կրոնականության գոյությանն ու ազդեցությանը: Այլ կերպ ասած ինչու՞ ոչ «հավատացյալ» հանրությունը ընկրկեց կրոնականության առջև: Ինչու՞ Իսրայելում կրոնի և պետության միջև պայքար՝
Կուլտուրկամֆ, տեղի չունեցավ:»: Փորձելով պատասխանել իրենց իսկ կողմից առաջադրված հարցին՝ հեղինակները դա պայմանավորում են հուդայականության հետ հրեա ժողովրդի ունեցած ոչ միանշանակ կապով. «Բնակչության լայն զանգվածները դրականորեն են
տրամադրված հրեական ավանդույթին և առանձին տարրերին, որոնց նրանք հետևում են իրենց ընտանիքներում: Այսինքն՝ հուդայականությունը կամ դրա աշխարհայացքային համակարգն ամբողջությամբ չընդունելով հանդերձ՝ հրեաները ցանկանում են կապ պահել հրեական ավանդույթի հետ, որն իր հիմքում նույնականացվում է հրեական ազգային կրոնական
մշակույթի հետ: Նրանք այդ ավանդույթի որոշ տարրեր կամ դրա որոշ ասպեկտներ ցանկանում են պահպանել՝ որպես իսրայելյան մշակույթի մաս և Իսրայելի հասարակության արժեքներ»: (տե´ս Elazar J. D., Aviad J., նշված աշխատությունը, էջ 23-30):
3
Ստատուսքվոն փոփոխելու փորձերի մասին խոսելիս հատկանշական են հատկապես
1967թ.՝ Վեցօրյա պատերազմից հետո, և 1988թ. Կնեսսետի ընտրությունները, երբ առաջին
անգամ ոչ սիոնիստական ուլտրաուղղափառ կուսակցությունը առավելություն ունեցավ
կրոնական-սիոնիստական կուսակցության՝ Մաֆդալի համեմատությամբ:
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մությունն են հայտնել և հայտնում հաստատված ստատուսքվոն պահպանելու կապակցությամբ1: Այսպիսի երևույթը, որ, անշուշտ, պայմանավորված է երկրի հասարակական-քաղաքական կյանքում կրոնական ուժերի ունեցած դեռևս զգալի դերակատարությամբ, մեր գնահատմամբ, ունի մեկ այլ՝ առավել կարևոր բացատրություն, այն է` կրոնը՝ որպես ժամանակակից Իսրայելի պետությունում հրեականության դրսևորում, դարձել է Իսրայելը որպես հրեական պետություն պահպանելու կենսական և անհրաժեշտ գործոն: Հրեական պետություն ասելով` նկատի ունենք պետություն՝ հրեական մշակույթով, հրեական արժեհամակարգով և, որ առավել
կարևոր է, հրեա բնակչության մեծամասնությամբ2:

ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С РЕЛИГИЕЙ НАКАНУНЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
Варсер Карапетян
Заместитель руководителя канцелярии общественного
защитника Палаты адвокатов Республики Армения,
Аспирант кафедры теории и истории государства и права,
Магистр института иудаики Гайдельбергского университета
_______________________________

Статья рассматривает процесс формирования и становления взаимоотношений с религией в будущем еврейском государстве в контексте
анализирования социально-политических и религиозных сил и их идеологий,
преобладающих в еврейской общине (Йишуви) Палестины. Это важно для
наиболее полного понимания сути и реального значения так называемого
соглашения о религиозном статусе-кво.
В статье, в частности, указывается, как две противоборствующие силыполитический сионизм и ультра-православный иудаизм, путем компромисса,
пришли к согласию о месте и роли иудаизма (еврейская религия) в будущем
еврейском государстве, утверждая, так называемое, соглашение о религиозном
статусе-кво 1947 года.
Соглашение, подчеркивая светский характер будущего еврейского
государства-свободный
от
религиозного
принуждения,
одновременно
гарантировало удовлетворение религиозных нужд еврейства в ряде вопросов,
таких как, например, сохранение шабада и религиозных браков и разводов и т.д.
Сформулированное еще в догосударственный период, соглашение о
1

Մասնագիտական գրականության մեջ ընդունված տեսակետի համաձայն՝ քաղաքական
կուսակցությունների դերն ու ազդեցությունն Իսրայելում ավելի մեծ են, քան որևէ այլ
երկրում: Դրա հնարավոր պատճառներից նշվում է ի սկզբանե անկախ՝ կամավորական
հիմունքներով գործող սիոնիստական գործակալությունների գործունեությունը, որոնց դերն
անգնահատելի է Իսրայելի պետության կազմավորման և կայացման հարցում (տե´ս Edelman
M. The Changing Role of the Israeli Supreme Court // Comparative Judicial Systems:
Challenging Frontiers in Conceptual and Emprical Analysis / Editor Schmidhauser J. R.
Butterworths, 1987, էջ 93-111)
2
Այս մասին տե´ս, օրինակ, Александрова С.А. Религия и демократия в Израиле // Ближний
Восток и современность, сборник статей, выпуск пятый, Москва, 2003, էջ 122-136:
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религиозном статусе-кво должно было иметь огромную важность в течение
последующих лет существования государства Израиль, в большинстве
обусловливая путь его развития и, что наиболее важно, суть и содержание
правовой системы.

FORMATION AND ESTABLISHMENT OF RELATIONSHIPS
WITH RELIGION ON THE EVE OF CREATION OF THE
STATE OF ISRAEL
Varser Karapetyan
Deputy Head at the Public Defender Office of the
Chamber of Advocates of the RA,
PhD Student at the YSU Chair of Theory and History of State and Law,
MA, University of Heidelberg, Hochschule for Jewish Studies
___________________________

The article examines the process of formation and establishment of interrelations
with the religion in the Jewish state to be created in the context of analysis of
dominating socio-political and religious forces and their ideologies in the Jewish
community of Palestine (Yishuv). This reference is important for the fuller
understanding of the essence and real meaning of, so called, Status-Quo agreement.
It is particularly demonstrated in the article how two antagonistic forces - Political
Zionism and Ultra-Orthodox Judaism through the way of compromises agreed upon
the place and role of Judaism (Jewish Religion) in the future Jewish State, thus
establishing, so called, Religious Status-Quo Agreement of 1947.
Underlying the secular character of the Jewish state to be created, free from
religious coercion, the agreement, at the same time, guaranteed meeting the religious
demands of the Judaism in a series of issues, such as maintaining of the Sabbath,
religious marriages and divorces etc.
Being yet formed in the pre-state period, this agreement on the Status-Quo was
to have a tremendous role in the following years of the existence of the State of Israel,
defining its way of development and, what is more important, character and content of
the legal system.
Բանալի բառեր- Իսրայելի պետություն, կրոնական ստատուսքվո, սիոնիզմ, հուդայականութ-

յուն, հրեական համայնք, շաբաթ, քաշրութ, կրոնական դպրոց
Ключевые слова: государство Израиль, религиозный статус-кво, сионизм, иудейство,

еврейская община, шабад, кашрут, религиозная школа
Key words: The state of Israel, religious status-quo, Zionism, Judaism, Jewish community,

Sabbath, Kashrut, religious school
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ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ «ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ
ԿԱՅԱՑՄԱՆԸ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ1
Աիդա Իսկոյան
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի պրոֆեսոր,
Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի ղեկավար,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

____________________________________

Օլիմպիա Գեղամյան
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասիստենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

____________________________________
Յուրաքանչյուր հասարակության առաջընթացի կարևորագույն նախապայմաններից մեկը իրավագիտակցության բարձր մակարդակն է, ինչն ինքնին նաև տեղեկացվածության դրսևորում է։ Տեղեկատվությունն ու դրանով զինված լինելը իրավամբ հզորացնում են ինչպես պետությունն ու հասարակությունը, այնպես էլ անհատին։
Պետության զարգացման և շրջակա միջավայրի որակի ապահովման համատեքստում ամենաազդեցիկ և զգայուն ոլորտներից է մարդու էկոլոգիական իրավունքների երաշխավորումը, որտեղ իր հիմնարար դերն ու նշանակությունն ունի էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության իրավունքը։ Այն անհատ-հասարակություն-պետություն շրջանակում շահերի ու փոխզիջումների հավասարակշռության հիմնարար եզրույթ է։ Երկրի տեղեկատվական կապիտալի և այն բացարձակ
տնօրինելու համատեքստում մարդու էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության իրավունքը կոչված է ապահովելու անհատի տեղեկատվական դաշտի
սահմանները` հաշվի առնելով թե՜ անհատի նորմալ կենսագործունեությունը, թե՜
պետության ներքին ու արտաքին քաղաքականության ամենատարբեր գործընթացները։
Վերոհիշյալի հետ մեկտեղ՝ չենք կարող անտեսել, որ քաղաքակրթության ժամանակակից փուլին բնորոշ գիտատեխնիկական առաջընթացն ու տնտեսական
շահի գերակայությունը լուրջ սպառնալիք են ստեղծել ինչպես անհատի, այնպես էլ
1
Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի տրամադրած
ֆինանսավորմամբ՝ 15T-5E334 ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում:
Исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного комитета по
науке МОН РА в рамках научного проекта № 15T-5E334.
This work was supported by the RA MES State Committee of Science, in the frames of the
research project № 15T-5E334.
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հասարակության ու պետությունների համար՝ ընդգրկելով ողջ երկրագունդը։ Աշխարհում էկոլոգիական հավասարակշռության պահպանման հիմնարար ուղին
հանդիսանում է պետությունների լայն համագործակցությունը շրջակա միջավայրի
պահպանության, ռացոինալ բնօգտագործման բնագավառում։ Նման հավասարակշռության ապահովման համար հիմնարար հիմք է հանդիսանում ամբողջական
ու ժամանակին տրամադրվող տեղեկատվությունը։ Պատշաճ տեղեկացվածությունը բարենպաստ, մաքուր ու առողջ շրջակա միջավայրի ապահովման ամենահզոր
գործոններից է, մինչդեռ տեղեկատվական դաշտի խեղաթյուրվածությունն անխուսափելիորեն հանգեցնում է ապակողմնորոշման ու հասարակական հավասարակշության լուրջ խախտումների։ Տեղեկացվածությունը բարձրացնում է էկոլոգիական
ռիսկերից խուսափելու հնարավորությունները և նպաստում ռեսուրսների արդյունավետ կառավարմանը։
Ու թեև տեղեկատվության մատչելիության իրավունքում ներառված տեղեկություններ որոնելու, ստանալու, տարածելու բաղադրիչն ուղղակիորեն նախատեսված է դեռևս 1948թ. ընդունված Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի1 19-րդ հոդվածում, 1950թ. ընդունված Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին եվրոպական կոնվենցիայի2 10-րդ հոդվածում, 1966թ. ընդունված «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» համաձայնագրի3 19-րդ հոդվածում, 1972թ. Ստոկհոլմում ընդունված «Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ սկզբունքներ» հռչակագիրը4 և դրան հաջորդած 1992թ. Ռիո դե Ժանեյրոյում ընդունված Հռչակագրի5 10-րդ սկզբունքում, «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» կոնվենցիայում6, սակայն վերոհիշյալ և բազմաթիվ այլ ակտեր ևս չեն
դարձել էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության իրավական կարգավորման համապարփակ ու լիարժեք լուծումների հենաքար, քանի որ դրանցում առավելապես առանձին հոդվածի տեսքով ամրագրվել է լոկ տեղեկություններ փնտրելու, ստանալու, տարածելու ազատությունն ընդհանրապես, և այն ընկալվել է որպես խոսքի ազատության իրավունքի մաս։ Ուշագրավ է, որ 20-րդ դարի 2-րդ կեսն
առանձնանում է նաև տեղեկատվության մատչելիության վերաբերյալ տարածաշրջանային փաստաթղթերով, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից ընդունված «Միջսահմանային ջրահոսքերի և լճերի օգտագործման մասին»7, «Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ազդեցության մասին» կոնվենցիան8 (կետ 1, հոդված 9) և մի շարք այլ փաստաթղթեր։
Անհրաժեշտ ենք համարում նշել նաև, որ այս ոլորտի եվրոպական օրենսդրությունը ևս լուրջ տեղ է հատկացնում էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության ինստիտուտին։ Մասնավորապես, 2008թ. նոյեմբերի 27-ին Եվրոպայի
խորհիդի ընդունած «Պաշտոնական փաստաթղթերի մատչելիության մասին» կոն1

Տե՜ս ՀՀ ԱԳՆ. Պաշտոնական տեղեկագիր. Հրատարակչության երրորդ տարի N 4 (12)
20.12.2004:
2
Տե՜ս ՀՀ ԱԳՆ. Պաշտոնական տեղեկագիր. 05.06.2002 05/17 (192):
3
Տե՜ս ՀՀ ԱԳՆ. Պաշտոնական տեղեկագիր. 1997.12.25/29:
4
http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=97&articleid=1503։
5
http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=78&articleid=1163։
6
Ընդունվել է 2001 թ., ՀՀ կողմից վավերացվել է 22.10.2003, ուժի մեջ է մտել 26.11.2003.
http://www.mnp.am/?p=201:
7
http://www.unece.org/env/water.html
8
Ընդունվել է 1992թ. Հելսինկիում, ՀՀ կողմից վավերացվել է 14.05.1996, ուժի մեջ է մտել
21.02.1997, http://www.mnp.am/?p=201:
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վենցիան պարտավորեցնում է անդամ պետություններին ապահովել պետական
մարմինների տնօրինության ներքո գտնվող տեղեկատվության մատչելիությունը։
Խիստ առաջադիմական քայլ պետք է համարել հատկապես Եվրոպական միության
կողմից ընդունված 2003/4 դիրեկտիվը «Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության» մասին2, որը, փոխարինելով նույնանուն 90/313 դիրեկտիվին3, ավելի է ընդլայնել շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության
յան մատչելիության սահմանները։ Տեղեկատվության մատչելիության, այդ թվում՝ էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիությանը առնչվող գործերի քննությամբ ևս
ակնհայտ է դառնում, որ թե՜ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, թե՜
Մարդու իրավունքների միջամերիկյան դատարանը հատկապես վերջին շրջանում
առավել մեծ ուշադրություն են հատկացնում բնապահպանական արժեքներին՝ երաշխավորելով բոլորի և յուրաքանչյուրի իրավունքը պահանջել և ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, եթե չկան դրանց տրամադրումը մերժելու օրինական
հիմքեր4։
Անհրաժեշտ ենք համարում նշել նաև, որ պետական մարմինների տնօրինության ներքո գտնվող տեղեկատվության մատչելիության հիմնախնդիրները իրավական կարգավորում են ստացել բազմաթիվ երկրների ազգային օրենսդրության մակարդակով։ Մասնավորապես, ՀՀ Ազգային ժողովը 2003թ. սեպտեմբերի 23-ին ընդունել է «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքը, որը իրավունք է նախատեսում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպություններից, ինչպես նաև հանրային նշանակության մասնավոր կազմակերպություններից (ներառյալ հանրային ծառայություններ մատուցող մասնավոր կազմակերպությունները, ինչպես նաև որևէ
ապրանքի կամ ծառայության մատակարարման ոլորտում մենաշնորհ կամ «գերիշխող դիրք» ունեցող մասնավոր կազմակերպությունները) ստանալ նրանց տնօրինության տակ գտնվող համապատասխան տեղեկատվությունը։ Սակայն ակնհայտ
է, որ ներկայիս գլոբալ էկոլոգիական ճգնաժամի և ողջ մարդկությունը շղթայող էկոլոգիական տեղեկատվության կարևորությունից ելնելով՝ միջազգային փաստաթղթերն առավել արժեքավոր են, քանի որ նպատակ են հետապնդում էկոլոգիական
տեղեկատվության ոլորտի համընդհանուր չափորոշիչներ սահմանել, ինչն առավել
մեծ երաշխիք է յուրաքանչյուրի` առողջ և բարենպաստ շրջակա միջավայրում ապրելու, էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության իրավունքի արդյունավետ
իրացման ու պաշտպանության համար։
Այս ոլորտի բացառիկ կարևորության ակտ է «Էկոլոգիական տեղեկատվության
մատչելիության, որոշումների կայացմանը հասարակայնության մասնակցության և
արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիան 5 (այսուհետ` Օրհուսի
կոնվենցիա), որը ամբողջական ու լիարժեք իրավական կարգավորում է տալիս
հարցի վերպետական կարգավորման առանձնահատկություններին։ Օրհուսի կոն1

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0
9000016804803cc։
2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:041:0026:0032:EN:PDF։
3
Տե՜ս Maria Lee, EU Environmental Law, Oxford 2014, second adition:
4
Տե՜ս Օ. Գեղամյան, Էկոլոգիական իրավունքները Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանի վճիռներում. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, գլխ. խմբագիր Գ.Ս.Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ
հրատ, 2016, Էջ 212-231: Ludwig Kramer, EU Casebook on Environmental Law, 2002, էջ 121:
5
http://www.mnp.am/?p=201
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վենցիայի դրույթները համարվում են բնագավառի հարաբերությունների իրավական կարգավորման հենասյունը։
Ըստ Օրհուսի կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի 3-րդ կետի՝ էկոլոգիական համարվում է գրավոր, տեսաձայնային, էլեկտրոնային կամ այլ նյութական կրիչի վրա
ցանկացած տեղեկատվություն հետևյալի մասին.
ա. շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վիճակի վերաբերյալ, ինչպիսիք են օդը, մթնոլորտը, ջրերը, բնահողը, լանդշաֆտը, բնական օբյեկտները, կենսաբազմազանությունը և նրա բաղադրիչները, ներառյալ գենետիկորեն փոփոխված օրգանիզմները և փոխազդեցությունը նշված բաղադրիչների միջև,
բ. այնպիսի գործոնների մասին, ինչպիսիք են նյութերը, էներգիան, աղմուկը և
ճառագայթումը, ինչպես նաև գործունեությունը կամ միջոցները, ներառյալ վարչական միջոցները, շրջակա միջավայրի ոլորտի համաձայնագրերը, քաղաքականությունները, օրենսդրությունը, պլանները և ծրագրերը, որոնք ազդում են կամ կարող
են ազդել շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա ա) ենթակետի իմաստով, ծախսեր-արդյունքներ հարաբերակցությունը և այլ տնտեսական վերլուծություններ ու
ենթադրություններ, որոնք հաշվի են առնվում շրջակա միջավայրի առնչությամբ որոշումներ ընդունելիս,
գ. մարդկանց առողջության և անվտանգության, կենսապայմանների, մշակութային օբյեկտների ու շինությունների մասին այնքանով, որքանով դրանք կրում են
կամ կարող են կրել շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վիճակի կամ այդ բաղադրիչներով միջնորդավորված ազդակների, գործունեության կամ վերը՝ բ) ենթակետում, հիշատակված միջոցների ազդեցությունը։
Նախ պետք է նշել, որ Օրհուսի կոնվենցիան առաջին միջազգային փաստաթուղթն է, որտեղ սահմանվում է «էկոլոգիական տեղեկատվություն» հասկացությունը։ Այդ հասկացությունը, ի թիվս շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վիճակի,
դրանց փոխազդեցությունների, դրանց վրա ազդող կամ ազդելու հնարավորություն
պարունակող գործունեության, ներառում է նաև այս ոլորտի օրենսդրության, քաղաքականության, պլանների, ծրագրերի, որոշ դեպքերում ծախս-արդյունք հարաբերակցության, վարչական միջոցների մասին տեղեկատվությունը1։
ՀՀ Սահմանադրության2 51-րդ հոդվածը գործածում է «տեղեկություն» եզրույթը։ Ընդհանուր առմամբ դրական ենք վերաբերվում այն մոտեցմանը, որ տեղեկատվության մատչելիության իրավունքին նվիրվել է մեկ ամփոփ դրույթ: Այդուհանդերձ, Սահմանադրության հիշյալ հոդվածի խմբագրության վերաբերյալ ունենք
հետևյալ նկատառումները:
Նախ, «տեղեկություններ» եզրույթի բովանդակային ընդգրկումն ավելի նեղ է,
քան «տեղեկատվություն» եզրույթինը: Վերջինի ներքո աներկաբայորեն ենթադրվում են նաև մշակված, ամփոփված տեղեկությունների հիման վրա ձևավորված
նյութերը, որոնք ևս ենթակա են տրամադրման՝ բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի: Գտնում ենք, որ «տեղեկություններ» եզրույթի կիրառումը կարող է
նախադեպեր ստեղծել հանրության համար մատչելի տեղեկատվության ծավալը
սահմանափակելու համար:
Այս համատեքստում նշենք, որ հիշյալ երկու տերմինները բովանդակային առումով տարանջատվում են նաև անգլալեզու և ռուսալեզու աղբյուրներում՝
1

Տե՜ս ՀՀ Էկոլոգիական իրավունք. իրավական ակտերի ժողովածու, պատասխանատու
խմբ. Ա. Բ. Իսկոյան (երրորդ լրամշակված հրատարակություն), Երևան, 2009, էջ 6:
2
ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում, ընդունված է 06.12.2015, ուժի մեջ է մտել
22.12.2015:
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«Information» - «data» և «информация» - «сведения»:
Երկրորդ, գտնում ենք, որ «պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց գործունեության մասին տեղեկություններ» արտահայտությունն էականորեն նեղացնում է տեղեկատվության բովանդակային
շրջանակը: Ակնհայտ է, որ գործունեության մասին տեղեկատվությունը շատ ավելի
սահմանափակ է, քան իրավասության ոլորտի տեղեկատվությունը, որը ոչ միշտ է
ուղղակիորեն կապված գործունեության հետ: Բացի այդ, «գործունեություն» բառի
իրավաբանական բովանդակությունն ինքնին հստակ չէ1:
«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքով ևս սահմանված է միայն
«տեղեկություն» հասկացությունը, որը անձի, առարկայի, փաստի, հանգամանքի, իրադարձության, եղելության, երևույթի վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով ստացված և ձևավորված տվյալներն են` անկախ դրանց տնօրինման ձևից
կամ նյութական կրիչից (տեքստային, էլեկտրոնային փաստաթղթեր, ձայնագրություններ, տեսագրություններ, լուսաժապավեններ, գծագրեր, սխեմաներ, նոտաներ,
քարտեզներ)2։ Ակնհայտորեն վերոհիշյալ օրենքի ձևակերպումն առավել նեղ իմաստով է արտահայտում «տեղեկատվության» և առավել ևս «էկոլոգիական տեղեկատվության» բովանդակությունն ու շրջանակը։
Օրհուսի կոնվենցիայի` էկոլոգիական տեղեկատվության կարգավորման
դրույթները զետեղված են 4-րդ հոդվածում, որը վերաբերում է էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիությանը, և 5-րդ հոդվածում, որը վերաբերում է էկոլոգիական
տեղեկատվության հավաքմանն ու տարածմանը։
Այսպիսով, 4-րդ հոդվածը նախատեսում է այն կառուցակարգը, որը թույլ է տալիս հասարակայնությանը խնդրել և ստանալ էկոլոգիական տեղեկատվություն, այսինքն` երբ հասարակայնության որևէ ներկայացուցիչ հարցում է ուղարկում պետական մարմնին` խնդրելով տրամադրել էկոլոգիական տեղեկատվություն, անմիջականորեն սկսում է գործել Օրհուսի կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածը։ Կոնվենցիայի համաձայն՝ նման իրավունքով օժտված է հասարակայնության ցանկացած անդամ։
Իսկ 5-րդ հոդվածը նախատեսում է այն պահանջները, որի շրջանակներում պետական մարմիները հավաքում են էկոլոգիական տեղեկատվությունը, որպեսզի, առանց կոնկրետ հարցումների, ակտիվորեն տարածեն այն հասարակայնության
շրջանակներում։ Էկոլոգիական տեղեկատվություն ստանալու վերոհիշյալ երկու եղանակների դրսևորումները հանդես են գալիս որպես էկոլոգիական տեղեկատվության տարածման համապատասխանաբար պասիվ եղանակ, երբ տեղեկատվությունը տրամադրվում է՝ ի պատասխան ներկայացված հարցման, և էկոլոգիական տեղեկատվության տարածման ակտիվ եղանակ, երբ տեղեկատվություն տնօրինողը տեղեկատվությունը տարածում է ըստ անհրաժեշտության։ Ու թեև Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածը սահմանում է էկոլոգիական տեղեկատվության տրամադրման
ողջամիտ ժամկետի, տրամադրվող էկոլոգիական տեղեկատվության փաստաթղթային ձևակերպումների, տրամադրելը մերժելու հստակ հիմքերի իրավական կարգավորումները, սակայն պետք է միաժամանակ նշել, որ Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածը նախատեսում է 4-րդ հոդվածով տրամադրվող ցանկացած պահանջի խախտումը բողոքարկելու հնարավորություն։ Մասնավորապես, «Յուրաքանչյուր կողմ ազգային օերնսդրության սահմաններում պարտավոր է ապահովել, որ ցանկացած
անձ, ով կարծում է, որ 4-րդ հոդվածի պայմաններին համապատասխան ներկայացված տեղեկատվություն ստանալու մասին իր հարցումը չի քննարկվել, մասամբ
1
2

http://www.elrc.ysu.am/?page=news&id=217&type=6&language_id=1:
ՀՀ ՊՏ 2003.11.05/55 (290), ընդունված է 23.09.2003, ուժի մեջ է մտել 15.11.2003:
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կամ ամբողջությամբ անհիմն մերժվել է, պատշաճ ձևով չի բավարարվել, կամ այդ
հարցման նկատմամբ ցուցաբերվել է սույն հոդվածի դրույթներին չհամապատասխանող մոտեցում, ունենա դատարանում կամ օրենքին համապատասխան ստեղծված այլ անկախ ու անկողմնակալ մարմնում ընդունված որոշման վերանայման
հնարավորություն։ …. ընդունված վերջնական որոշումները պարտադիր են համապատասխան տեղեկատվությունը տիրապետող պետական մարմնի համար»1։
Օրհուսի կոնվենցիայի բացառիկ արժեքը դրսևորվում է նաև այն հանգամանքում, որ 4-րդ հոդվածով սահմանված էկոլոգիական տեղեկատվության հարցման և
ստանալու մեծ քանակով պահանջների շարքում պետական մարմիններին թույլատրում է մերժել էկոլոգիական տեղեկատվության տրամադրումը, միայն եթե.
ա. հարցումը ստացած պետական մարմինը չի տիրապետում այդ տեղեկատվությանը,
բ. հարցումն ակնհայտորեն անհիմն է կամ ձևակերպված է չափազանց ընդհանուր ձևով, կամ
գ. հարցումն առնչվում է նյութերի, որոնք գտնվում են նախապատրաստման
վերջնական փուլում, կամ վերաբերում է պետական մարմինների ներքին գրագրությանը, եթե նման բացառություն նախատեսված է ազգային օրենսդրությամբ
կամ ձևավորված պրակտիկայով` հաշվի առնելով հասարակայնության շահագրգռվածությունը այդ տեղեկատվության հրապարակման հարցում։
Ուշադրության արժանի է այն հանգամանքը, որ Օրհուսի կոնվենցիան չի պարտավորեցնում Կողմերին կիրառել այս բացառությունները, և ելնելով իրավիճակից,
ազգային օրենսդրությունից, յուրաքանչյուր Կողմ ինքն է որոշում՝ մերժե՞լ արդյոք
տեղեկատվության տրամադրումը վերոհիշյալ հիմքերով, թե՞ ոչ։ Կիրառելու դեպքում Կողմը պետք է հիմնավորի, թե ինչ է նշանակում «ակնհայտորեն անհիմն»
կամ «ձևակերպված է չափազանց ընդհանուր ձևով» կամ «ներքին գրագրություն»2
պայմանները։ Ելնելով այն փաստից, որ «Տեղեկատվության ազատության մասին»
ՀՀ օրենքի որևէ դրույթ ևս պարտադիր պահանջներ չի ներկայացնում տեղեկատվության հարցման հիմքերի առնչությամբ, ուստի Հայաստանի Հանրապետությունում Օրհուսի կոնվենցիայի վերոհիշյալ դրույթները գործում են անմիջականորեն։
Ըստ Օրհուսի կոնվենցիայի. «Յուրաքանչյուր կողմ ապահովում է, որ … պետական մարմինները, ի պատասխան էկոլոգիական տեղեկատվության տրամադրման հարցման, ազգային օրենսդրության շրջանակներում հասարակայնությանը
տրամադրեն այդպիսի տեղեկատվություն, ներառյալ այդպիսի տեղեկատվություն
պարունակող կամ ներառող փաստաթղթերի պատճենները անհրաժեշտության
դեպքում նաև ներքոհիշյալ բ. կետին համապատասխան
ա. առանց իր շահագրգռվածությունը ձևակերպելու անհրաժեշտության.
բ. պահանջվող ձևով, եթե
պետական մարմինը չի հիմնավորում տեղեկատվությունն այլ ձևով ներկայացնելու անհրաժեշտությունը. այս դեպքում տեղեկատվությունը տվյալ ձևով տրամադրելու հիմնավորումը պետք է լինի պատճառաբանված,
հասաակայնությանն այլ ձևով արդեն իսկ չի տրամադրվել հարցվող տեղեկատվությունը»։
Կոնվենցիայի վերոհիշյալ հոդվածը ուղղակիորեն հղում է կատարում ներկայացվող պահանջներն ազգային օրենսդրության շրջանակներում իրագործելու փաս1
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տին, ինչը նշանակում է, որ ազգային օրենսդրությունը պետք է սահմանի տեղեկատվություն տրամադրելու հարցմանը պատասխանելու Կոնվենցիայով նախատեսված համապատասխան կարգ, և ազգային օրենսդրությունը կարող է սահմանափակել էկոլոգիական տեղեկատվություն տրամադրելու պարտավորությունը`
հիմնվելով Կոնվենցիայով նախատեսված սահմանափակումների վրա։ Եվ քանի
որ Կոնվենցիան չի պարտադրում տեղեկատվության հարցման կոնկրետ ձևաթուղթ, եզրակացնում ենք, որ 4-րդ հոդվածի պահանջներին վերաբերող ցանկացած
խնդրանք, անկախ բանավոր կամ գրավոր ձևից, համավում է Կոնվենցիային համապատասխան։ Ուշագրավ է, որ թեև Կոնվենցիան չի պահանջում հարցման մեջ
պարտադիր ձևով նշել տվյալ տեղեկատվության անհրաժեշտությունը, կամ նախատեսվա՞ծ է արդյոք նման տեղեկատվությունը Կոնվենցիայով, թե՞ ոչ, սակայն արդյունավետ պրակտիկայի ձևավորման տեսանկյունից առավել հիմնավորված է, եթե
հայցողը իր համապատասխան հարցման մեջ կոնկրետ մատնանշում է, որ հարցվող տեղեկատվությունն ընդգրկված է Օրհուսի կոնվենցիայով նախատեսված էկոլոգիական տեղեկատվություն հասկացության մեջ, ինչը նաև կարևոր երաշխիք է
տեղեկատվության տրամադրման հնարավոր ավելորդ հետաձգումներից խուսափելու համար։ Կոնվենցիայի վերոհիշյալ կետն ուղղակիորեն ամրագրում է նաև, որ
հարցվող տեղեկատվությունը լինի համապատասխան փաստաթղթերի պատճենների տեսքով և ոչ թե համապատասխան պետական մարմնի կողմից մշակված
կամ հակիրճ ձևակերպած փաստաթղթի տեսքով, քանի որ դա հնարավորություն է
տալիս հնարավորինս ամբողջական ու լիարժեք տեղեկատվություն ստանալու համար։ Իհարկե, համապատասխան անձը կարող է խնդրել, որ իրեն տրամադրվող էկոլոգիական տեղեկատվությունը տրամադրվի կոնկրետ նյութական կրիչի կամ
ձայնային կրիչի վրա, կամ էլեկտրոնային տարբերակով կամ նույնիսկ ոչ թե փաստաթղթերի պատճենների, այլ բնօրինակներին ծանոթանալու հնարավորության միջոցով։ Պահանջվող յուրաքանչյուր կոնկրետ ձև կարող է կապված լինել տեղեկատվությունն առավել օպերատիվ ստանալու, առավել քիչ ծախսեր հոգալու, անձի ֆիզիկական կարողությունների սահմանափակումների և բազմաթիվ այլ օբյեկտիվ
հանգամանքների հետ։ Այնուամենայնիվ, պետական մարմինը Կոնվենցիայի
դրույթներին համապատասխան պարտավոր է բավարարել ներկայացվող
խնդրանքը։ Ելնելով պետական մարմինների աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունից և առանձին դեպքերում որոշակի անհրաժեշտությունից՝ նույն հոդվածը
պետական մարմինների համար նաև նախատեսում է անհրաժեշտ պատճառաբանության առկայության կամ հարցվող տեղեկատվությունը հասարակայնությանն այլ
ձևով արդեն իսկ տրամադրած լինելու պարագայում մերժել հարցվող տեղեկատվությունը պահանջվող ձևով տրամադրելու պահանջը։ Ակնհայտ է, որ Կոնվենցիան
առաջնորդվել է այն պարզ տրամաբանությամբ, որ հանրամատչելի տեղեկատվության առկայության պարագայում հնարավորինս պետք է խուսափել պետական
մարմիններին ժամանակատար պարտավորություններով ծանրաբեռնելու պրակտիկայից։
Ինչ վերաբերում է 4-րդ հոդվածի այն կետին, որի համաձայն էկոլոգիական
տեղեկատվության տրամադրման համար դիմած անձը այն պետք է ստանա առանց իր շահագրգռվածությունը հիմնավորելու, ապա Կոնվենցիան, հավատարիմ
մնալով «էկոլոգիական տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի դրա համար դիմած ցանկացած անձի» ձևակերպմանը, իրավունք չի տալիս պետական մարմիններին պահանջելու հիմնավորել, թե ինչ պատճառով է հայցվում էկոլոգիական տեղե-
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կատվությունը, կամ ինչպես է պատրաստվում այն ստացող անձը օգտագործել էկոլոգիական տեղեկատվությունը։ Համապատասխան ոլորտի նմանատիպ պրակտիկա է ձևավորված Վրաստանում, Ղազախստանում։ «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքն այս խնդրի իրավական կարգավորմանն անդրադառնում է միայն այն մասով, որ «… բանավոր հարցման պատասխանը տրվում է բանավոր (ընդգծումը մերն է) հարցումը լսելուց հետո անհապաղ կամ հնարավորինս
սեղմ ժամկետներում»։
Բնականաբար, ցանկացած տեղեկատվության տրամադրում կարող է անիմաստ դառնալ, եթե չեն պահպանվում դրա տրամադրման ժամկետները, քանի որ
տեղեկատվության տրամադրման կարևորագույն պայմաններից մեկը այն օրենքով
սահմանված կարգով նախատեսված ժամկետում տրամադրելն է։ Օրհուսի կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ էկոլոգիական տեղեկատվությունը
պետք է տրամադրվի առավելագույն սեղմ ժամկետներում, սակայն հարցման ներկայացման օրվանից ոչ ուշ, քան մեկ ամսվա ընթացքում, եթե միայն համապատասխան տեղեկատվության ծավալը և բարդությունը չեն արդարացնում այդ ժամկետի
երկարաձգումը մինչև երկու ամիս՝ հարցման ներկայացման օրվանից սկսած։ Հարցումը ներկայացնողը պետք է տեղեկացվի այդ ժամկետի ցանկացած երկարաձգման և նման որոշման ընդունումն արդարացնող պատճառների մասին։ Փաստորեն
Օրհուսի կոնվենցիան տեղեկատվության տրամադրման համար նախատեսում է
նախ և առաջ «առավելագույնս սեղմ ժամկետ», ապա «մեկամսյա» և առանձին
դեպքերում «երկամսյա ժամկետ» պայմանները։ Ընդ որում, առավելագույն սեղմ
ժամկետ հասկացությունը Օրհուսի կոնվենցիայով սահմանված չէ, բայց այն ենթադրում է հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածը, որը յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում անհրաժեշտ է համապատասխան տեղեկատվությունը պատրաստելու համար։ Ժամկետների պահպանումը բացառիկ կարևոր նշանակություն ունի դիմողի հետագա քայլերի և Կոնվենցիայի գործառական դերի համար։
Ճիշտ տեղին է մատնանշել Օրհուսի կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով նախատեսված այն դրույթը, որի համաձայն. «Սույն կոնվենցիայի դրույթները չեն սահմանափակում որևէ Կողմի իրավունքը շարունակել իրագործել կամ ձեռք առնել էկոլոգիական տեղեկատվության ավելի լայն մատչելիության միջոցներ… քան դա նախատեսված է սույն Կոնվենցիայով»1։ Քննարկվող խնդրի պարագայում ակնհայտ է
դառնում, որ Օրհուսի կոնվենցիայի 4-րդ և 5-րդ հոդվածները զուտ նվազագույն
պահանջներ են սահմանում Կողմերի համար, ուստի Կողմերն իրավունք ունեն հասարակայնության համար ավելի լայն հնարավորություններ սահմանել էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության ոլորտում։ Այս մոտեցման շրջանակներում
եթե Կողմ երկրի օրենսդրությամբ սահմանված է առավել կարճ ժամկետ, ապա
գործում է տվյալ երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված դրույթը։ Մասնավորապես,
«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ գրավոր հարցման
պատասխանը տրվում է հետևյալ ժամկետներում.
ա. եթե գրավոր հարցման մեջ նշված տեղեկատվությունը հրապարակված չէ,
ապա դրա պատճենը դիմողին է տրվում հարցումն ստանալուց հետո հնգօրյա
ժամկետում.
բ. եթե գրավոր հարցման մեջ նշված տեղեկատվությունը հրապարակված է,
ապա տվյալ հրապարակման միջոցի, վայրի և ժամկետի մասին տեղեկությունը դիմողին է տրվում հարցումն ստանալուց հետո հնգօրյա ժամկետում.
գ. եթե գրավոր հարցման մեջ նշված տեղեկությունը տրամադրելու համար
1
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անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ աշխատանք, ապա այդ տեղեկությունը դիմողին է տրվում դիմումն ստանալուց հետո երեսնօրյա ժամկետում, որի մասին հարցումն ստանալուց հետո հնգօրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացվում է դիմողին՝
նշելով հետաձգման պատճառները և տեղեկությունը տրամադրելու վերջնական
ժամկետները։
Փաստորեն Օրհուսի կոնվենցիայով նախատեսված մեկամսյա ժամկետն առավել երկար ժամանակահատված է, քան դա նախատեսված է ինչպես Հայաստանի
Հանրապետության, այնպես էլ Լատվիայի, Վրաստանի, Սլովենիայի, Պորտուգալիայի, Իսպանիայի և մի շարք այլ պետությունների օրենսդրությամբ։ Վստահությամբ կարող ենք նշել, որ այս պարագայում հենց Օրհուսի կոնվենցիան, ակնհայտորեն գերադասելով հանրային շահը, գերիշխող է հռչակում ազգային օրենսդրությունը։
Էկոլոգիական տեղեկատվության տրամադրման ժամկետի հետ սերտորեն
կապված են նաև այն իրավիճակները, երբ պետական մարմինը պարզապես չի տիրապետում հարցվող տեղեկատվությանը։ Այստեղ ևս Օրհուսի կոնվենցիան և «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքը միանգամայն արդյունավետ իրավական կարգավորում են նախատեսում։ Մասնավորապես, Օրհուսի կոնվենցիայի
4-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն. «Եթե պետական մարմինը չի տիրապետում
հարցվող էկոլոգիական տեղեկատվությանը, ապա այդ մարմինը հնարավորինս
սեղմ ժամկետներում տեղեկացնում է հարցումը ներկայացնողին այն պետական
մարմնի մասին, որին գտնում է՝ կարելի է դիմել տեղեկատվություն ստանալու պահանջով, կամ հանձնում է այդ հարցումը համապատասխան մարմնին և պատշաճ
ձևով տեղյակ պահում հարցումը ներկայացնողին»։ Իսկ «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածը սահմանում է. «Եթե տեղեկատվություն
տնօրինողը չունի փնտրվող տեղեկությունը, կամ դրա տրամադրումն իր լիազորությունների շրջանակից դուրս է, ապա նա տվյալ գրավոր հարցումն ստանալուց
հետո հնգօրյա ժամկետում պարտավոր է այդ մասին գրավոր տեղեկացնել դիմողին, իսկ հնարավորության դեպքում նրան տրամադրել նաև այդ տեղեկությունը
տնօրինողի (այդ թվում՝ արխիվի) գտնվելու վայրը, որն ունի փնտրվող տեղեկությունը։
Եթե տեղեկություն տնօրինողը չունի փնտրվող տեղեկությանը վերաբերող բոլոր տվյալները, ապա նա դիմողին տալիս է տվյալների այն մասը, որն ունի, իսկ
հնարավորության դեպքում գրավոր հարցման պատասխանում նշում է նաև այդ
տեղեկությունը տնօրինողի (այդ թվում՝ արխիվի) գտնվելու վայրը, որն ունի
փնտրվող տեղեկությանը վերաբերող մյուս տվյալները»։
Իրավագիտակցության ոչ բարձր մակարդակի, խորհրդային տարիներին գերիշխող տեղեկատվական մշակույթի փոփոխման պայմաններում խիստ առաջադիմական պետք է համարել վերոհիշյալ դրույթի առկայությունը, քանի որ այն իրական
հնարավորություն է ստեղծում սխալ պատկերացմամբ հասցեատիրոջն ուղարկված
էկոլոգիական տեղեկատվության տրամադրման հարցումը վերահասցեագրել
տվյալ տեղեկատվությունը տնօրինող սուբյեկտին, ընդ որում տվյալ պարտավորությունը դրվում է հենց պետական մարմի վրա։
Խիստ կարևոր ենք համարում անդրադառնալ նաև Օրհուսի կոնվենցիայի 4-րդ
հոդվածի 4-րդ կետով նախատեսված` էկոլոգիական տեղեկատվության տրամադրման մերժման հիմքերին, ըստ որի. «Էկոլոգիական տեղեկատվություն ստանալու կապակցությամբ կատարված հարցումը կարող է մերժվել, եթե այդպիսի տեղեկատվության հրապարակումը բացասաբար կանդրադառնա`
ա. պետական մարմինների գործունեության գաղտնիության վրա, եթե այդպի-
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սի գաղտնիությունը նախատեսված է ազգային օրենսդրությամբ.
բ. միջազգային հարաբերությունների, ազգային պաշտպանության կամ հանրային անվտանգության վրա.
գ. արդարադատության իրականացման, անձանց` արդար դատական քննության իրավունքի վրա կամ պետական մարմինների քրեական կամ կարգապահական գործերով քննություններ անցկացնելու կարողության վրա.
դ. առևտրային և արդյունաբերական տեղեկատվության գաղտնիության վրա`
այն դեպքերում, երբ նման գաղտնիությունը օրինական տնտեսական շահերի
պաշտպանության նպատակով պահպանվում է օրենքով։ Այս շրջանակներում
շրջակա միջավայրի պահպանությանն առնչվող արտանետումների մասին տեղեկատվությունը ենթակա է բացահայտման.
ե. մտավոր սեփականության իրավունքի վրա.
զ. անձնական տվյալների և/կամ ֆիզիկական անձանց վերաբերող արխիվների գաղտնիության վրա, եթե համապատասխան ֆիզիկական անձը չի տվել համաձայնություն տրամադրել այդպիսի տեղեկատվություն հասարակայնությանը՝ ելնելով ազգային օրենսդրության պահանջներից.
է. հարցվող տեղեկատվությունը ներկայացրած երրորդ կողմի շահերի վրա, եթե այդ կողմը չի կրում նման ձևով վարվելու իրավական պարտականություն, կամ
եթե այդ կողմի վրա չի կարող դրվել այդպիսի պարտավորություն, և այն դեպքերում, երբ այդ կողմը չի տվել համաձայնություն` հրապարակելու համապատասխան տեղեկատվությունը, կամ
ը. շրջակա միջավայրի վրա, որին վերաբերում է այդ տեղեկատվությունը, օրինակ` հազվագյուտ տեսակների բազմացման վայրերի մասին»։ Այս դրույթի առնչությամբ անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ Կողմերը պարտավոր չեն կիրառել
բոլոր կետերը, քանի որ դրանց մի մասը կարող է ներառված չլինել ազգային օրենսդրության մեջ, որպեսզի պետական մարմինը պարտավոր լինի տրամադրել
հայցվող տեղեկատվությունը։ Մասնավորապես, հենց ՀՀ «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքի տեղեկատվության ազատության սահմանափակումներն
ամրագրող հոդվածում նախատեսված չէ տեղեկատվություն տրամադրելու մերժումը միջազգային հարաբերությունների, ազգային պաշտպանության կամ հանրային
անվտանգության վրա բացասաբար անդրադառնալու պատճառով։ Այս իրավիճակում ևս առաջնորդվելով Օրհուսի կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով՝ հանգում ենք այն
եզրակացության, որ եթե Կողմերն ամրագրել են էկոլոգիական տեղեկատվության
մատչելիության առավել լայն միջոցներ, ապա գործում են ազգային օրենսդրության
նորմերը։ Ի լրումն դրա՝ Օրհուսի կոնվենցիան սահմանում է, որ յուրաքանչյուր
Կողմ ապահովում է, որ այն դեպքերում, երբ տեղեկատվությունը ենթակա չէ հրապարակման վերոհիշյալ հիմքերով, այն պետք է առանձնացվի ընդհանուր տեղեկատվությունից` չխախտելով հրապարակման ոչ ենթակա տեղեկատվության
գաղտնիությունը, և տրամադրվի պետական մարմինների կողմից։
Այսպիսով, Օրհուսի կոնվենցիայի լայն տարածումն ու հաջողությունը մեր խորին համոզմամբ պայմանավորված են դրա ճկունությամբ։ Այն իրավամբ կոչված է
ապահովելու հավասարակշռություն տարբեր խմբերի շահերի միջև` հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի պահպանության առաջնահերթությունը, այդ թվում՝ ներկա
և ապագա սերունդների շահերը։ Կոնվենցիայի նշանակությունը նաև այն է, որ բնապահպանական համաձայնագիր լինելուց զատ՝ այն վերաբերում է պետական մարմինների գործունեության թափանցիկությանը, հաշվետվողականությանը, արձա-
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գանքելու կարողությանը ։ Սահմանելով իրավահարաբերությունների կարգավորման նվազագույն չափորոշիչներ՝ Օրհուսի կոնվենցիան լայն հնարավորություններ
է ստեղծում ազգային օրենսդրության շրջանակներում նախատեսել առավել նպաստավոր միջոցներ ու պայմաններ էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության
իրավունքի իրացման ու պաշտպանության համար։ Գտնում ենք, որ էկոլոգիական
տեղեկատվության առանձնահատկություններից ելնելով և նկատի ունենալով այդ
տեղեկատվության կարևոր դերն ու նշանակությունը մարդու` առողջ և բարենպաստ շրջակա միջավայրում ապրելու իրավունքի իրացման գործում՝ ՀՀ-ում լուրջ
առաջընթացային քայլ կհամարվի Օրհուսի կոնվենցիայի հիման վրա «Էկոլոգիական տեղեկատվության մասին» օրենքի ընդունումը, ինչը, մեր խորին համոզմամբ,
հաշվի առնելով ՀՀ-ում ձևավորված պրակտիկայի թերություններն ու բացերը, առավել մանրամասն ու լիարժեք իրավական կարգավորման կենթարկի այս ոլորտի
հարաբերությունները։
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ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ И ДОСТУПЕ К ПРАВОСУДИЮ ПО ВОПРОСАМ,
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Настоящая статья рассматривает правовые основы доступа к экологической
информации, созданные в рамках Орхусской Конвенции. Авторы представляют и
обсуждают понятие экологической информации, условия и сроки ее
предоставления и практические вопросы при реализации права на доступ к
информации (ст. 4 Орхусской Конвенции). Особое внимание уделяется
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правовым основам отказа в предоставлении экологической информации, что
является одним из центральных вопросов предмета исследования.
Авторы пришли к выводу, что в целях обеспечения эффективной
имплементации Орхусской Конвенции в Армении должен быть принят новый
Закон «Об экологической информации». Такой закон должен отражать основные
положения Орхусской конвенции и заполнить пробелы национальной правовой
системы в этой области. Это позволит более эффективно защищать права и
свободы человека в контексте доступа к информации.

LEGAL REGULATORY FRAMEWORK OF ACCESS
TO ENVIRONMENTAL INFORMATION IN THE CONTEXT OF
THE CONVENTION ON ACCESS TO ENVIRONMENTAL
INFORMATION, PUBLIC PARTICIPATION IN DECISION
MAKING PROCESS AND ACCESS TO JUSTICE
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Olympia Geghamyan
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The present article discusses legal framework created under the Aurhus
Convention regarding accessibility of information on environmental matters. The
authors represent and discuss notions of environmental information, conditions and
time terms under which it can become accessible and practical issues while
implementing right to access to information (Article 4 of the Aarhus Convention).
Particular attention is paid to grounds of rejecting access to environmental information,
which represent one of the main points of the subject matter.
The authors conclude that in order to ensure effective implementation of the
Aurhus Convention a new law on environmental information shall be adopted. Such
law shall reflect the main provisions of the Aarhus Convention while fill the gaps in
national legal system. This will allow to for better protection of human rights and
freedoms in the context of access to information.
Բանալի բառեր – Էկոլոգիական տեղեկատվություն, ողջամիտ ժամկետ, էկոլոգիական տեղե-

կատվության տրամադրման պայմաններ
слова – экологическая информация; сроки; условия предоставления
экологической информации
Key words – environmental information, as soon as possible, conditions for the provision of
environmental information
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՎԵՃԵՐԻ ԼԻԱԿԱՏԱՐ
ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
Գևորգ Պետրոսյան
ԵՊՀ քաղաքացիաական դատավարության ամբիոնի դոցենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Լաուրա Զոհրաբյան
ՀՀ կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական
վարչության գլխավոր մասնագետ
________________________________

Աշխատանքային իրավահարաբերության հիմնական սուբյեկտների, հատկապես աշխատողների աշխատանքային իրավունքների ու օրինական շահերի արդյունավետ պաշտպանության ապահովման գործում կարևոր է աշխատանքային վեճերի լիակատար լուծումը1:
Այս գաղափարը նորույթ է հայրենական իրավագիտության մեջ և կարող է լուրջ
դիմադրության հանդիպել իրավաբանների և հատկապես դատավարագետների ու
պրակտիկ աշխատողների շրջանում: Այնուամենայնիվ, անգամ այդ հեռանկարի գիտակցմամբ, մենք չենք խորշել այն ընթերցողի դատին հանձնելու հանդգնությունից,
քանի որ ընդհանուր մոտեցումից առաջարկվող շեղման նպատակը, այն է` խախտված իրավունքների լիակատար վերականգնումը գործի իրական հանգամանքների
բազմակողմանի ու լրիվ հետազոտության հիման վրա, մեր կարծիքով, այնքան
կարևոր նպատակ է, որն արդարացնում է ընդհանուր կանոնից թույլ տրվող բացառությունը:
Այսպես, ՀՀ գործող քաղաքացիական դատավարական օրենսդրությունն ընդգծում է դատարանի` հայցի շրջանակներից դուրս չգալու մոտեցումը և փաստորեն
դատարանին կաշկանդում է ապացուցման ենթակա փաստերի շրջանակն ու ապացուցման գործընթացը բացառապես հայցվորի ընդգծած սահմաններում որոշելու և
կազմակերպելու պարտականությամբ: Այս կարծիքը բխում է ՀՀ Քաղ.դատ.օր. 48րդ հոդվածի 2-րդ մասի այն դրույթից, համաձայն որի` գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող ապացուցման ենթակա փաստերը որոշում է դատարանը` գործին մասնակցող անձանց պահանջների և առարկությունների հիման
վրա: Ստացվում է, որ դատարանը, առանց կողմի պահանջի, չի կարող որևէ
փաստ ընտրել և ներառել ապացուցման առարկայի, այսինքն` ապացուցման ենթակա փաստերի շրջանակի մեջ: Իբրև ընդհանուր կանոն, օրենսդրի այս մոտեցումն
ընդունելի է: Միաժամանակ, կարող են հանդիպել կոնկրետ իրավիճակներ, երբ
նման մոտեցմամբ բավարարվելու դեպքում դատարանը զգալի չափով կարող է
հեռանալ գործով օբյեկտիվ ճշմարտությունը բացահայտելու և փաստական հանգամանքների հիման վրա վճիռ կայացնելու հնարավորությունից: Լիովին համաձայն
ենք մասնագիտական գրականության մեջ արտահայտված այն կարծիքին, որ «ան1
Քանի որ ցանկացած վեճի, այդ թվում նաև` անհատական աշխատանքայի վեճերի լիակատար լուծումը մեծապես պայմանավորված է նաև գործի հանգամանքների բազմակողմանի
ու լիակատար քննության հանգամանքով, վեճի լիակատար լուծման սկզբունքը ներկայացրել ենք վեճի լիակատար քննության հետ կապակցելով` հիմքում դնելով հայցային պահանջներից որոշակիորեն շեղվելու` դատարանի իրավունքի (դատական հայեցողության) գաղափարը:
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հատական աշխատանքային վեճի ճիշտ քննարկման և լուծման համար դատարանը պարտավոր է վեր հանել գործի համար նշանակություն ունեցող բոլոր իրավաբանական փաստերը»1: Ավելին, մենք գտնում ենք, որ, ելնելով կոնկրետ վեճի առարկայի առանձնահատկություններից, դատարանը պետք է ձեռնամուխ լինի, անկախ կողմի ներկայացրած պահանջի շարադրանքից, քննարկման առարկա դարձնել նաև այն անխզելի պահանջ(ներ)ը, առանց որի(որոնց) հնարավոր չէ ճիշտ լուծել աշխատողի (նախկին աշխատողի) և գործատուի միջև ծագած աշխատանքային վեճը և իրականացնել խախտված կամ վիճարկվող իրավունքների արդյունավետ պաշտպանություն: Խնդիրն այն է, որ շատ հաճախ իրականում արդարացի,
հիմնավոր պահանջը կարող է մերժվել ոչ ճիշտ կամ թերի ձևակերպումների
հետևանքով: Դրա պատճառ կարող են լինել դատարանից իր իրավունքների
պաշտպանություն հայցող անձի իրավագիտակցության անբավարար մակարդակը,
փաստաբանի կամ դատական ներկայացուցչի անփորձությունը և այլն: Արդյունքում, եթե դատարանը վճիռ կայացնելիս բավարարվում է միմիայն հայցադիմումում
նշված պահանջով, փաստերով ու փաստարկներով և ձեռնամուխ չի լինում հայցվորի իրավաչափ ակնկալիքի հիմքում ընկած իրական հանգամանքների ու փաստերի բացահայտմանը, ապա կայացվում է իրականության հետ կապ չունեցող դատական ակտ, որն ընդամենը բավարարում է մրցակցային դատավարության ձևական պահանջները: Այլ խոսքով, դատարանը «հեռանում է» արդարադատություն իրականացնելու գործառույթից և միայն բավարարում է դատավարական արարողակարգի նորմատիվային պահանջները, ինչը, մեր կարծիքով, չի բխում դատարանի
իրական առաքելությունից:
Բերենք մեկ օրինակ` աշխատանքից ազատված հայցվորները հաճախ դիմում
են դատարան աշխատանքում վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի գանձման պահանջներով՝ փաստորեն անտեսելով հիմնական, այն է` աշխատանքային
պայմանագիրը լուծելու մասին անհատական իրավական ակտն անվավեր ճանաչելու պահանջը: Վերջինս հիմնական է համարվում այն պատճառով, որ առանց այդ
պահանջի բավարարման, այսինքն` առանց աշխատանքից ազատելու մասին հրամանն անվավեր (օրենքին հակասող, անօրինական) ճանաչվելու, իրավական հիմքեր չկան աշխատողին նախկին աշխատանքում վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի գումար գանձելու պահանջները բավարարելու համար: Այն, որ աշխատանքում վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի գանձման պահանջներն ածանցվում են ազատումն անօրինական (հրամանն անվավեր) ճանաչվելու պահանջին, ընդունվում է նաև դատական պրակտիկայում: Մասնավորապես, անդրադառնալով աշխատանքում վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի գանձման պահանջների բավարարման իրավաբանական հնարավորությանը, ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն իր որոշման պատճառաբանական մասում ուղղակիորեն նշել է, որ

«Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ Կ. Տիտանյանի հայցը ենթակա էր մերժման
նաև նախկին աշխատանքում վերականգնելու, հարկադիր պարապուրդի ամբողջ
ժամանակահատվածի համար միջին աշխատավարձը բռնագանձելու պահանջների մասով, նկատի ունենալով, որ նշված պահանջներն ածանցյալ պահանջներ են,
անմիջականորեն պայմանավորված են բաժնետիրական ընկերության Խորհրդի որոշման իրավաչափությամբ, ուստի և հիմնական պահանջի մերժման պարագայում
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մերժման էին ենթակա նաև ածանցյալ պահանջները» : Եթե դատարանը կաշկանդվի միմիայն հայցվորի` հայցադիմումով նշած պահանջներով և գործի իրական հանգամանքները բացահայտելու նպատակով չշեղվի հայցապահանջի շրջանակներից,
ապա նմանատիպ բոլոր հայցերը, անկախ այն բանից, որ աշխատանքից ազատումները եղել են անօրինական (առանց օրինական հիմքի կամ օրենսդրությամբ
սահմանված կարգի խախտումով), կարող են մերժվել, հետևաբար` անձի խախտված իրավունքը` մնալ չպաշտպանված:
Վերը նշվածը հաշվի առնելով` առաջարկում ենք ՀՀ քաղաքացիական դատա-

վարության օրենսգրքում օրենսդրական կարգավորումներն ապահովել այն հաշվով, որ եթե հայցադիմումով հայցվորի ներկայացրած պահանջները չեն կարող
գնահատվել` բավարարվել կամ մերժվել` առանց դրանց հիմքում ընկած հիմնական պահանջի քննարկման (տվյալ դեպքում` ազատման մասին հրամանն անվավեր ճանաչվելու հարցին իրավական գնահատական տալու), ապա դատարանը,
անկախ հայցադիմումով նշված լինելու հանգամանքից, իր նախաձեռնությամբ քննի
նախ և առաջ հիմնական պահանջը, որի լուծման ելքով ուղղակիորեն պայմանավորված են նաև մյուս` ածանցյալ պահանջները: Ի վերջո, այս դեպքում հիմնական
պահանջի քննումն ինքնանպատակ կամ արհեստական շեղում չէ, այլ կազմում է
«պայմանագրի լուծումն օրինական հիմքով» (ՀՀ աշխ. օր. 265-րդ հոդվ., մաս 1)
հասկացության էական բաղադրիչը: Խնդիրն այն է, որ նման դեպքերում անհրաժեշտ է չսահմանափակել «աշխատանքից ազատման օրինականություն» հասկացության շրջանակները, որոնցում, ըստ մեզ, ներառվում է ամենից առաջ այն իրավական ակտի իրավաչափությունը, որի հիման վրա կատարվել են վիճարկվող
գործողությունները:
Աշխատանքից ազատման օրինականությունը վիճարկելու գործերով երբեմն
օրենքը որոշակի հանգամանքներում դատարանին թույլ է տալիս շեղվել հայցվորի
ներկայացրած հայցապահանջից և գործատուի վրա դնել այնպիսի պարտականություն, որի վերաբերյալ ոչ հայցադիմումով և ոչ էլ գործի քննության ընթացքում
հայցվորը չի ներկայացրել` բավարարվելով միայն աշխատանքում վերականգնելու
պահանջով: Այդ իրավունքից օգտվելու` դատարանի հնարավորությունը, սակայն,
պայմանավորված է մեկ գլխավոր հարցադրումով, այն է` օրիակա՞ն է եղել աշխատանքային պայմանագրի լուծումը, թե՞ ոչ: Այսպես, ՀՀ աշխ. օր. 265-րդ հոդվածի 2րդ մասը սահմանում է, որ «տնտեսական, տեխնոլոգիական, կազմակերպչական
պատճառներով կամ գործատուի և աշխատողի հետագա աշխատանքային հարաբերությունների վերականգնման անհնարինության դեպքում դատարանը կարող է
աշխատողին չվերականգնել իր նախկին աշխատանքում` պարտավորեցնելով
գործատուին հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար
վճարել հատուցում` միջին աշխատավարձի չափով, մինչև դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելը, և աշխատողին աշխատանքում չվերականգնելու դիմաց
հատուցում` ոչ պակաս, քան միջին աշխատավարձի, բայց ոչ ավելի, քան միջին
աշխատավարձի տասներկուապատիկի չափով»: Միևնույն ժամանակ, օրենսգրքի
հիշյալ իրավադրույթը կիրառման ենթակա է նույն հոդվածի 1-ին մասի համատեքստում, այսինքն` այն դեպքում, երբ դատական կարգով պարզվել է, որ աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է առանց օրինական հիմքի կամ օրենսդրությամբ
սահմանված կարգի խախտումով: Հետևաբար, դատարանը չի կարող կիրառել ՀՀ
աշխ. օր. 265-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, եթե չպարզի աշխատանքային պայմանագրի
1

Տե´ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի` թիվ ԵԿԴ/1896/02/13
քաղ.գործով կայացրած որոշումը:
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լուծման իրավաչափությունը` անկախ այն հանգամանքից, թե հայցվորն իր այդ
պահանջը հստակեցրե՞լ է հայցադիմումում կամ ներկայացրել է գործի քննության
ընթացքում, թե՞ ոչ:
Հայցապահանջից կատարվող շեղումը վերը նշված դեպքերում տրամաբանական և իրավաչափ կարող է համարվել նաև այն պատճառով, որ երկրորդական
պահանջների քննումն ու լուծումը կախման մեջ են հիմնական պահանջի ներկայացման հայցային վաղեմության ժամկետների պահպանման տեսանկյունից: Եթե,
օրինակ` նախկին աշխատանքում վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի գումարի գանձման կամ չվերականգնման դիմաց փոխհատուցում տրամադրելու պահանջով (եթե հայցվորը չունի գործատուի հետ աշխատանքային հարաբերությունները շարունակելու մտադրություն), ապա նախ և առաջ անխուսափելիորեն առաջ
է գալիս աշխատանքային պայմանագրի լուծման (աշխատանքից ազատվելու) օրինականությունը ստուգելու անհրաժեշտություն, ինչի հաջողությունը երաշխավորված է հայցային վաղեմության` օրենքով սահմանված ժամկետների պահպանման
դեպքում: Տվյալ դեպքում, եթե դատարանը գործը քննելու պահին, երբ արդեն լրացել են աշխատանքից ազատման հրամանը (որոշումը, կարգադրությունը) անվավեր ճանաչելու հայցային վաղեմության ժամկետը (համապատասխան փաստաթուղթն ստանալու օրվանից 2 ամիսը), չանդրադառնա այդ պահանջին, ապա ինքնին հնարավոր չի լինի բավարարել հայցվորի ներկայացրած` նախկին աշխատանքում վերականգնելու կամ չվերականգնելու դիմաց փոխհատուցում տրամադրելու
մասին պահանջները:
Անհատական աշխատանքային վեճերի լիակատար քննության և լուծման
սկզբունքն իրացնելու նպատակով դատարանի կողմից հայցի քննության շրջանակները կարող են ընդարձակվել նաև այլ կոնկրետ դեպքերում` կախված դատարան
ներկայացված հայցադիմումի բովանդակությունից, ավելի ստույգ` հայցի առարկայի և հիմքերի մասին փաստարկներից: Այսպես, եթե, օրինակ` բաժնետիրական ընկերությունում աշխատանքից ազատված հայցվորը վիճարկում է աշխատողի հաստիքը կրճատվելու պատճառով իրեն աշխատանքից ազատումը միմիայն պայմանագրի լուծման օրինական հիմքի (օրենքով սահմանված պատճառի) բացակայության հիմքով, ապա դատարանը, մեր կարծիքով, պետք է քննարկման առարկա
դարձնի նախ և առաջ Ընկերության տնօրենի արձակած հրամանի հիմքում ընկած`
Բաժնետիրական ընկերության խորհրդի (դրա առկայության դեպքում) որոշումը:
Խնդիրն այն է, որ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի 84-րդ հոդվածի համաձայն` Ընկերության խորհրդի բացառիկ իրավասություններից մեկն Ընկերության կառուցվածքը և աշխատողների հաստիքացուցակը հաստատելու իրավունքն է, որը չի կարող փոխանցվել միանձնյա գործադիր մարմնին` Ընկերության
տնօրենին: Այդ իմաստով, հայցվորի կողմից միայն Ընկերության տնօրենի հրամանը վիճարկելը կարող է խոչընդոտել նրա խախտված իրավունքների պաշտպանությունը, քանի որ պատասխանող կողմը կարող է պատճառաբանել, որ աշխատողի հաստիքը կրճատվել է ոչ թե Ընկերության տնօրենի հրամանով, այլ Խորհրդի
որոշմամբ, իսկ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն
(88-րդ հոդվ., մաս 2)՝ տնօրենը պարտավոր է կազմակերպել Խորհրդի որոշումների
կատարումը, ինչը և տնօրենը կատարել է` կրճատված հաստիքը զբաղեցնող աշխատողին աշխատանքից ազատելու մասին հրամանն արձակելով:
Բերենք մեկ այլ օրինակ. երբ դատարանի կողմից աշխատանքային վեճի ճիշտ
լուծման հավանականությունը կարող է նվազել, եթե նա չշեղվի ներկայացված հայցապահանջի բովանդակությունից: Այսպես, ՀՀ աշխ. օր. 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի համաձայն` գործատուն իրավունք ունի աշխատողի հետ լուծելու ա-
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նորոշ ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը, ինչպես նաև որոշակի
ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը նախքան դրա գործողության
ժամկետի լրանալը աշխատողի կողմից աշխատանքային պայմանագրով կամ ներքին կարգապահական կանոններով իրեն վերապահված պարտականությունները
առանց հարգելի պատճառի պարբերաբար չկատարելու դեպքում: Օրենսգրքի 121րդ հոդվածը սահմանում է վերը նշված հիմքով աշխատանքային պայմանգիրը լուծելու հիմքը, ավելի ստույգ` այն իրավիճակը, երբ աշխատանքային պայմանագիրը
կարող է գործատուի նախաձեռնությամբ լուծվել Օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 5-րդ կետով: Մասնավորապես, Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է, որ գործատուն իրավունք ունի Օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5րդ կետով նախատեսված հիմքով լուծելու աշխատանքային պայմանագիրը, եթե
մինչև տվյալ աշխատանքային կարգապահական խախտումը աշխատանքային
կարգապահական խախտում թույլ տված աշխատողն ունի առնվազն երկու չհանված կամ չմարված կարգապահական տույժ: Դատարանի` ներկայացված հայցապահանջից շեղվելու անհրաժեշտությունը ծագում է այն ժամանակ, երբ հայցվորը
չի վիճարկում նախորդ մեկ տարվա ընթացքում իր նկատմամբ կիրառված տույժերի կամ դրանցից մեկի իրավաչափությունը և հայցադիմումով դատարանի ուշադրությունը բևեռում է միայն ազատման հրամանի օրինաչափությունը քննարկելու
վրա: Այս պարագայում, մեր կարծիքով, աշխատանքային վեճի, քննության ու լիակատար լուծման շահը պահանջում է, անկախ հայցվորի կողմից ներկայացված լինելուց, քննության առնի հետևյալ հարցերը`
ա) ստուգել հայցվորի նկատմամբ նախորդ մեկ տարվա ընթացքում տվյալ
գործատուի մոտ կիրառված և չմարված (կամ չհանված) երկու կարգապահական
տույժերի առկայությունը,
բ) նշանակված կարգապահական տույժերի մասին անհատական իրավական
ակտերի օրինականությունը, ներառյալ` տույժերի կիրառման բավարար հիմքերի
առկայության և կիրառման` օրենքով սահմանված կարգը պահպանված լինելու
փաստերը:
Խնդիրն այն է, որ աշխատանքային օրենսգրքի քննարկվող` 113-րդ հոդվածի
1-ին մասի 5-րդ կետի հիմքով` մեկ տարվա ընթացքում երրորդ զանցանքը թույլատրելն աշխատանքային պայմանագրի լուծման ինքնաբավ հիմք չէ1 և ուղղակիորեն կապվում է զանցանքի մեջ մեղադրվող աշխատողի նախկին վարքագծի, մասնավորապես` մեկ տարվա ընթացքում արդեն իսկ երկու կարգապահական տույժ
ունենալու փաստի հետ: Դրանից ուղղակիորեն բխում է, որ եթե հայցվորին հաջողվի դատարանում ապացուցել նախորդ տույժերից առնվազն մեկի անօրինականությունը, ապա պայմանագրի լուծումն ինքնին դառնում է անօրինական: Հակառակ դեպքում, քննարկման առարկան ընդամենը վերջին կարգապահական տույժի
օրինականությունն է, որի որոշմանը ներկայացվող պահանջները (նկատի ունեմ`
կարգապահական տույժերի կիրառման կարգն ու պայմանները) հստակ ամրագրված են Օրենսգրքում: Մինչդեռ, մեր կարծիքով, նկարագրված իրավիճակում դատարանի կողմից իր նախաձեռնությամբ հայցապահանջի ընդլայնումը, այսինքն`
1

Նկատի ունենք, որ այն (երրորդ զանցանքը) միայն ինքնին բավարար չէ աշխատանքային
պայմանագիրը լուծելու համար` այնպես, ինչպես, օրինակ` գործալքության կամ ոգելից
խմիչք օգտագործած վիճակում աշխատանքի ներկայանալու դեպքերում, երբ, անկախ այլ
փաստական հանգամանքներից, օրենքը գործատուին իրավունք է վերապահում
աշխատողին ազատել աշխատանքից` անգամ այն դեպքում, երբ աշխատողը ոչ միայն
կարգապահական տույժ չունի, այլև մինչ այդ խրախուսվել է աշխատանքային պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու համար:
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աշխատողի նկատմամբ կիրառված տույժերի իրավաչափությունը ստուգելը բխում
է դատարանի իրավապաշտպան գործառույթից, գործի հանգամանքների լրիվ և
բազմակողմանի քննարկում հետազոտություն կատարելու մասին օրենքի պահանջից: Փորձը ցույց է տալիս, որ իրականում Աշխատանքային օրենսգրքի քննարկվող
հիմքը հաճախակի է կիրառվում աշխատողներին հետապնդելու և նրանց աշխատանքից ազատելու մտադրությունը կենսագործելու նպատակով, երբ նկատելիորեն սեղմ ժամկետներում աշխատողի նկատմամբ կիրառում են մեկից ավելի կարգապահական տույժեր` վերջինիս կողմից աշխատանքային կարգապահությունը
պարբերաբար խախտելու տպավորություն ստեղծելու և նրա հետ կնքված աշխատանքային պայմանագիրը մեկնաբանվող հիմքով լուծելու համար: Աշխատողները,
որպես կանոն, հասկանալի պատճառներով ձեռնպահ են մնում սկզբնական տույժերը բողոքարկելուց և գործատուի գործողությունները վիճարկում են միայն այն
ժամանակ, երբ լուծվում է աշխատանքային պայմանագիրը: Արդյունքում պատահում է նաև այնպես, որ վեճը քննելու պահին անցած են լինում նախորդ կարգապահական տույժերը բողոքարկելու ինչպես հայցային վաղեմության, այնպես էլ մարման ժամկետները (որի դեպքում կարգապահական տույժերը դառնում են անբողոքարկելի), և դատարանի խնդիրը մնում է միայն վերջին տույժի միջոցի` աշխատանքից ազատման հրամանի իրավաչափությունը որոշելը` իբրև առանձին կարգապահական տույժ:
Իրավիճակը փոքր-ինչ այլ է մեկ այլ պարագայում: Հայտնի է, որ գործատուի
նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագրի լուծումը կարող է վիճարկվել
նաև ընթացակարգային նորմերի խախտման հիմքով: Հետևաբար, որոշակի հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև հայցի հիմքի նկատմամբ դատարանի վերաբերմունքի խնդիրը: Օրինակ, երբ հայցադիմումում և գործի քննության ընթացքում
հայցվորն իրեն աշխատանքից ազատելու օրինականությունը վիճարկում է միայն
աշխատանքային պայմանագրի լուծման կարգի խախտման առումով (օրինակ`
պնդում է, թե գործատուն իրեն պատշաճ չի ծանուցել աշխատանքից ազատվելու
մասին կամ պայմանագիրը լուծելիս չի առաջարկել իր մասնագիտական պատրաստվածությանը և որակավորմանը համապատասխանող այլ աշխատանք),
փաստորեն, չի անդրադառնում աշխատանքային պայմանագրի լուծման՝ օրենքով
սահմանված հիմքերին, ապա դատարանը պարտավոր չէ իր նախաձեռնությամբ
ապացուցման ենթակա փաստերի շրջանակի մեջ ներառել և գործատուի վրա դնել
աշխատանքային պայմանագրի լուծման` օրենքով սահմանված հիմքի առկայության փաստն ապացուցելու պարտականությունը: Նույն կարգով վիճելի է նաև դատարանի` սեփական նախաձեռնությամբ անդրադարձն աշխատանքային պայմանագրի լուծման կարգի վերաբերյալ հարցին, եթե հայցվորը հայցադիմումում բարձրացրել է միայն պայմանագիրը լուծելու օրինական հիմքերը վիճարկելու պահանջը: Այս դեպքում դատարանը պետք է հետամուտ լինի` հայցվոր կողմին բացատրելու ներկայացված պահանջների չափը փոփոխելու իրավունքը, որպեսզի կայացվող դատական ակտն արտացոլի գործի իրական հանգամանքներն ու ապահովի
աշխատողի` խախտված աշխատանքային իրավունքների իրական պաշտպանությունը:
Այս իմաստով իրավիճակը զգալիորեն այլ է վարչական դատավարությունում,
որտեղ մեր կողմից պաշտպանվող տեսակետն ավելի ամրապնդված է: ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ` ՀՀ ՎԴՕ) 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն` գործի փաստական հանգամանքները դատարանը պարզում է ի պաշտոնե ("ex officio"): Նույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերը համապատասխանաբար
սահմանում են, որ «դատարանը կաշկանդված չէ վարչական դատավարության
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մասնակիցների ներկայացրած ապացույցներով, միջնորդություններով, առաջարկություններով, բացատրություններով և առարկություններով և իր նախաձեռնությամբ ձեռնարկում է համարժեք միջոցներ` կոնկրետ գործի լուծման համար անհրաժեշտ իրական փաստերի վերաբերյալ հնարավոր և հասանելի տեղեկություններ
ձեռք բերելու համար, ինչպես նաև, որ «դատարանը մատնանշում է հայցադիմումներում առկա ձևական սխալները, առաջարկում է ճշտել ոչ հստակ հայցային պահանջները, ոչ ճիշտ հայցատեսակները փոխարինել պատշաճ հայցատեսակներով,
տարբերակել հիմնական և ածանցյալ պահանջները, համալրել ոչ բավարար փաստական տվյալները, ինչպես նաև պահանջում է, որ ներկայացվեն գործի փաստական հանգամանքները պարզելու և գնահատելու համար անհրաժեշտ բոլոր ապացույցները»: Բացի այդ, նույն օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է,
որ «Վարչական դատարանը նախնական դատական նիստում կողմերի հետ
քննարկում և որոշում է ապացուցում պահանջող փաստերի շրջանակը: Ապացուցում պահանջող փաստերի շրջանակը որոշելը նախապատրաստական փուլում չի
սահմանափակում վարչական դատարանի իրավունքը դատաքննության փուլում
պահանջելու այլ ապացույցներ» (կետ 5):
Վերը շարադրվածը հիմք ընդունելով, ելնելով աշխատանքային վեճերը լիակատար լուծելու, հետագայում ըստ էության նույն նպատակին հասնելուն միտված,
սակայն միայն ձևական կողմերով միմյանցից տարբերվող հայցերի հարուցումը
կանխելու, ուստի և դատական համակարգն ավելորդ ծանրաբեռնվածությունից
զերծ պահելու նկատառումներով՝ անհատական աշխատանքային վեճերի լիակատար քննության իրագործումը տեսնում ենք ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքն այնպիսի իրավակարգավորմամբ համալրելով, որը դատարանի
համար կսահմանվի պարտականություն` աշխատանքից ազատման գործերով՝ անկախ հայցվորի ներկայացրած փաստերի ու փաստարկների բովանդակությունից.
1. Ապացուցման ենթակա փաստերի մեջ ներառել հետևյալ հարցադրումները`
ա) իրականում առկա՞ է աշխատանքային պայմանագրի լուծման օրինական
հիմքը, թե՞ ոչ. ընդ որում` պետք է նկատի ունենալ, որ «օրինական հիմքի առկայությունը» պարզելու համար բավարար չէ պայմանագիրը լուծելու մասին անհատական իրավական ակտում ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի համապատասխան
հոդվածի համապատասխան կետի վկայակոչումը, այլ պարտադիր է նաև վկայակոչված հոդվածի համապատասխան կետով նախատեսված փաստական հանգամանքի իրական առկայությունը, որն ապացուցելու պարտականությունը պետք է
կրի գործատուն: Բացի այդ, առանձին դեպքերում դատարանն ի պաշտոնե պետք
է պարզի նաև այլ առնչվող հանգամանքներ, որոնք ուղղակիորեն որոշում են աշխատաքային պայմանագրի լուծման օրինականությունը1.
բ) պահպանվե՞լ է արդյոք գործատուի նախաձեռնությամբ տվյալ հիմքով աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու` օրենքով սահմանված կարգը, թե՞ ոչ:
1
Առանձին դեպքերում դատարանը պետք է նաև պարզի, թե գործատուի կողմից աշխատողի հաստիքի կրճատումը կատարվե՞լ է, արդյոք, դրա համար օրենքով լիազորված սուբյեկտի կողմից, թե՞ ոչ: Խնդիրն այն է, որ դատական պրակտիկայում հանդիպել են դեպքեր, երբ
բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրենն ինքնակամ փոփոխել և կրճատել է Ընկերության աշխատողի հաստիքները` այն դեպքում, երբ «բաժնետիրակա ընկերությունների
մասին» ՀՀ օրենքի 84-րդ հոդվածի համաձայն` Ընկերության կառուցվածքն ու աշխատողների հաստիքացուցակը հաստատելն ու փոփոխելը Ընկերության Խորհրդի բացառիկ իրավասությունն է, որը չի կարող փոխանցվել միանձնյա գործադիր մարմնին` Գլխավոր տնօրենին:
Տե՜ս «Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր» ՓԲԸի դեմ քաղ. Գ. Բադալյանի հայցի հիման վրա
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում
հարուցված թիվ ԵԿԴ/1643/02/11 քաղ. գործի նյութերը:
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Ընդ որում, առաջարկվող ներմուծվելիք իրավադրույթը պետք է սահմանի դատարանի պարտականությունը` հայցվորին բացատրելու այդ փաստերն ապացուցելու պարտականությունը գործատուի վրա դնելու նրա պահանջի իրավունքը:
Խնդրի վերաբերյալ այլ երկրների օրենսդրության համապատասխան իրավակարգավորումների ու դրանց շուրջ գիտական ընդհանրացումների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ անհատական աշխատանքային վեճերով ապացուցման ընդհանուր ձևաչափից շեղվելու անհրաժեշտությունը բավականին ընդունելի
մոտեցում է: Կրկին նույն գերակա, այն է` գործով օբյեկտիվ ճշմարտությունն ապացուցելու և դատական ակտը վեճի իրական հանգամանքներից բխեցնելու նպատակից ելնելով, բազմաթիվ գիտնականներ հանդես են եկել անհատական աշխատանքային վեճերով ապացուցման պարտականությունը լրիվ կամ հիմնականում գործատուի վրա դնելու անհրաժեշտությունը հիմնավորելու փորձերով, որոնք, մեր
կարծիքով, համոզիչ են:
Այսպես, ռուսալեզու գրականության աղբյուրը նշում է, որ ՌԴ Քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 56-րդ հոդվածն ամրագրում է յուրաքանչյուր կողմի`
իր պահանջների ու առարկությունների հիմքում ընկած փաստերն ապացուցելու
պարտականությունը: Միաժամանակ նշվում է, որ դատավարության կողմերի հավասարությունը չի հանդիսանում դատավարության ունիվերսալ սկզբունք: Այդ
սկզբունքը կարող է լիարժեք կիրառվել գոնե ձևականորեն հավասար սուբյեկտների` կոնտրագենտ ֆիրմաների միջև վեճերի, ամուսինների գույքի բաժանման և այլ
գործերի քննության ժամանակ: Աշխատանքային վեճերում (քանի որ աշխատողը
հանդիսանում է աշխատանքային իրավահարաբերության անհամեմատ թույլ կողմը) կողմերի հավասարությունը փաստացի բացակայում է: Այդպիսով, եթե բացակայում է ձևական հավասարությունը, ապա չպետք է լինի նաև փաստացի հավասարեցումը: Եթե օրինակ` քրեական դատավարությունում գործում է երաշխիք` անմեղության կանխավարկածի ձևով, ապա աշխատանքային վեճերով (երբ կողմերն
ակնհայտ անհավասար վիճակում են) դատավարական օրենսդրության մեջ այդպիսի երաշխիք սահմանված չէ: Աշխատանքում վերականգնելու պահանջի վերաբերյալ վեճ քննելու դեպքում պատասխանողը դատարանում պետք է ապացուցի աշխատողին աշխատանքից ազատելու իրավաչափությունը, իսկ աշխատողը պետք
է ապացուցի իրեն աշխատանքից ազատելու անօրինականությունը: Նույն աղբյուրը վկայակոչում է ՌԴ դատական համակարգի բարձրագույն ատյանի` Գերագույն
դատարանի պլենումի դիրքորոշումը, որը, անդրադառնալով քննարկվող խնդրին,
ուղղակիորեն նշել է հետևյալը. «Եթե քննվում է աշխատանքային պայմանագիրը
գործատուի նախաձեռնությամբ լուծվելու արդյունքում աշխատանքում վերականգնվելու վերաբերյալ վեճ, ապա ազատման օրինական հիմքի առկայության և
պայմանագրի լուծման կարգը պահպանած լինելու փաստերն ապացուցելու պարտականությունը դրվում է գործատուի վրա»1:
Անհատական աշխատանքային վեճերի լիակատար լուծման սկզբունքը չի կարող լիարժեք դրսևորվել` առանց խախտված իրավունքների լրիվ վերականգնման:
Այլ կերպ ասած, խախտված իրավունքների լրիվ, ամբողջական պաշտպանությունը հնարավոր չէ ապահովել աշխատանքային օրենսդրության նորմերի սահմանա1
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փակ մեկնաբանությամբ: Իրավունքի նորմերի այդպիսի մեկնաբանությունը հաճախ
կարող է հակասել աշխատանքային իրավունքի սկզբունքներին և ավարտվել
խախտված իրավունքի թերի պաշտպանությամբ: Նման իրավիճակ կարող է առաջանալ այն դեպքում, երբ խախտված իրավունքի պաշտպանությանը նվիրված իրավադրույթն իր ոչ բավարար հստակ բովանդակության հետևանքով ստեղծում է
իրավունքի վերականգնման սահմանների հարցում տարընկալում, այսինքն` կողմերից մեկին որոշակի իրավունք վերապահելու կամ մյուս կողմի վրա որոշակի
պարտականություն դնելու սահմանների անորոշություն: Այսպես, օրինակ` դատական պրակտիկայում որոշակի տարակարծությունների տեղիք է տվել այն հարցը,
թե իրավունք ունի՞ արդյոք դատարանը գործատուին պարտավորեցնել անօրինական ազատված աշխատողին վերականգնել այն աշխատանքում (պաշտոնում), որը նրան չի առաջարկվել աշխատանքային պայմանագիրը լուծելիս, եթե այդպիսի
առաջարկություն կատարելը ՀՀ գործող օրենսդրության համաձայն եղել է գործատուի պարտականությունը: Այս առումով որոշակի պարզաբանման կարիք ունի ՀՀ
աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածը, որն ըստ էության նվիրված է անօրինական ազատված աշխատողների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանը: Ավելի ստույգ՝ ՀՀ աշխ. օր. 265-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` եթե
պարզվում է, որ աշխատանքի պայմանները փոփոխվել են, աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է առանց օրինական հիմքերի կամ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի խախտումով, ապա աշխատողի խախտված իրավունքները վերականգնվում են: Նույն հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ «գործատուի և աշխատողի հետագա աշխատանքային հարաբերությունների վերականգնման անհնարինության դեպքում դատարանը կարող է աշխատողին չվերականգնել իր նախկին աշխատանքում...»: Այս դեպքում պարզաբանման կարիք ունի
«աշխատանքային հարաբերությունների վերականգնման անհնարինություն» արտահայտությունը, ինչի շուրջ առկա է քննարկվող տարաձայնությունը: Եթե իրավակիրառ մարմինը` դատարանը, հիշյալ արտահայտությունը մեկնաբանում է սահմանափակ` այն նույնացնելով «նախկին պաշտոնում վերականգնել» արտահայտության հետ, ապա, անշուշտ, բացառվում է աշխատողի և գործատուի միջև աշխատանքային հարաբերությունների շարունակումը, ինչը, մեր կարծիքով, ճիշտ չէ: Եթե դատարանը քննարկվող արտահայտությունը մեկնաբանում է իր իրական ծավալով և, համադրելով Օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի բովանդակությունը, աշխատողի խախտված իրավունքների վերականգնումը բխեցնում է աշխատանքային պայմանագիրն առանց օրինական հիմքի կամ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի խախտմամբ լուծված լինելու փաստից, ապա գործատուի վրա աշխատողին վերջինիս չառաջարկված համապատասխան աշխատանքում վերականգնելու պարտականություն դնելը դառնում է իրավաչափ: Գրեթե անվիճելի է,
որ գործատուն ազատվող աշխատողին վերջինիս մասնագիտական պատրաստվածությանը, որակավորմանը և առողջական վիճակին համապատասխան աշխատանք չի առաջարկում` նրա կողմից համաձայնություն տրվելու բարձր հավանականությունը գիտակցելով: Հետևաբար, մեր կարծիքով, եթե դատական կարգով
հաստատվում է ազատվող աշխատողին համապատասխան աշխատանք չառաջարկելու, այսինքն` օրենքի իմպերատիվ պահանջը գործատուի կողմից խախտվելու փաստը, ապա միանգամայն օրինաչափ է թվում գործատուի նկատմամբ իրավական ներգործություն կիրառելու, այն է` աշխատողին չառաջարկված թափուր
պաշտոնում նրան վերականգնելուն պարտավորեցնող որոշում կայացնելու` դա-
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տարանի իրավունքը:
Այս մոտեցումը բխում է աշխատանքային հարաբերությունների կայունության
սկզբունքից և համահունչ է խախտված իրավունքների լիակատար պաշտպանության սկզբունքի իմաստին: Ի դեպ, իրավունքի նորմերի բովանդակության մեկնաբանության խնդրի նկատմամբ ձևական մոտեցում ցուցաբերելու անթույլատրելիությանն անդրադարձ կա նաև սահմանադրաիրավական պրակտիկայում: Իր որոշումներից մեկում ՀՀ Սահմանադրական դատարանն իրավամբ նշել է, որ «իրավունքի
նորմի բովանդակության մեկնաբանման նկատմամբ չի կարող ձևական մոտեցում
դրսևորվել, երբ տվյալ դեպքում առկա է իրավունքի պաշտպանության խնդիր...1:
Խնդիրն այն է, որ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածը (մաս 1), ըստ
էության, որպես աշխատողի խախտված իրավունքի վերականգնման հիմք, իրավաբանորեն միմյանց հավասարեցնում է ազատումն «առանց օրինական հիմքի» և
«օրենսդրությամբ սահմանված կարգի խախտումով» կատարած լինելու փաստերը: Ողջամտորեն ենթադրվում է, որ աշխատողը պետք է համաձայներ գործատուի
մոտ աշխատանքը շարունակել առաջարկվող համապատասխան պաշտոնում, որի
դեպքում կանխվելու էր քննվող աշխատանքային վեճը, և եթե վեճը լուծվելու պահին նա այդ պաշտոնը չի զբաղեցնում իր կամքից անկախ, իսկ ավելի ստույգ` գործատուի կողմից այն իրեն առաջարկված չլինելու պատճառով, ուրեմն միանգամայն տրամաբանական է, որ գործատուի ոչ իրավաչափ թերացումը շտկվի դատարանի կողմից՝ դրանով ապահովելով աշխատողի խախտված իրավունքների լիարժեք պաշտպանությունը: Վերը շարադրվածը թույլ է տալիս հանդես գալ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի քննարկվող հոդվածը համապատասխան իրավադրույթով
լրացնելու մասին առաջարկությամբ, որով կլուծվի նաև օրենքի կիրառումն իրարամերժ մեկնաբանություններից զերծ պահելու խնդիրը: Այս առումով, կարծում ենք`
ճիշտ կլիներ` ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265րդ հոդվածը լրացնել առանձին
իրավադրույթով, համաձայն որի՝ «Դատարանն իրավունք ունի անօրինական ազատված աշխատողի պահանջով գործատուին պարտավորեցնել աշխատողին
վերջինիս զբաղեցրած պաշտոնի բացակայութան դեպքում վերականգնել այն թափուր պաշտոնում (աշխատանքում), որը նրան չի առաջարկվել սույն օրենսգրքի
պահանջների խախտումով»: Ընդ որում, տրամաբանորեն բխում է նաև օրենքով

սահմանելը, որ «ազատված աշխատողին աշխատանքի չվերականգնելու դիմաց
դրամական փոխհատուցում կարող է տրվել միայն թափուր պաշտոնում վերականգնվելուց աշխատողի հրաժարվելու կամ այդպիսի պահանջ դատարանին չներկայացվելու դեպքում»:

1

Տե´ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի` 2012 թվականի հուլիսի 18-ի թիվ ՍԴՈ1038
որոշումը: ՀՀՊՏ 2012/36, (910)1, 31.07.12:
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Real and full protection of the rights of citizens and organizations cannot be
achieved without a full, thorough and objective solution. This is a general rule that
applies to the protection of labor rights, and more specifically, the process of dispute
solution. That is why in this article was proposed to introduce the principle of Full
Labor Dispute Solution. This proposal is based on the belief that real justice cannot be
considered as a result of a judicial act does not reflect the true circumstances of the
case. As a result of this article we have come to the conclusion that the scope of the
claim and the grounds permitted by the deviations, which are made up from the full
circumstances of the case, the disputed order to ensure the protection of rights
regarded as real and legitimate place to find procedural legislation and judicial
practice.

ПРИНЦИП ПОЛНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
ТРУДОВЫХ СПОРОВ
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Невозможно обеспечить реальную и полную защиту прав граждан и организаций без полного, всестороннего и объективного расследования дел. Это общее правило, которое также относится к защите трудовых прав, а конкретнее, к
процессу разрешения трудовых споров. По этой причине в данной статье предлагается выделить принцип полного разрешения индивидуальных трудовых споров. В основе данного предложения заложена уверенность, что не может считаться реальным то правосудие, принятый в процессе которого судебный акт не
отражает реальных обстоятельств расследуемого дела. В связи с этим в результате изложения данной статьи мы приходим к выводу, что допускаемые необхо-
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димые отклонения от рамок предмета и оснований иска, которые допускаются
для полного выявления обстоятельств дела с целью обеспечения реальной защиты оспариваемых прав, должны считаться законными и найти место в процессуальном законодательстве и судебной практике.
Բանալի բառեր – աշխատանքային վեճ, լիակատար լուծում, ապացուցման պարտականութ-

յուն, խախտված իրավունք, իրավունքների պաշտպանություն
Ключевые слова: трудовой спор, полное разрешения, обязанность доказывания,

нарушенные права, защита прав
Key words: labor dispute, full solution,to prove the obligation, violated rights,protection of rights
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ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ
ՊԱՅՄԱՆԱԴԻՐ ԿՈՂՄԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
Վարդուհի Դանիելյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________

Կոնտրագենտների նույնականացման հարցը, պայմանավորված հաղորդակցության միջոցների առանձնահատկություններով, մշտապես առկա է եղել էլեկտրոնային առևտրի սուբյեկտների համագործակցության ժամանակ: Կողմերի միջև անմիջական հաղորդակցության բացակայությունը հանգեցնում է այն բանին, որ բարձրանում է կոնտրագենտի անձում սխալվելու ռիսկը1: Կողմերի նույնականացման խնդրի
լուծման միջոց է էլեկտրոնային ստորագրությունը, ուստի էլեկտրոնային առևտրի
զարգացումը նաև էապես պայմանավորվում է էլեկտրոնային ստորագրությունների
իրավական կարգավորմամբ: Էլեկտրոնային ստորագրությունների միջոցով նույնականացվում են հեռավորության վրա կնքվող գործարքների կողմերը, և պահպանվում է նամակագրության գաղտնիությունը2, հնարավորինս ապահովվում են կնքվող
գործարքների հուսալիությունն ու էլեկտրոնային շրջանառության կայունությունը:
Backer & McKenzie իրավաբանական ընկերությունն անցկացրել է համեմատական հետազոտություն, թե տարբեր երկրների օրենքները ինչպիսի ձևակերպում են
տալիս էլեկտրոնային ստորագրությանը3: Երկրների մեծ մասում օգտագործվում է «էլեկտրոնային ստորագրություն» (electronic signature), իսկ մյուսներում` «թվային ստորագրություն» (digital signature) հասկացությունը: Որոշ երկրներում (օր.՝ Սինգապուրում) երկու հասկացություններն օգտագործվում են զուգահեռաբար: Հայաստանի
Հանրապետությունը դրսևորել է համատեղման մոտեցում` օրենքը վերնագրելով «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին»4: Հարկ
է ընդգծել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում 2001 թ.-ից ընդունվել և գործում էր «Էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» օրենքը, սակայն 2011թ.-ին օրենքն
էական փոփոխությունների է ենթարկվել, իսկ վերտառությունն է «Էլեկտրոնային ստորագրության մասին» ՌԴ օրենք5:
Էլեկտրոնային ստորագրությունն ավանդական ստորագրության նման չէ: Որպես
այդպիսի ստորագրություն կարող են ծառայել էլեկտրոնային նամակի վերջում գրված
անձի անունը, ձեռքով կատարված ստորագրության սկանավորված տարբերակը
կամ կայքի էջում «Ես ընդունում եմ» (I accept) գրության հաստատումը6: Ստորագրությունը կարող է կատարված լինել ցանկացած տառերի, թվերի, սիմվոլների թվային
1
Խնդիրն այն է, որ պայմանագրի մի կողմը հնարավորություն չունի հավաստիանալու, որ
պայմանագիր կնքում է կոնկրետ անձի հետ, այլ կերպ` բացակայում է կոնտրագենտին
նույնականացնելու հնարավորությունը:
2
Տե´ս John Dickie, Internet and Electronic Commerce Law in the European Union, Oxford,
North America, 1999, էջ 35:
3
Տե´ս http://www.bmck.com/ecommerce/countrvcomp.html, (մուտք` 20.07.2012թ.):
4
Տե´ս թիվ ՀՕ-40 օրենք, ընդունվել է 14.12.2004թ.-ին, ուժի մեջ է 15.01.2005թ.-ից:
5
Տե´ս թիվ 63-ФЗ դաշնային օրենք, ընդունվել է ՌԴ Դաշնային խորհրդի կողմից
25.03.2011թ.-ին, ուժի մեջ է 06.04.2011թ.-ից:
6
Տե´ս E-commerce and Convergence, A guide to the Law of Digital Media, Fourth Edition,
editor Mike Butler, Great Britain, 2011, էջ 185:
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կարգով, որոնք հավելվում են էլեկտրոնային փաստաթղթին դրա իսկությունը հաստատելու համար: Ներկայումս տարածում են գտել նաև սարքեր, որոնք թույլ են տալիս ստորագրել էկրանի վրա և ձեռքի ստորագրությունը թվայնացնել: Մի շարք Էլեկտրոնային ստորագրությունների միջոցով անգամ հնարավոր է որոշել, թե երբ է կազմվել և ստորագրվել փաստաթուղթը1: Թվային ստորագրությունը էլեկտրոնային ստորագրության տեսակ է: Այն անձի անվան կամ ազգանվան հետ որևէ առնչություն
չունի և փաստաթուղթը կոդավորելու միջոց է, որը մյուս կողմն ապակոդավորում է,
եթե նրան դրա համար տրվել է անհրաժեշտ բանալի: Հարկ է ընդգծել, որ ներկայումս մշակվում են գրաֆիկական ծրագրեր, որոնք հնարավոր կդարձնեն թվային և
էլեկտրոնային ստորագրությունների համատեղումը, այսինքն` անձի անվան և ազգանվան թվայնացնող կոդավորումը2:
Թվային ստորագրությունների օգտագործումը դեռևս համընդհանուր տարածում չի ստացել, սակայն պայմանագրի մյուս կողմին նույնականացնելու համար օգտագործվում են այլ միջոցներ ևս: Այս միջոցները ներառում են էլեկտրոնային նամակի ուղարկումը, ֆաքսիմիլային հավաստիացումն այն մասին, որ էլեկտրոնային
ձևով պայմանագիրը ստորագրվել է հենց այդ անձի կողմից3: Էլեկտրոնային փոստի
օգտագործումը, սակայն, հաճախ հանգեցնում է բարդությունների. հաղորդագրություն
ստացողը չի կարող հաստատապես նշել, որ դա ուղարկված է հենց այն անձի կողմից,
որի հասցեից ստացվել է, և որ այդ անձն օժտված է գործարքներ կնքելու լիազորությամբ: Բացի դրանից, վտանգ է ստեղծվում, որ հաղորդագրությունը կարող է այլ անձի
կողմից կազմված կամ փոփոխված լինել: Այդ է խնդիրը, որ, չնայած ոչ շատ կիրառելիության և տարածվածության, թվային ստորագրությունն առայժմ միակ միջոցն է, որն
ապահովում է հուսալիության հնարավոր ամենաբարձր մակարդակ:
Թվային ստորագրությունները ստեղծվում են կրիպտոգրաֆիայի միջոցով, որը
բարձրագույն մաթեմատիկայի ճյուղ է: Դրա միջոցով հաղորդագրությունները դառնում են անմատչելի, իսկ այնուհետև վերածվում ընթեռնելիի: Ստորագրությունները
հիմնված են կոդավորման սիմետրիկ և ասիմետրիկ մեթոդների վրա: Առաջին դեպքում երկու կողմերը օգտագործում են մի բանալի, որը հայտնի է միայն իրենց: Երկրորդի դեպքում օգտագործվում են մի քանի բանալիներ4: Բանալիներ ասելով` պետք
է հասկանալ սիմվոլների որոշակի կրիպտոգրաֆիական հաջորդականություն, որը
թույլ է տալիս ստեղծել թվային ստորագրություն կամ ստուգել դրա իսկությունը: Բանալիները տարբեր երկրների օրենսդրությամբ կոչվում են տարբեր կերպ` բաց և
փակ, հանրային և մասնավոր: Այդ բանալիները որևէ առնչություն չունեն անձի հետ,
դրանք պարզապես թվային համախմբեր են: Մասնավոր բանալին օգտագործվում է
թվային ստորագրության ստեղծման համար, և այն հաղորդագրությունը դարձնում է
անընթեռնելի, իսկ մյուսը` հակառակը: Ենթադրվում է, որ մասնավոր բանալու տերն
այն պետք է գաղտնի պահի: Հիմնականում մասնավոր բանալին պահվում է քարտերի կամ այլ էլեկտրոնային կրիչների վրա: Չնայած մասնավոր ու հանրային բանալիները մաթեմատիկորեն փոխկապված են, սակայն անհնար է հանրային բանալու իմա1
Տե´ս Martien Schaub, European Legal Aspects of E-commerce, Amsterdam, 2004, էջ 131132:
2
Տե´ս http://www.arx.com/information/digital-electronic-signature/digital-signature-software.htm
(մուտք` 17.07.2012թ.)
3
Տե´ս Larry A. DiMatteo, Lucien J. Dhooge, International Business Law, a Transactional
Approach, 2nd edition, US, 2006, էջ 544:
4
Տե´ս I. Twomeu, D. Jennings, M. Fox, Andersons΄s Business Law and the Legal Environment,
18th edition, US, 2002, էջ 301:
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Государство и право
1

ցությամբ ստանալ մասնավոր բանալու համախումբը :
«Էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՌԴ դաշնային նախկին օրենքն
օգտագործում էր բաց և փակ բանալի հասկացությունները, սակայն 2011թ. փոփոխություններից հետո բաց և փակ բանալիների փոխարեն օգտագործվում են «էլեկտրոնային ստորագրության բանալի» և «էլեկտրոնային ստորագրության ստուգման բանալի» արտահայտությունները2: Հարկ է ընդգծել, որ էլեկտրոնային ստորագրության
ստեղծման և ստուգման տվյալներ հասկացությունները օգտագործվում են նաև Եվրոպական միության (այսուհետ` ԵՄ) «Էլեկտրոնային ստորագրությունների մասին»
1999/93/EC դիրեկտիվում 3 : «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային
ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքը չի օգտագործում բանալիներ հասկացությունը:
Դրա փոխարեն օրենքի 2-րդ հոդվածում տրվում է էլեկտրոնային ստորագրության
ստեղծման և ստուգման տվյալների հասկացությունը, որոնք համընկնում են ՌԴ օրենքում տրված վերոնշյալ հասկացությունների հետ: Այսպես, ըստ մեր օրենքի` էլեկտրո-

նային թվային ստորագրության ստեղծման տվյալներ ասելով` հասկանում ենք պայմանանշանների ուրույն հաջորդականություն, որն ստորագրող անձն օգտագործում է
իր էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը յուրաքանչյուր անգամ կիրառելիս: Փաստորեն, էլեկտրոնային թվային ստորագրության ստեղծման տվյալները հայտնի են
միայն ստորագրության սեփականատիրոջը: Էլեկտրոնային թվային ստորագրության
ստուգման տվյալներ ասելով` հասկանում ենք պայմանանշանների ուրույն հաջորդականություն, որն օգտագործվում է յուրաքանչյուր անգամ էլեկտրոնային թվային ստորագրության իսկությունը հաստատելու համար: Էլեկտրոնային թվային ստորագրության ստուգման տվյալները կարող են տրվել ցանկացած անձի՝ ստուգելու համար
ստորագրության իսկությունը: Այդ տվյալները ստեղծում է ստորագրող անձը կամ հավաստագրման կենտրոնը:
Քանի որ էլեկտրոնային միջավայրում կողմերը հաճախ միմյանց չեն ճանաչում,
չեն ունեցել որևէ գործնական փոխհարաբերություն, ուստի միմյանց նկատմամբ
վստահություն հիմնականում չեն ունենում, հանրային բանալին մյուս կողմին տրամադրելու համար անհրաժեշտ է լինում երրորդ անձի առկայություն, որն էլ հավաստագրման կենտրոնն է4: Մասնավոր բանալին ապագա ստորագրողին տալով` հավաստագրող կենտրոնը տալիս է նաև հավաստագիր, որը պարունակում է հանրային բանալին և այն անձի անունը, ում այն տրվում է: «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և
էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի համաձայն` էլեկտրոնային թվային ստորագրության հավաստագիրը փաստաթուղթ է`

թղթի, էլեկտրոնային կամ այլ կրիչների վրա, որը հաստատում է ստորագրող անձին էլեկտրոնային թվային ստորագրության ստուգման տվյալների և էլեկտրոնային
թվային ստորագրության պատկանելությունը և ծառայում է էլեկտրոնային թվային
ստորագրության իսկության ստուգման միջոց: Հավաստագրի հիմնական գործա-

1
Տե´ս UNCITRAL Model Law on Electronic Singatures with Guide to Enactment, New York,
2002, էջ 22:
2
Տե´ս http://graph.garant.ru:8080/SESSION/PILOT/main.htm և http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=72518 (մուտք` 18.07.2012թ.-ին):
3
Տե´ս http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!
CELEXnumdoc&numdoc= 31999L0093&model=guichett (մուտք` 01.10.2012թ.)
4
Տե´ս UNCITRAL, Promoting confidence in electronic commerce: legal issues on international
use of electronic authentication and signature methods, Vienna, 2009, 19-20 էջեր:
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ռույթը ստորագրողին համապատասխան հանրային բանալու հետ կապելն է1: Հավաստագիրը ծառայում է նաև որպես թվային ստորագրության իսկության ստուգման
միջոց2: Այն կարող է ունենալ ժամկետ: Միևնույն ժամանակ հանրային բանալին հասանելի դարձնելու համար հավաստագիրը պետք է հրապարակվի հավաստագրերի
շտեմարանում, որը դրանց առցանց բազան է3:
Էլեկտրոնային նույնականացման օրենսդրությունը տարբեր երկրներում տարբեր կերպ է զարգանում: Այս կապակցությամբ գիտության մեջ առաջ են եկել երեք
մոտեցումներ` մինիմալիստական, տեխնոլոգիական և փոխկապված (two-tiered):
1. Մինիմալիստական մոտեցման պարագայում պահպանվում է տեխնոլոգիական չեզոքություն: Այս մոտեցումը կոչվում է մինիմալիստական, քանի որ տալիս է
նվազագույն իրավական կարգավիճակ էլեկտրոնային ստորագրության բոլոր տեսակներին: Էլեկտրոնային ստորագրությունները ձեռագիր ստորագրությանը համարժեք են դիտվում: Միավորված ազգերի կազմակերպության Միջազգային

առևտրային իրավունքի հանձնաժողովի (այսուհետ` ՄԱԿՄԱԻՀ) մշակած «Էլեկտրոնային առևտրի մասին» նմուշային օրենքի 7-րդ հոդվածը էլեկտրոնային հաղորդագրության աուտենտիկությունն ապահովելու համար նախատեսում է, որ եթե օրենքը պարտադիր է համարում անձի ստորագրության առկայությունը, ապա այդ
պահանջը էլեկտրոնային հաղորդագրության կապակցությամբ համարվում է կատարված, եթե
ա. օգտագործվել է մի մեթոդ, որը հնարավորություն է տալիս անհատակացնել
անձին և ցույց տալ, որ նա տվել է իր համաձայնությունը էլեկտրոնային հաղորդագրության մեջ ներառվող տեղեկությանը,
բ. այդ մեթոդը հուսալի է այնքանով, որքանով դա անհրաժեշտ է կոնկրետ
հանգամանքներում տվյալ էլեկտրոնային հաղորդագրության ստեղծման կամ հաղորդակցության համար:
Փաստորեն, հոդվածը հատուկ ուշադրություն է դարձնում ստորագրության երկու գործառույթներին` փաստաթղթի հեղինակին հայտնաբերելու և այդ փաստաթղթի բովանդակությանը նրա կողմից համաձայնվելու փաստը հաստատելու: Յուրաքանչյուր անգամ օգտագործված մեթոդի թույլատրելիությունը որոշելիս պետք է
հաշվի առնվեն իրավական, տեխնիկական և առևտրային գործոններ` պայմանադիր կողմերի կողմից օգտագործված տեխնիկական միջոցներն ու ծրագրերը, կողմերի առևտրային գործունեության բնույթը, այդ կողմերի միջև գործարքների
կնքման հաճախականությունը, պայմանագրի տեսակը, ստորագրության կոնկրետ
նպատակն ու գործառույթը տվյալ իրավական միջավայրում, առևտրային սովորույթների և պրակտիկայի հետ համահունչ լինելը, ոչ հեղինակային հաղորդագրությունների հայտնաբերման մեխանիզմների առկայությունը 4 : Փաստորեն, նմուշային օրենքը հենվում է մի մոտեցման վրա, որը հաճախ անվանվում է գործառական-համարժեք մոտեցում: Այդ մեթոդով վեր են հանվում ավանդական գրավոր
ձևի նպատակները, գրավոր ձևի գործառույթները, իսկ այնուհետև փորձ է արվում

1
Տե´ս UNCITRAL Model Law on Electronic Singatures with Guide to Enactment, նույն
աշխատությունը, էջ 27:
2
Տե´ս M Bacchetta, P. Low, A. Mattoo, L. Schuknecht, H. Wagerand, M. Wehrens, Electronic
Commerce and The Role of the WTO, Switzerland, 1998, էջ 38:
3
Տե´ս նույն տեղում, էջ 24:
4
Տե´ս նույն տեղում, էջ 39:
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Государство и право
1

որոշել, թե դրանք ինչպես կարող են պահպանվել էլեկտրոնային միջոցներով :
«Էլեկտրոնային ստորագրության մասին» ՄԱԿՄԱԻՀ-ի նմուշային օրենքի 6-րդ
հոդվածը, էլեկտրոնային ստորագրությունների կիրառման կրկին տեխնոլոգիապես
չեզոք մոդել նախատեսելով հանդերձ, առավել մանրամասն է կարգավորել էլեկտրոնային ստորագրությունների հուսալիության որոշման հարցը: Մասնավորապես,
հիշյալ դրույթի համաձայն՝ էլեկտրոնային ստորագրությունը կարող է համարվել
վստահելի, եթե.
ա. ստորագրության ստեղծման տվյալները կապված են այն ստորագրողի և ոչ
որևէ այլ անձի հետ,
բ. այդ տվյալները ստորագրման պահին եղել են ստորագրողի և ոչ այլ անձի
վերահսկողության ներքո,
գ. էլեկտրոնային ստորագրության ցանկացած փոփոխություն հայտնաբերելի
է,
դ. այն դեպքերում, երբ պարտադիր է երաշխավորել, որ փաստաթուղթը միասնական ու ամբողջական է, տեղեկության ցանկացած փոփոխություն կարող է հայտնաբերվել:
ՄԱԿՄԱԻՀ-ի առաջադրած նման մոտեցումն արդարացված ենք համարում`
հաշվի առնելով տեխնոլոգիական արագընթաց զարգացումները: Բացի դրանից,
այս մոտեցումը թույլ է տալիս կողմերին, որպեսզի իրենք ընտրեն իրենց նախընտրելի տեխնոլոգիան: Ներպետական օրենսդրությամբ այսպիսի մոտեցման առկայության պարագայում էլեկտրոնային ստորագրության համարժեքության հարցի որոշումը կատարվում է դատավորի կամ այլ պաշտոնատար անձի կողմից կոնկրետ
գործի կապակցությամբ2:
2. Տեխնոլոգիական մոտեցման դեպքում էլեկտրոնային ստորագրության թույլատրելիության ապահովման համար պարտադիր է որոշակի տեխնոլոգիայի օգտագործումը: Նման դեպքում օրենքը, օրինակ, պարտադիր է համարում հանրային
բանալիների օգտագործումը: Այսպիսին էր կարգավորումը Գերմանիայում մինչև
ԵՄ դիրեկտիվի ընդունումը: Այս մոտեցման թերությունն այն է, որ հաճախ բացառվում են հուսալիության նույն մակարդակը տրամադրող այլ տեխնոլոգիաները, ինչի
հետևանքով այս մոտեցումը կարող է ունենալ հակառակ ազդեցություն էլեկտրոնային առևտրի զարգացման վրա: Քննարկվող մոտեցման պարագայում էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների զարգացումը և նորանոր տեխնոլոգիաների առաջացումը ու
դրանց կիրառումը ևս բացառվում են: Բացի դրանից, ոչ բոլոր հարաբերություններում է անհրաժեշտ լինում հուսալիության այդքան բարձր մակարդակ ապահովել:
Շատ դեպքերում կողմերը շեշտը դնում են գործարար շրջանառության արագության ու պարզության վրա:
3. Փոխկապված մոտեցման դեպքում օրենսդրությունը էլեկտրոնային ստորագրություններին տալիս է ձեռագիր ստորագրություններին հավասար կարգավիճակ`
հիմնվելով տեխնոլոգիապես չեզոք չափանիշի վրա, սակայն բարձր հուսալիություն
տրամադրող տեխնոլոգիաները պետք է համապատասխանեն որոշակի պահանջների: Այսպիսի օրենսդրություն է մշակվել առաջին հերթին Սինգապուրում, այնուհետև՝ Եվրոպական միությունում (էլեկտրոնային ստորագրություն և առաջադեմ
(advanced) էլեկտրոնային ստորագրություն)3:
1

Տե´ս նույն տեղում, էջ 20:
Տե´ս նույն տեղում, 36-39 էջեր:
3
Տե´ս նույն տեղում, 40-42 էջեր:
2
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Այսպես, ԵՄ 1999/93/EC դիրեկտիվով ստորագրությունները տարանջատվում
են երկու կարգի` էլեկտրոնային ստորագրություն և առաջադեմ էլեկտրոնային ստորագրություն (advanced electronic signature)1: Դիրեկտիվի 2-րդ հոդվածում էլեկտրո-

նային ստորագրությունը բնորոշվում է որպես էլեկտրոնային ձևով տեղեկություն, որը
կցվում է կամ վերաբերում է այլ էլեկտրոնային տեղեկությանը և ծառայում է որպես
նույնականացման միջոց: Էլեկտրոնային ստորագրությունը համարվում է առաջադեմ, եթե այն բավարարում է հետևյալ պահանջները.
• այն ուրույն կերպով կապված է ստորագրող անձի հետ,
• այն թույլ է տալիս որոշել ստորագրողին,
• այն ստեղծվում է այնպիսի միջոցների օգտագործմամբ, որոնք ստորագրողը
կարող է պահել իր միանձնյա հսկողության ներքո,
• այն կապակցված է այլ տվյալների հետ այնպես, որ դրանց ցանկացած հաջորդական փոփոխություն կարող է բացահայտվել:
Այս չափանիշների առկայությունը թույլ է տալիս ճանաչել էլեկտրոնային ստորագրությունը որպես առաջադեմ, և այն կարող է օգտագործվել դատարանում որպես ապացույց: Նման ստորագրություններն ունեն այն նույն իրավական ուժը, ինչ
թանաքով կատարված ձեռագիր ստորագրությունները2:
Այն էլեկտրոնային ստորագրությունները, որոնք չեն համապատասխանում վերոնշյալ պայմաններին, մտնում են ստորագրությունների առաջին կատեգորիայի
մեջ: Դրանք չեն ապահովում հուսալիության այն մակարդակը, ինչ առաջադեմ էլեկտրոնային ստորագրությունները 3 : Այդուհանդերձ, դիրեկտիվի 5-րդ հոդվածը
թույլ չի տալիս զրկել էլեկտրոնային ստորագրությունը իրավաբանական ուժից և որպես ապացույց ընդունելուց միայն այն հիմքով, որ այն.
o ունի էլեկտրոնային ձև կամ
o չի հիմնվում որակավորված հավաստագրի վրա կամ
o չի հիմնվում հավատարմագրված հավաստագրող ծառայություն ապահովողի կողմից տրված որակավորված հավաստագրի վրա կամ
o չի ստեղծվել ապահով ստորագրություն ստեղծող սարքի միջոցով:
Վերոնշյալ դիրեկտիվի ընդունմամբ անդամ պետությունները համապատասխանեցրել են իրենց օրենսդրությունը ԵՄ դիրեկտիվի պահանջներին:
Հարկ է, սակայն, ընդգծել, որ դիրեկտիվի հիմնական բացթողումներից է այն
հանգամանքը, որ անդրադառնում է միայն ստորագրության իրավական կարգավիճակին` անտեսելով այդ փաստաթղթի իրավական կարգավիճակին, որին այն
կցված է, մինչդեռ ստորագրության հիմնական նպատակը դրանով ստորագրված
փաստաթղթին իրավական որոշակի կարգավիճակ ընձեռելն է4:
Անհրաժեշտ է նշել, որ «Էլեկտրոնային ստորագրության մասին» ՌԴ օրենքի
2011 թ. ինկորպորացիայի համաձայն` էլեկտրոնային ստորագրությունը էլեկտրոնային ձևով տեղեկություն է, որը կցված է էլեկտրոնային ձևով այլ տեղեկության (ստորագրվող տեղեկություն), և որն օգտագործվում է տեղեկությունը ստորագրող անձի
նույնականացման համար: Ընդ որում օրենքի վերջին փոփոխություններով՝ ստորագրությունները տարանջատվում են երկու տեսակների` հասարակ էլեկտրոնային ստո1

Տե´ս Larry A. DiMatteo, Lucien J. Dhooge, նշվ. աշխ.,, էջ 544:
Տե´ս E-commerce and Convergence, A guide to the Law of Digital Media, նույն
աշխատությունը, 186-187 էջեր:
3
Տե´ս Larry A. DiMatteo, Lucien J. Dhooge, նշվ. աշխ., էջ 544:
4
Տե´ս Martien Schaub, նշվ. աշխ., 131, 141 էջեր:
2
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րագրություն և ուժեղացված էլեկտրոնային ստորագրություն (усиленная электронная
подпись): Վերջինս էլ իր հերթին տարանջատվում է երկու ենթատեսակների` չորակավորված էլեկտրոնային ստորագրություն և որակավորված էլեկտրոնային ստորագրություն: Այս երկու ենթատեսակների միջև միակ տարբերությունն այն է, որ որակավորված էլեկտրոնային ստորագրությունը պետք է բավարարի չորակավորված
ստորագրության բոլոր պահանջները, սակայն էլեկտրոնային ստորագրության ստուգման բանալին պետք է նշված լինի հավաստագրում, ինչպես նաև էլեկտրոնային ստորագրության ստեղծման և ստուգման համար պետք է օգտագործվեն այնպիսի միջոցներ, որոնք բավարարում են օրենքի բոլոր պահանջները1:

Ըստ «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի. «էլեկտրոնային թվային ստորագրություն է համարվում էլեկտրոնային թվային ստորագրության ստեղծման տվյալների և տվյալ էլեկտրոնային փաստաթղթի տեղեկատվության կրիպտոգրաֆիական փոխակերպությունների
միջոցով ստացված և էլեկտրոնային թվային ձևով ներկայացված պայմանանշանների
եզակի հաջորդականությունը, որը կցված կամ տրամաբանորեն կապված է էլեկտրոնային փաստաթղթի հետ և օգտագործվում է ստորագրող անձին նույնականացնելու,
ինչպես նաև էլեկտրոնային փաստաթուղթը կեղծիքներից ու աղավաղումներից
պաշտպանելու համար: Նույն օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն` էլեկտրոնային փաստաթղթի պաշտպանվածությունն ապահովելու նպատակով էլեկտրոնային փաստաթուղթը կարող է ներառել մեկ կամ մի քանի էլեկտրոնային թվային ստորագրություններ: էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ պաշտպանված էլեկտրոնային փաստաթուղթն ունի նույն իրավական նշանակությունը, ինչ որ անձի ձեռագիր ստորագրությամբ ամրագրված փաստաթուղթը, եթե հաստատվել է էլեկտրոնային թվային
ստորագրության իսկությունը, և չկան բավարար ապացույցներ այն մասին, որ փաստաթուղթը փոփոխվել կամ կեղծվել է այն պահից, երբ այն հաղորդվել և (կամ) տրվել
է պահպանության, բացառությամբ այն դարձունակ փոփոխությունների, որոնք անհրաժեշտ և անխուսափելի են այդ էլեկտրոնային փաստաթղթի հաղորդման և (կամ)
պահպանման համար»:
Օրենքում տրված էլեկտրոնային թվային ստորագրության հասկացությունից
հետևում է, որ չնայած դրանում առկա չէ որոշակի տեխնոլոգիայի օգտագործման
պարտադիր պայման, սակայն միաժամանակ թվային ստորագրություն չհամարվող
էլեկտրոնային ստորագրություններին որևէ իրավական կարգավիճակ և ճանաչում
տրված չէ, այդ իսկ պատճառով գտնում ենք, որ մեր օրենքի նման իրավակարգավորումը առավելապես, չնայած և որոշ առանձնահատկություններով (որոշակի տեխնոլոգիաների կիրառման պահանջի բացակայություն), համապատասխանում է վերևում
հիշատակված տեխնոլոգիական մոտեցման հատկանիշներին:
ՀՀ օրենքում «էլեկտրոնային թվային ստորագրություն» ձևակերպումը, մեր կարծիքով, պետք է պարզապես փոխարինվի «թվային ստորագրություն» արտահայտությամբ, քանի որ տեսության մեջ հայտնի և պրակտիկայում շատ ավելի տարածում
ստացած էլեկտրոնային ստորագրության այլ տեսակների (կոդեր, գաղտնաբառեր,
մատնահետքեր, անուն-ազգանուն) կիրառումը նման կարգավորման պարագայում
բացառվում է: Օրենսդրի նման ձևակերպումը ճշգրտորեն համապատասխանում է
շատ երկրներում, ինչպես նաև մի շարք միջազգային փաստաթղթերում տրված թվա1

Տե´ս http://graph.garant.ru:8080/SESSION/PILOT/main.htm և
http://base.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc;base=LAW;n=72518 (մուտք`
18.07.2012թ.-ին):
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յին ստորագրության հասկացությանը: Ավելին, նման կարգավորումը օրենքում որևէ
այլ ձևակերպման բացակայության պարագայում (օր.` կարող էր նախատեսված լինել,
որ բոլոր այլ էլեկտրոնային փաստաթղթերը, որոնք ապահովված չեն էլեկտրոնային
թվային ստորագրությամբ, չեն կարող զրկվել իրավական ուժից միայն այն հիմքով, որ
էլեկտրոնային են) բոլոր այլ էլեկտրոնային փաստաթղթերը զրկում է իրավական և ապացուցողական ուժից: Ուստի առաջարկում ենք «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքը ձևակերպել «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենք վերտառությամբ: Նման պարագայում օրենքում հարկ է նախատեսել էլեկտրոնային ստորագրության, իսկ այնուհետև թվային ստորագրության հասկացությունները, որոնցից առաջինը պետք է լինի շատ ավելի լայն և ընդգրկի նաև թվային ստորագրությունը որպես
իր տարատեսակ: Էլեկտրոնային ստորագրության հասկացությունը չպետք է լինի
սահմանափակ, այլ պետք է հնարավոր համարի անձի նույնականացման ցանկացած
միջոց, եթե այն կլինի հուսալի, և եթե վստահաբար հնարավոր կլինի որոշել, որ բովանդակությունը փոփոխության չի ենթարկվել: Նման պարագայում օրենքով, փաստորեն, հաշվի կառնվեն նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում
սպասվող բոլոր հետագա զարգացումները ծրագրային և ապարատային ապահովման առումով: Բացի դրանից, օրենսդիրը կարող է ավելի հեռուն գնալ և նախատեսել
այնպիսի իրավական կարգավորում, ինչպիսին նախատեսվել է ԵՄ դիրեկտիվով:
Ստորագրությունների երկու տեսակների (էլեկտրոնային ստորագրություն և առաջադեմ էլեկտրոնային ստորագրություն, որը նույնն է, ինչ թվային ստորագրությունը) նախատեսումը կկայունացնի ու կպարզեցնի էլեկտրոնային շրջանառությունը, ինչպես
նաև կաշխուժացնի ԵՄ-ՀՀ էլեկտրոնային առևտրաշրջանառությունը:

ELECTRONIC SIGNATURE AS A METHOD
OF IDENTIFYING PARTIES
Varduhi Danielyan
PhD student at the YSU Chair of Civil Law
____________________________

The author suggests making amendments in the Armenian law on "Electronic
documents and electronic digital signatures". The law now regulates only one type of
electronic signature; that is electronic digital signature. Due to such regulation legal
validity of other electronic signatures (different passwords, codes, names and surnames)
is dismissed and electronic documents, to which other types of signatures are attached,
do not have valid legal force. The author suggests providing the definition of electronic
signatures and stipulating that electronic digital signature is a more secure type of such
signatures. Moreover, the legislature can take into account EC regulation and promote
circulation of electronic documentation between the EU and Armenia.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ КАК СРЕДСТВО
ИДЕНТИФИКАЦИИ СТОРОН
Вардуи Даниелян
Аспирантка кафедры гражданского права ЕГУ
____________________________

Автор предлагает внести поправки в закон РА об "Электронных документах
и электронных цифровых подписях". В частности, закон регулирует только один
тип электронной подписи – электронную цифровую подпись. Из-за такого
регулирования правовая обоснованность других электронных подписей
(различные пароли, коды, имена и фамилии) игнорируется, и электронные
документы, к которым прикрепляются такие подписи, не имеют никакой
юридической силы. Автор предлагает дать определение электронных подписей
и предоставления электронной цифровой подписи как более одобренного типа
таких подписей. Кроме того, законодательный орган может даже дать такое же
регулирование, как и в ЕС в целях содействия электронному документообороту
между Арменией и ЕС.
Բանալի բառեր- էլեկտրոնային թվային ստորագրություն, էլեկտրոնային ստորագրություն, է-

լեկտրոնային առևտուր, թվային ստորագրություն
Ключевые слова: электронная цифровая подпись, электронная подпись, электронная
коммерция, электронная цифровая подпись.
Key words: electronic digital signature, electronic signature, electronic commerce, digital signature.
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РОССИЙСКОЕ ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
И МЕРЫ ПО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ:
МНЕНИЕ УЧЕНОГО И ПРАКТИКА
Борис Гаврилов
доктор юридических наук
профессор кафедры управления органами
расследования преступлений
Академиի управления МВД России,
заслуженный юрист Российской Федерации,
генерал-майор юстиции (в отставке)
_____________________________

Внесение, особенно в последнее десятилетие, многочисленных изменений
в уголовно-процессуальное законодательство, не всегда носящих системный характер, а в ряде случаев – противоречащих как конституционным основам, так и
нормам действующего законодательства поставило перед законодателем и
представителями юридической науки задачу выработки концепции дальнейшего
развития уголовно-процессуального законодательства. В целом вопросы развития уголовной политики обсуждались на Парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ 18 ноября 2013 года. О необходимости разработки концепции развития досудебного производства активная научная дискуссия с участием практикующих юристов имела место 24 июня 2014 г. на заседании «круглого» стола в
Совете Федерации РФ, на Бабаевских чтениях, организованных Нижегородской
Академией МВД России и Нижегородской правовой академией Минюста России
в мае 2015 г., Кутафинских чтениях в апреле 2016 г. и ряде других научных форумов.
Это обуславливается и тем обстоятельством, что, несмотря на произошедшие в России за три последних десятилетия экономические и социально-правовые изменения, современное уголовное судопроизводство, в т.ч. его досудебная
составляющая содержит в своей основе отдельные положения УПК РСФСР 1922
и 1960 гг., являющиеся сегодня чрезвычайно забюрократизированными и сущностно затратными при их недостаточной эффективности. На эти же обстоятельства в Доктринальной модели уголовно-процессуального доказательственного права в Российской Федерации указывает и профессор А.С. Александров1.
Одновременно законодатель вследствие оказываемого на него «давления»
со стороны правоохранительных и судебных органов, в том числе названной
профессором В.П. Божьевым «тихой революцией» Конституционного Суда РФ2,
неоднократно допускал принятие в УПК РФ поправок, носящих характер контрреформ (например, фактическое возвращение в УПК РФ положений ст.205 УПК
РСФСР, регламентирующей правила изложения в обвинительном заключении
1

Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права
Российской Федерации и комментарий к ней / под ред. А.С. Александрова. – М.:
Юрлитинформ, 2015. – С.304.
2
Божьев В.П. «Тихая революция» Конституционного суда в уголовном процессе
Российской Федерации//Избранные труды. – М.: Юрайт, 2010, с.303-415.
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доказательств; расширение оснований возвращения судом уголовного дела прокурору1 (фактически, на дополнительное расследование – выделено Б.Г.) и ряд
других.
В силу указанных и ряда других причин досудебное производство не способно в полной мере обеспечить реализацию задач, сформулированных в ст.6 УПК
РФ, как назначение уголовного судопроизводства, основной из которых является
борьба с преступностью, кризисное состояние которой налицо как в уголовноправовом, так и уголовно-процессуальном законодательстве2.
При разработке предложений по совершенствованию процессуального законодательства, регламентирующего досудебную стадию, автор в качестве одного
из основных факторов учитывал, что деятельность правоохранительных органов, основную составляющую которых представляют органы внутренних дел
Российской Федерации, осуществляется в условиях осложнения криминогенной
обстановки, обусловленной в числе других причин значительным увеличением
за последние 10 лет (с 19,3 млн. в 2006 г. до 30,7 млн. в 2015 г.) количества зарегистрированных сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и иных происшествиях и, соответственно, возрастанием в 2015 году в
целом объема процессуальной деятельности до 2,2 млн. возбужденных уголовных дел и 6.9 млн. процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, а всего 9,1 млн. (которая по сравнению с 1992 г. возросла более, чем в 2
раза, констатируя при этом негативную роль в этом стадии возбуждения уголовного дела, о чем подробно изложено в предшествующем номере данного журнала.
Среди актуальных проблем правоприменения в посление годы следует выделить процессуальные сроки расследования. В связи с введением в УПК РФ
нормы-принципа (ст.6.1 ) о разумном сроке уголовного судопроизводства и в
соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда от 29.03.2016 № 113
в части разумного срока уголовного судопроизводства в 4 года, представляется
необходимым привести в соответствие с указанными правовыми факторами предусмотренный ч. 1 ст.162 УПК РФ двухмесячный срок предварительного следствия, воспроизводящий аналогичные положения ст. 119 УПК РСФСР 1922 г., несмотря на существенное усложнение как самого предварительного следствия, так
и расследуемых уголовных дел.
Еще более неоднозначная для органов предварительного следствия ситуация сложилась с первоначальным двухмесячным сроком содержания обвиняемого под стражей, в который входят: от 10 до 30 суток для принятия прокурором
1

О внесении изменений в статьи 236 и 237 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации: Федеральный закон от 21.07.2014 №269-ФЗ// Собрание
Законодательства РФ.2014.№ 30. Ст. 4270.
2
Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты. Монография –
М., 2008, С. 7-8; Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная
политика: преодоление кризиса. М., 2006., С. 21-24 и др.
3
О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок: Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29 марта 2016 года №11 // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. – 2016. - № 5.
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решения о дальнейшем движении дела (ч. 1 и ч. 1.1. ст. 221 УПК РФ) и еще 14
суток для принятия судом (судьей) решения в соответствии с ч. 1 ст. 227 УПК
РФ. Вследствие чего сроки содержания обвиняемых под стражей в 2015 г. продлевались по каждому второму уголовному делу.
Не способствует решению проблемы процессуальных сроков предварительного расследования и положения указанного выше Федерального закона от
21.07.2014 № 273-ФЗ, допускающего продолжительность срока досудебного
производства по уголовному делу, по которому лицо, подлежащее привлечению
в качестве обвиняемого, не установлено, в 4 года, признавая данный срок разумным1. Изложенное позволяет констатировать необходимость срочной корректировки норм УПК РФ, регламентирующих первоначальные сроки расследования
и содержания подозреваемых, обвиняемых под стражей в сторону их увеличения до 4-х месяцев.
Как для России, так и ряда стран бывшего постсоветского пространства актуальным является пересмотр процессуального порядка предъявления обвинения. Необходимо отметить, что Устав уголовного судопроизводства 1864г. не
предусматривал института привлечения лица в качестве обвиняемого. Его потребность на протяжении многих десятилетий обуславливалась тем, что предъявление обвинения являлось правовым основанием допуска защитника к участию
в уголовном деле. Однако сегодня участие защитника в уголовном деле предусмотрено в соответствии с нормами Федерального закона от 04.03.2013 №23-ФЗ2
– с момента начала осуществления процессуальных действий с лицом, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении. Более того, законодатель в УПК РФ по сути нивелировал разницу в правовом статусе подозреваемого (ст. 46 УПК РФ) и обвиняемого (ст. 47 УПК РФ). Одновременно системный анализ УПК РФ в совокупности с решением Конституционного Суда РФ от
16.05.2007 №6-П3 о том, что «пределы судебного разбирательства должны определяться обвинением, сформулированным в обвинительном заключении (обвинительном акте)» позволяют сделать предположения о возможности исключения
из УПК РФ института предъявления обвинения (ст.171-175 УПК РФ).
Возможность такого решения обусловлена и практикой расследования в
форме дознания без предъявления обвинения и последующего судебного разбирательства более 4 млн. уголовных дел за 14 лет действия УПК РФ. Этим фактически подтверждена конституционность положений УПК РФ об обвинении в форме обвинительного акта (обвинительного постановления).
1

О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок» и отдельные законодательные акты Российской Федерации:
Федеральный закон от 21.07.2014 № 273-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 2014. №
30 (часть I). Ст. 4274.
2
О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
04.03.2013 № 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013 № 432-ФЗ) // Собрание законодательства РФ.
2013. № 9. Ст. 875.
3
По делу о проверке конституционности положений ст.237, 413 и 418 УПК РФ в связи с
запросом президиума Курганского областного суда: Постановление Конституционного
суда РФ от 16.05.2007 №6-П // Собрание законодательства РФ. 2007. №24. Ст. 2830.
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Кроме того, в соответствии с решениями Европейского Суда по правам человека, например, гр. Экле против Германии1 термину «обвинение» должно придаваться содержательное, а не формальное (как в настоящее время по УПК РФ)
значение. Понятие «обвинение» может быть определено как официальное уведомление лица компетентным органом государственной власти о наличии
предположения о том, что этим лицом совершено уголовно-наказуемое правонарушение. Более подробно данная проблема была обсуждена на круглом столе
Академии управления МВД России2.
Достаточно неоднозначно среди правоприменителей и научной общественности, не смотря на прошедшее почти десятилетие, воспринимается Федеральный закон от 05. 06. 2007 № 87-ФЗ3, которым органы предварительного следствия были выведены из подчинения органов прокуратуры, а также внесены принципиальные изменения в процессуальный статус прокурора в досудебном производстве. По мнению автора, это способствовало формированию динамики улучшения показателей качества следствия, сокращения числа лиц, незаконно, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, в том числе содержащихся под стражей, особенно по уголовным делам, ранее расследованным следователями органов прокуратуры, а сегодня – следователями Следственного комитета РФ, что подтверждается приведенными ниже сравнительными статистическими данными о результатах работы следователей в период действия УПК
РСФСР и УПК РФ, в том числе до и после внесения в УПК РФ изменений указанным Законом, хотя реальность отдельных цифр из них вызывает сомнение не
только у правозащитников, но и у автора.

Период

2006
2008
2014
2015
1 пол. 2016

Число оправданных судом лиц, в т.ч. на 1000 обвиняемых по направленным
в суд делам, из них незаконно, необоснованно содержавшихся под стражей
След. МВД
Из
них Следователи
Из них содержа
содержалось
прокуратуры
и лось под стражей
под стражей
СК РФ
1372 – 2,0
524
1885 – 18,0
954
954 – 1,5
316
966 – 8,0
595
378 - 1,0
163
446-3,9
321
34 - 092
126
399-4,4
230
169 – 0,84
41
239 – 3,9
77

1
Решение от 15.08.1982 по делу «Экле (Eckle) против Федеративной Республики
Германии» (жалоба № 8130/78) // Европейский Суд по правам человека. Избранные
решения: В 2 т. М.: НОРМА, 2000.
2
Материалы круглого стола: Предъявление обвинения в уголовном судопроизводстве
будет отменено? // Юридический консультант. 2010. № 3. С. 9-16.
3
Федеральный закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и федеральный закон «О прокуратуре
Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 2007. №24. Ст. 2830.
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Возвращено прокурором уголовных дел для
дополнительного расследования
След.МВД Удельн.
вес (в %)

1999
2006
2014
2015
1 пол.
2016

21249
18373
14412
13892
7227

2,7
3,3
4,3
4,1
3,9

След.
прокурат
. и СК
РФ
1102
1286
3559
3459
1789

Удельны
й вес (в
%)
1,4
0,8
3,4
3,2
3,0

Возвращено дел судом для
доследования и судом прокурору
в порядке ст. 237 УПК РФ
Всем
В том числе,
органам
следователям/
расследова
Удел. вес (в %)
ния
41340
34209 – 4,0%
35930
–
5979
4582-1,06%
6063
4417-1,01%
2754
1891 – 0,6%

Значительная роль в совершенствовании российского досудебного производства придается сегодня дифференциации расследования путем введения, в
первую очередь, «дознания в сокращенной форме». Установленный указанным
выше Федеральным законом от 04.03.2013 №23-ФЗ данный порядок расследования вызвал у правоприменителей и ученых ряд существенных вопросов в связи с его несовершенством и противоречивостью с позиции публичности уголовного процесса (см. публикации А.С. Александрова1, Гаврилова Б.Я.2, С.И. Гирько3, Н.Н. Ковтуна4 и др.). Как следствие, в 2014 г. окончено расследованием с
направлением в суд всего 31,7 тыс. и в 2015 г. – 60,2 тыс. уголовных дел, хотя
под указанную форму расследования с одновременным введением уголовного
проступка, о необходимости чего в России говорят не только ученые, но и заявил
председатель Верховного суда РФ В.М. Лебедев, подпадают порядка 250-300
тыс. преступлений.
Изложенные обстоятельства и особо – возможное дополнение УК РФ уголовным проступком позволяют автору предложить вариант возвращения в уголовно-процессуальное законодательство протокольной формы расследования,
которая будет существенно отличаться от протокольной формы досудебной подготовки материалов, существовавшей в УПК РСФСР, но с такой же эффективностью направления материалов уголовного дела в суд (порядка 300 -350 указанных протоколов в суд).
С учетом приведенных выше обстоятельств, предлагаются следующие процессуальные компоненты реально сокращенного дознания и судебного разбирательства уголовных дел:
1

Александров А.С., Сафин Р.Р., Юнусов А.А. К вопросу о сокращенной форме
досудебного производства по уголовному делу// Актуальные проблемы экономики и
права. 2012. №4.
2
Гаврилов Б.Я. Протокольная форма досудебной подготовки материалов и сокращенное
дознание: сравнительно-правовой анализ // Труды Академии Управления МВД России.
2014. №2. С.15.
3
Гирько С.И. Производство по уголовному делу дознания в сокращенной форме:
прогнозы и суждения 2013. № 21. С. 2-5.
4
Ковтун Н.Н. Дознание в сокращенной форме: коллизии и лакуны нормативного
регулирования // Российская юстиция. 2013. № 12. С. 47-49.
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1) расширение перечня преступлений отнесенных к компетенции органов
дознания, в том числе, через введение в УК РФ уголовного проступка;
2) должны быть предусмотрены следующие основания производства дознания в сокращенной форме: начало производства расследования в отношении
конкретного лица по признакам преступления, отнесенного к подследственности
органа дознания (п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ); признание подозреваемым факта совершенного деяния, характера и размера причиненного вреда и согласие с правовой оценкой противоправного деяния; учет обстоятельств, исключающих
производство дознания в сокращенной форме, предусмотренных п.п. 1-5 ч. 1 ст.
226.2 УПК РФ (при определенных обстоятельствах этот перечень может быть
сокращен);
3) должна быть принципиально изменена форма расследования преступлений указанной категории. Необходим переход на протокольную форму и, как вариант в целях ее реализации дознавателями - введение формализованного
бланка протокола, в котором предлагается предусмотреть необходимые виды
следственных действий: осмотр места происшествия, допрос подозреваемого,
потерпевшего и разъяснение им процессуальных прав, изъятие вещественных
доказательств и приобщение их к уголовному делу, назначение судебной экспертизы только в случае обязательного ее производства;
4) УПК РФ должен содержать правовую норму, не допускающую производство иных, кроме указанных выше, следственных действий, о чем автором впервые заявлено на конференции в Академии управления МВД России 26 мая 2011
г., и одновременно уточняющую, что к протоколу должна быть приложена справка с указанием свидетелей, которые могут быть вызваны в судебное заседание,
и справка о судимости, и возможно иные документы, необходимые, по мнению
органа расследования, в судебном разбирательстве;
5) срок производства по такому уголовному делу ограничивается двумя сутками, что в условиях очевидности совершенного преступления и, исходя из
реальной практики расследования большинства противоправных деяний (в будущем – уголовных проступков) является вполне достаточным;
6) в целях расследования уголовного дела в указанный выше срок и для
обеспечения исполнения приговора подозреваемое лицо (около 200 тыс. в год
дополнительно к числу задерживаемых сегодня 130 тыс. подозреваемых) в обязательном случае задерживается в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ на срок до 48
часов, что также должно способствовать резкому сокращению числа лиц, находящихся в федеральном розыске (сегодня 150 тыс.), в основном, за указанные
преступления;
7) после направления прокурором уголовного дела в суд последний незамедлительно назначает судебное заседание и одновременно в соответствии с
п.3 ч.7 ст.108 УПК РФ, с учетом внесения в данную норму незначительных изменений, продлевает задержание подозреваемого на срок не более 72 часов, в течение которого рассматривает уголовное дело;
8) по причинам, указанным выше, расследование по протокольной форме
производства должны производить, наряду с дознавателями, иные должностные
лица органа дознания, например, участковые уполномоченные полиции.
Требует внесения в УПК РФ принципиальных изменений и порядок заключе-
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ния под стражу подозреваемых, обвиняемых, скрывшихся от следствия и объявленных в федеральный розыск, число которых ежегодно весьма значительно.
Действующий в России порядок избрания меры пресечения, не допускающий
заочного вынесения судом решения о заключении под стражу, за исключением
обвиняемого, объявленного в международный розыск (ч. 5 ст.108 УПК РФ), соответствует положениям Конституции РФ и Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, предоставляющим задержанному лицу право
предстать перед судом незамедлительно после задержания.
С учетом этого предлагается предоставить суду по месту расследования
уголовного дела возможность заочного вынесения решения (с участием защитника) о заключении объявленных в федеральный розыск подозреваемых, обвиняемых под стражу. Одновременно в УПК РФ следует предусмотреть процессуальный механизм, который предоставляет лицу, объявленному в федеральный розыск и задержанному вне места производства предварительного расследования, в течение 48 час. с момента фактического задержания предстать перед
федеральным судьей ближайшего районного суда по месту фактического задержания для допроса с целью установления личности задержанного и проверки не
отменено ли ранее вынесенное решение суда о заключении его под стражу, а
после доставления к месту производства предварительного расследования – в
течение 48 час. предстать перед судом (судьей), избравшим меру пресечения,
для решения вопроса о возможности ее сохранения или изменения (подобный
порядок действует в Германии, Франции и др. странах).
Необходимы и другие изменения, учитывая предложения профессора
А.В. Смирнова о создании института следственных судей, депутата Государственной думы РФ А. Ремезкова об истине в уголовном процессе, а также изложенную профессором А.С. Александровым и его коллегами по Нижегородской
школе уголовного процесса, как указано выше, доктринальную модель уголовно-процессуального доказывания в РФ, многие положения которой (отказ от стадии возбуждения уголовного дела, изменение процессуальных сроков, исключение института предъявления обвинения, введение в УК РФ уголовного проступка) созвучны изложенным автором предложениям о совершенствовании российского законодательства. Тем более, что прецеденты для этого есть, в т.ч. в
уголовно-процессуальном законодательстве Грузии, Казахстана, Украины, Молдовы, стран Балтии.
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ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԵՎ ԴՐԱ
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ. ԳԻՏՆԱԿԱՆԻ
ԿԱՐԾԻՔԸ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ
Բորիս Գավրիլով
ՌԴ ՆԳՆ կառավարման ակադեմիայի
հանցագործություններ քննող մարմինների
կառավարման ամբիոնի պրոֆեսոր,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՌԴ վաստակավոր իրավաբան,
արդարադատության գեներալ-մայոր
_________________________

Հոդվածում դիտարկվել են մինչդատական վարույթի գիտական ապահովման
հրատապ հիմնախնդիրներն ինչպես օրենսդրության, այնպես էլ դրա կիրարկման իրավիճակի տեսանկյունից: Ներկայացվում են վիճակագրական տվյալներ, որոնք
բնութագրում են քրեական գործերի քննության որակի և օրինականության ժամանակակից վիճակը: Հոդվածում միաժամանակ ներկայացվում են առաջարկություններ, որոնք նպատակաուղղված են օրենսդրության կատարելագործմանը:

THE RUSSIAN PRE-TRIAL PROCEEDINGS AND
MEASURES FOR ITS IMPROVEMENT (OPINION OF THE
ACADEMIC AND PRACTICE)
Boris Gavrilov
Doctor of legal Sciences, Professor,
Professor of the Department of management bodies
of investigation of crimes of the Academy of management of the MIA of RF,
Honored Lawyer of the Russian Federation, the General major of justice (retired)
___________________________

In the article actual problems of scientific support of the preliminary investigation
both from the point of view of the state of law and law enforcement. Statistical data
that characterize the current state of law and the quality of investigation of criminal
cases. Proposals for improving the legislation.
слова: досудебное производство, возбуждение уголовного дела,
процессуальные сроки, процессуальный контроль, прокурорский надзор.
Բանալի բառեր – մինչդատական վարույթ, քրեական գործի հարուցում, դատավարական
ժամկետներ, դատավարական վերահսկողություն, դատախազական հսկողություն
Key words: pre-trial proceedings, criminal proceedings, the procedural time, procedural control
and prosecutorial oversight.
Ключевые
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«ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ
Արա Ֆիդանյան
ՀՀ-ում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի պետ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

____________________________________
Պատմությունը վկայում է, որ գիտական շրջանակներում միջազգային հանցագործությունների բնորոշման և սահմանման առավել հաջողված փորձերից կարելի
է համարել 1996 թվականին ՄԱԿ-ի միջազգային իրավունքի հանձնախմբի՝ «Պետությունների պատասխանատվության մասին հոդվածների նախագծի» 19-րդ հոդվածում ներկայացված ձևակերպումը, ըստ որի՝ «պետության կողմից միջազգայինիրավական նորմով նախատեսված միջազգային պարտավորության խախտման
արդյունքում ծագած արարքը, որը միջազգային հանրության կենսկան կարևոր շահերի համար այնքան հիմնարար է, որ դրա խախտումը ողջ միջազգային հանրության կողմից դիտվում է որպես հանցագործություն, հանդիսանում է միջազգային
հանցագործություն»:
Միևնույն ժամանակ, թեև Նյուրնբերգի տրիբունալի 1945 թվականի օգոստոսի
8-ի կանոնադրության մեջ բացակայում են միջազգային հանցագործությունների
ուղղակի բնորոշումները, սակայն դրանում ամրագրված են միջազգային հանցագործությունների համար քրեական պատասխանատվության հիմքերը: Մասնավորապես, վերջինիս 6-րդ հոդվածի համաձայն` խաղաղության և մարդկայնության դեմ
ուղղված հանցագործությունները բաժանվում են հետևյալ երեք խնբի`
1) խաղաղության դեմ ուղղված հանցագործություններ,
2) պատերազմական հանցագործություններ,
3) մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ:
Քննարկվող հիմնախնդրին առնչվող կարգավորումներ է պարունակում նաև
Միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը (Ստատուտը)1, որի
5-րդ հոդվածի համաձայն՝ Դատարանի իրավազորությունը սահմանափակվում է
միջազգային ողջ հանրությանը մտահոգող առավել ծանր հետևյալ հանցագործություններով`
- ցեղասպանությունը,
- մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները,
- պատերազմական հանցագործությունները,
- ագրեսիան:
Ինչպես տեսնում ենք, վերոհիշյալ երկու փաստաթղթերով նախատեսված միջազգային հանցագործությունների ցանկերը էականորեն չեն տարբերվում: Պարզապես Հռոմի ստատուտում հատուկ առանձնացված է մարդկության դեմ ուղղված
առանձին հանցատեսակ` ցեղասպանությունը, իսկ խաղաղության դեմ ուղղված
հանցագործությունները, ի տարբերություն Նյուրնբերգի տրիբունալի կանոնադ-

1

Հայաստանի Հանրապետությունը Հռոմի ստատուտը ստորագրել, սակայն դեռ չի վավերացրել:
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րության, միավորված են «ագրեսիա» հասկացության ներքո: Մինչդեռ պատերազմական հանցագործություններն այդ երկու հիմնարար փաստաթղթերում էլ մատնանշված են, ինչը միանշանակ փաստում է, որ դրանք դասվում են միջազգային
հանցագործությունների թվին:
Հարկ է նշել նաև, որ Հռոմի ստատուտում պատերազմական հանցագործությունների սահմանում տրված չէ: Մինչդեռ Նյուրնբերգի տրիբունալի կանոնադրության հոդված 6-ի կետ բ)-ի համաձայն՝ «պատերազմական հանցագործությունները
պատերազմի օրենքների և սովորույթների խախտումներն են»:
Քննարկվող հանցանքների առավել մանրամասն սահմանում է նախատեսված
Վերահսկիչ Դաշնային Խորհրդի 1945 թվականի օրենք 10-ի հոդված 2-ով, որի համաձայն՝ այդպիսիք են համարվում «անձանց կամ սեփականության դեմ ուղղված
վայրագությունները կամ հանցագործությունները, որոնք հանդիսանում են պատերազմի կանոնների կամ օրենքների խախտումներ, այդ թվում, սակայն չսահմանափակվելով դրանցով, սպանությունը, դաժան վերաբերմունքը կամ օկուպացված
տարածքի բնակչության ստրկային աշխատանքի կամ այլ նպատակներով արտաքսումը, ռազմագերիների կամ ծովում գտնվող անձանց սպանությունը կամ
նրանց նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը, գերիների սպանությունը, պետական
կամ մասնավոր սեփականության յուրացումը, քաղաքաների կամ գյուղերի աննպատակ կամ պատերազմական անհրաժեշտությամբ չպայմանավորված ավերումը»1:
Միևնույն ժամանակ, մասնագիտական գրականության մեջ նշվում է, որ պատերազմական են համարվում պատերազմի կանոնների դեմ ուղղված հանցագործությունները: Ընդ որում, այդ կանոններն ընդունված է անվանել նաև զինված հակամարտությունների կամ մարդասիրական իրավունքի նորմեր կամ օրենքներ2:
Ինչ վերաբերում է պատերազմի կանոններին, ապա պետք է նշել, որ դրանք
պատմականորեն ձևավորված, պատերզմ վարելու համընդհանուր օրենքներն ու
ավանդույթներն են, որոնք պետք է պահպանեն հակամարտող կողմերը՝ զինված
հակամարտության ազդեցությունները սահմանափակելու նպատակով: Դրանք կոչված են պաշտպանելու այն անձանց, ովքեր չեն մասնակցում կամ դադարել են
մասնակցելուց պատերազմական գործողություններին, և սահմանափակելու պատերազմ վարելու միջոցներն ու մեթոդները:3
Այդ կանոնների ձևավորումն ու կատարելագործումը բավականին երկար
պատմություն ունեն: Դրանց շարքում նախ և առաջ հարկ է նշել Լիբեռի 1863 թվականի կանոնները, որոնք կոչվում էին «Հրահանգներ կառավարությանը Միացյալ
Նահանգների բանակների վերաբերյալ»: Վերջիններս նախ կիրառվել են ԱՄՆ-ում
19-րդ դարում տեղի ունեցած քաղաքացիական, այնուհետև նաև 1870-1871 թվականների ֆրանկո-պրուսական պատերազմների ժամանակ: Հետագայում նշված
կանոնները հիմք են հանդիսացել ցամաքում մղվող պատերազմների մասին Հաագայի 1899 և 1907 թվականների կոնվենցիաների համար:
Ժամանակի ընթացքում պատերազմ վարելու նոր կանոններ ի հայտ եկան, որոնք իրենց ամրագրումը ստացան միջազգային մի շարք հիմնարար փաստաթղթերում: 1864 թվականից սկսած, երբ ընդունվեց ժնևի առաջին Կոնվենցիան՝ «Բանակում վիրավորների վիճակի բարելավման մասին», մինչև 2008 թվականի «Կասետային զինամթերքի օգտագործման մասին» կոնվենցիան ուժի մեջ մտնելը ընդուն1

Տե՜ս Վերահսկիչ Դաշնային Խորհրդի 1945 թվականի օրենք: Բեռլին, 20.12.1945 թ.:
Տե՜ս Jordan J. Paust. «International Criminal Law». Carolina Academic Press, 2006 թ., էջ 639:
3
Տե՜ս նույն տեղում:
2
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վել են պատերազմ վարելու կանոններին վերաբերող երկու տասնյակից ավելի
կոնվենցիաներ և արձանագրություններ: Դրանց համեմատական վերլուծությունը
թույլ է տալիս եզրակացնել, որ հիշյալ փաստաթղթերի ելակետային հիմքն են ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներպետական բնույթի զինված հակամարտությունների հետևյալ սկզբունքները՝
1) զինված հակամարտության ընթացքում պատերազմող անձի նկատմամբ
մարդասիրական վերաբերմունք,
2) պատերազմ վարելու միջոցների և մեթոդների ընտրության սահմանափակում,
3) զինված հակամարտության ընթացքում քաղաքացիական բնակչության և
խաղաղ (քաղաքացիական) օբյեկտների պաշտպանություն:
Հարկ է նշել նաև, որ իրավական առումով արարքը որպես պատերազմական
հանցագործություն ճանաչելու համար պարտադիր չէ, որ այն կատարված լինի
ռազմական հակամարտության բուն տարածքում: Միջազգային քրեական դատարանների նախադեպային իրավունքն այդ կապակցությամբ սահմանում է. «Բավարար է, որ մեղսագրվող հանցագործությունները անմիջականորեն կապված
լինեն հակամարտող կողմերի կողմից վերահսկվող այլ տարածքներում տեղի ունեցող ռազմական գործողությունների հետ»1: Այդ կապակցությամբ 1952 թվականին
Էնիգստեռի գործով Թել Ավիվի տարածքային դատարանը, ղեկավարվելով «Նացիստների և նացիստների հետ համագործակցողների (պատժի) մասին» օրենքով,
արտահայտել է իրավական հետևյալ դիրքորոշումը. «... պատերազմական հանցագործություններից տուժողները պետք է լինեն գրավյալ տարածքի քաղաքացի,
մինչդեռ այդ հանգամանքը պարտադիր չէ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների պարագայում, որոնք կարող են ուղղված լինել քաղաքացիական
բնակչության դեմ: ... հնարավոր է պատերազմական հանցագործության մեջ մեղավոր լինեն նաև այն անձինք, որոնք նույնիսկ գրավված տարածքների բնակիչներ
են, և (կամ) տուժողները նույն ազգության են, եթե նրանց գործողությունները վկայում են, որ նրանք գործել են որպես զավթիչներ»2:
Այս առումով առանձին հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև նախկին Հարավսլավիայի հարցով միջազգային տրիբունալի առավել հայտնի որոշումներից
մեկը, որը վերաբերում էր պատերազմական հանցագործությունների մեջ մի խումբ
բոսնիացի մուսուլմանների մեղավոր ճանաչելուն՝ «Չելեբիչի» համակենտրոնացման ճամբարում կալանավորված սերբերի սպանությունների և նրանց կտտանքների ենթարկելու համար: Մասնավորապես, չնայած այդ հանցագործությունների պահին Բոսնիա-Հերցեգովինայի այդ տարածքում մարտական գործողություններ չէին
ընթանում, տրիբունալն իր դատավճռում շեշտեց, որ մեղավորները «կալանավորվել էին Բոսնիա-Հերցեգովինայի կառավարության անունից իրականացվող ռազմական գործողությունների արդյունքում և այն զինված ընդհարման ընթացքում, որի կողմ էր Բոսնիա-Հերցեգովինան»:
Միևնույն ժամանակ, պատերազմ ասելով պետք է հասկանալ պետությունների
միջև ռազմական հակամարտությունը, որը սովորաբար ուղեկցվում է բռնության
գործադրմամբ, երբ պատերազմող կողմը կարող է ուժ կիրառել: Պատերազմի
1

Prosecutor v. D. Tadic. Case No: IT-94-1-A. 2 October 1995, § 70; Prosecutor v. D. Kunarac,
Case No: IT-96-23/23/1-T. 22 February 2001, § 57:
2
Jean-Marie Henckaerts. Customary International Humanitarian Law. Cambridge, 2005, էջ
3869:
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բռնկումը սովորաբար ուղեկցվում է պատերազմ հայտարարելով :
20-րդ դարի սկզբներին միջազգային հիմնարար այնպիսի փաստաթղթերում,
ինչպիսիք են Հաագայի 1907 թվականի և Ժնևի 1925 թվականի կոնվենցիաները,
օգտագործվում էր «պատերազմ» եզրույթը: Մինչդեռ նույն հարյուրամյակի երկրորդ
կեսից սկսած՝ միջազգային իրավական փաստաթղթերում (օրինակ՝ Ժնևի 1949
թվականի չորս կոնվենցիաներում՝ «Գործող բանակներում վիրավորների և հիվանդների վիճակի բարելավման մասին», «Ռազմագերիների հետ վարվելակերպի
մասին», «Պատերազմի ժամանակ քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության մասին» և «Նավատորմի կազմում նավաբեկված վիրավորների և հիվանդների
վիճակի բարելավման մասին») շրջանառության մեջ դրվեցին նաև «միջազգային
զինված հակամարտություն» և «ոչ միջազգային զինված հակամարտություն» եզրույթները: Վերջիններիս միջև սահմանները բավականին պայմանական են և առավելապես պայմանավորված են քաղաքական ու գաղափարախոսական դրդապատճառներով: Ըստ որոշ իրավաբանների, «միջազգային զինված հակամարտություն» եզրույթը ներառում է նաև «պատերազմ» հասկացությունը, սակայն յուրաքանչյուր զինված հակամարտություն չէ, որ պատերազմ է2:
Այսպիսով, իրավական առումով «պատերազմ» եզրույթի հատկանիշներն են՝
- պատերազմ հայտարարելու վերաբերյալ ակտի առկայությունը, ինչպես այն
նշված է Հաագայի 1907 թվականի կոնվենցիայում,
- պատերազմող երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների չեղարկումը,
- երկկողմ պայմանագրերի, հատկապես՝ քաղաքական, չեղարկումը,
- հատուկ իրավական ռեժիմի գործողությունը, որը բնութագրվում է մարդու
իրավունքների որոշակի սահմանափակմամբ:
Հետևաբար, միջազգային փաստաթղթերի համաձայն, միայն պետությունները
կամ պետությունների խմբերը կարող են պատերազմ վարել: Մինչդեռ ինչպես արդեն նշվել է, հատկապես վերջին շրջանում գերակայությունը տրվում է ոչ թե «պատերազմ», այլ «միջազգային զինված հակամարտություն» և «ոչ միջազգային զինված հակամարտություն» եզրույթներին: Այսինքն, զինված հակամարտության կողմեր կարող են հանդիսանալ ինչպես պետությունները (միջազգային), այնպես էլ պետությունը և հակակառավարական զինված խմբավորումը (ոչ միջազգային): Սրանով պայմանավորված՝ միջազգային հիմնարար փաստաթղթերում և արդեն իսկ
երկրների ազգային օրենսդրություններում «պատերազմական» հանցագործություններին փոխարինման է գալիս «միջազգային մարդասիրական իրավունքի լուրջ
խախտումներ» եզրույթը: Բացի այդ, վերջինս իրավաբանական և իմաստային առումով շատ ավելի տարածական և ընդգրկուն է, քան «պատերազմական հանցագործությունները»:
Միջազգային քրեական իրավունքի տեսության մեջ առավել տարածված է այն
տեսակետը, որ պատերազմական հանցագործությունները, որոնք բնութագրվում
են որպես «պատերազմի օրենքների կամ կանոնների հանցավոր խախտումներ»,
կարող են դրսևորվել միայն պետությունների կամ պետությունների խմբերի միջև
տեղի ունեցող ռազմական ընդհարումների ժամանակ3: Այս մոտեցման կողմնակից1

Տե՜ս Jordan J. Paust. Նշվ. աշխ., էջ 643:
Տե՜ս նույ ն տեղում:
3
Տե՜ս Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999, էջ 114:
2
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ները պնդում են, որ «պատերազմական հանցագործություններ» հասկացության
մեջ տարբեր հանցավոր գործողությունների միավորման իրավաբանական հիմքն
այն է, որ այդկերպ խախտվում են միջազգային իրավունքով սահմանված պատերազմ վարելու օրենքներն ու կանոնները, որոնք էլ հանդիսանում են այդ հանցագործությունների անմիջական օբյեկտը: Մինչդեռ այդ հանցագործությունների ընթացքում մարդկանց կյանքը, առողջությունը, պատիվն ու արժանապատվությունը և
անձի այլ իրավունքներն ու ազատությունները պատերազմական հանցագործությունների լրացուցիչ անմիջական օբյեկտ են1:
Նման մոտեցում առկա է նաև որոշ երկրների ազգային օրենսդրություններում:
Այսպես, 1985 թվականին ԱՄՆ-ի տարածքային դատարանը Լեո Հանդելի գործով
որոշեց, որ «պատերազմական հանցագործությունները վերաբերում են այլ երկրի
զինծառայողների կամ քաղաքացիական անձանց դեմ իրականացվող հանցավոր
գործողություններին և ոչ թե համերկրացիներին: Ի տարբերություն դրա, մարդկայնության դեմ ուղղված հանցագործությունները ներառում են սպանությունը,
բնաջնջումը, ստրկացումը, բռնագաղթը, այլ անմարդկային գործողությունները, որոնք ուղղված են ցանկացած քաղաքացիական բնակչության դեմ»2:
Որոշ միջազգային փաստաթղթերի նորմեր ևս խոսում են այս տեսակետի օգտին: Մասնավորապես, Ժնևի վերոհիշյալ կոնվենցիաների՝ 1977 թվականի երկրորդ
լրացուցիչ արձանագրության հոդված 1-ի 2-րդ մասի համաձայն՝ «Սույն Արձանագրությունը չի կիրառվում ներքին կարգուկանոնի խախտման և ներքին լարվածության առաջացման այնպիսի դեպքերի կապակցությամբ, ինչպիսիք են անկարգությունները, բռնության առանձին ու պատահական գործողությունները, քանի որ այդպիսիք չեն հանդիսանում զինված կոնֆլիկտներ»:
Միջազգային փաստաթղթերով ամրագրված համապատասխան իրավակարգավորումների ուսումնասիրությունը, սակայն, ցույց է տալիս, որ պատերազմական
են համարվում այն հանցագործությունները, որոնք կատարվել են ինչպես միջազգային, այնպես էլ ոչ միջազգային բնույթի ռազմական կոնֆլիկտների ընթացքում:
Այսպես, Հռոմի ստատուտի հոդված 8-ի համաձայն, տվյալ ակտի նպատակների առումով պատերազմական հանցագործություններ են՝
ա) Ժնևի կոնվենցիաների կոպիտ խախտումները,
բ) միջազգային իրավունքով սահմանված միջազգային ռազմական կոնֆլիկտների ընթացքում կիրառվող օրենքների և ավանդույթների այլ լուրջ խախտումները,
գ) միջազգային բնույթի ռազմական կոնֆլիկտի դեպքում՝ Ժնևի չորս կոնվենցիաների համար ընդհանուր հոդված 3-ի լուրջ խախտումները,
դ) միջազգային իրավունքով սահմանված, ոչ միջազգային բնույթ կրող ռազմական կոնֆլիկտների ընթացքում կիրառվող օրենքների և կարգերի այլ լուրջ խախտումները:
Վերոհիշյալ դասակարգումը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ պատերազմական են համարվում ոչ միայն պետությունների կամ պետությունների խմբերի միջև
տեղի ունեցող ռազմական ընդհարումների ժամանակ, այլև մեկ առանձին պետության սահմաններում իրականացվող ռազմական ընդհարման ժամանակ կատարվող
հանցավոր արարքները: Այս մոտեցումն արդարացված կարելի է համարել նաև այն
հիմնավորմամբ, որ, ինչպես արդեն նշվել է, «պատերազմ» եզրույթին, որը, միան1
2

Տե՜ս Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 2014, էջ 232:
US, District Court, Central District, California, Leo Handel case, Judgement. 31 January 1985.
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շանակ, պետությունների կամ պետությունների խմբերի միջև ռազմական ընդհարումն է, փոխարինելու է գալիս «զինված հակամարտություն» եզրույթը, որը ներառում է թե´ պետությունների կամ պետությունների խմբերի միջև և թե´ մեկ առանձին
պետության ներսում տեղի ունեցող ռազմական ընդհարումները: Հետևաբար, «պատերազմ վարելու օրենքներ և կանոններ» հասկացությունը կարելի է դիտարկել որպես «զինված հակամարտություններ վարելու օրենքներ և կանոններ»:
Միևնույն ժամանակ, որոշ երկրների ազգային օրենսդրություններում հատուկ
սահմանված է, որ պատերազմական հանցագործությունները վերաբերում են նաև
ոչ միջազգային բնույթի զինված հակամարտություններին: Այսպես, օրինակ, Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի գլուխ 17-ի («Պատերազմական հանցագործություններ») ծանոթագրության մեջ նախատեսված է, որ տվյալ գլխի համաձայն՝ պատերազմական հանցագործություններ են համարվում ինչպես միջազգային, այնպես էլ
ներքին ռազմական հակամարտությունների ընթացքում կատարված հանցավոր արարքները:
Ժնևի կոնվենցիաների առումով անհրաժեշտ է նշել, որ, ի տարբերություն 1977
թվականի երկրորդ լրացուցիչ արձանագրության, առաջին լրացուցիչ արձանագրության հոդված 1-ի 4-րդ մասի համաձայն՝ «Նախորդ կետում հիշատակված իրադրությունները ներառում են այն զինված կոնֆլիկտները, որոնցում ժողովուրդները պայքար են մղում ընդդեմ գաղութային տիրապետության և օտարերկրյա օկուպացման ու ընդդեմ ռասիստական ռեժիմների` ի իրականացումն ինքնորոշման
իրենց իրավունքի, որն ամրագրված է Միավորված Ազգերի Կազմակերպության
Կանոնադրությանը համապատասխան պետությունների միջև բարեկամական հարաբերություններին և համագործակցությանը վերաբերող` միջազգային իրավունքի
սկզբունքների մասին Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Կանոնադրության
և Հռչակագրի մեջ»: Մինչդեռ Ժնևի կոնվենցիաների միասնական հոդված 3-ը վերաբերում է ոչ միջազգային բնույթի ռազմական հակամարտություններին:
Առանձին քննարկման է ենթակա նաև այն հարցը, թե արդյոք պատերազմական հանցագործությունների սուբյեկտները հատուկ են: Այսինքն, արդյո՞ք պատերազմական հանցագործություններ կարող են կատարել միայն զինծառայողները,
նրանց հրամանատարները և այլ պաշտոնատար անձինք: Այդ կապակցությամբ
1947 թվականի՝ ԱՄՆ-ը ընդդեմ Ֆրիդրիխ Ֆլիկի գործով Նյուրնբերգի տրիբունալը
հայտարարեց, որ «արարքները համարվում են հանցավոր, երբ կատարվել են ինչպես կառավարության ներկայացուցչի, այնպես էլ մասնավոր անձանց կողմից»: Ավելին, որոշ երկրների ազգային օրենսդրություններով (օրինակ՝ Մոլդովայի քր. օր-ի
հոդված 66-ով, Հորդանանի ռազմական քր. օր-ի հոդված 62-ով) նույնպես պատերազմական հանցագործությունների սուբյեկտների թվին են դասվում նաև քաղաքացիական անձինք:
Միաժամանակ պետք է փաստել, որ, ի տարբերություն այլ հանցագործությունների, պատերազմականները որոշ պարագաներում կարող են հանդիսանալ նաև
միջազգային կամ միջազգային բնույթի հանցավոր ոտնձգություններ: Վերջիններիս
թվին են դասվում այն հանցագործությունները, որոնք կատարվում են առանձին
անձի կամ անձանց կողմից, շահադիտական կամ այլ նպատակներով, օրինակ՝
ռազմական գործողությունների ընթացքում որոշակի տարածքի բնակչության
նկատմամբ իրականացվող սպանությունները, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունները, հափշտակությունները և այլն:
Այդ արարքներն «անհամաչափ գործունեության դրսևորումներ» են, որոնք
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դասվում են, այսպես կոչված, «անհատական հանցագործությունների» շարքին:
Զինվորականների կողմից կատարվող նմանատիպ հանցանքները կարող են որակվել նաև որպես կարգապահական զանցանքներ, որոնց համար պատասխանատվությունը կարող է սահմանվել հրամանատարների կողմից:
Հարկ է նշել նաև, որ թե՜ միջազգային և թե՜ միջազգային բնույթի համարվող
պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով քննություն կարող են իրականացնել ինչպես երկրների ազգային, այնպես էլ միջազգային քրեական դատարանները: Հռոմի ստատուտի հոդված 17-ն այդ առումով սահմանում է
«ընդունելիության հարցեր», որոնց համապատասխան՝ դատարանը չի կարող
գործն ընդունել քննության, եթե այն արդեն քննվում է դրա իրավասությունն ունեցող մեկ այլ դատարանի կողմից: Այս պարագայում, սակայն, անհրաժեշտ է հաշվի
առնել մի անչափ կարևոր հանգամանք: Մասնավորապես, Միջազգային քրեական
դատարանի Հռոմի կանոնադրության հոդված 11-ը սահմանում է ratione temporis
սկզբունքը, համաձայն որի՝ Դատարանն իրավասություն ունի միայն այն հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով քննություն իրականացնելու, որոնք կատարվել են Ստատուի ուժի մեջ մտնելուց հետո:
Մինչդեռ, նախկին Հարավսլավիայի հարցերով միջազգային տրիբունալի կանոնադրության հոդված 9-ը սահմանում է, այսպես կոչված, զուգահեռ իրավասության ինստիտուտը, համաձայն որի՝ ազգային դատարանները իրավասու են իրականացնել միջազգային մարդասիրական իրավունքի դեմ ուղղված, պատերազմական
հանցագործություններով քննություն: Այս պարագայում, սակայն, միջազգային տրիբունալի իրավասությունը գերակայում է ազգայինի նկատմամբ, և նախնական
քննության ու դատաքննության ցանկացած փուլում միջազգային տրիբունալը կարող է պահանջել գործը փոխանցել իր վարույթ:
Այսպիսով, տարբեր միջազգային իրավական փաստաթղթերի և որոշ երկրների
ազգային օրենսդրությունների համաձայն՝ պատերազմական հանցագործությունները Ժնևի 1949 թվականի 4 կոնվենցիաներով և դրանք լրացնող արձանագրություններով նախատեսված խախտումներն են: Այդ կոնվենցիաների հոդված 3-ով սահմանված են այդպիսիք համարվող հետևյալ արարքները՝
ա) ոտնձգությունը կյանքի և ֆիզիկական անձեռնմխելիության նկատմամբ,
մասնավորապես՝ ամեն տեսակի սպանությունները, խեղումները, դաժան վերաբերմունքը, տանջահարությունը և խոշտանգումները,
բ) պատանդ վերցնելը,
գ) ոտնձգությունը մարդկային արժանապատվության նկատմամբ, մասնավորապես՝ վիրավորական և նվաստացուցիչ վերաբերմունքը,
դ) դատապարտելը և պատիժ կիրառելը առանց նախնական դատական վճռի`
կայացված պատշաճորոն կազմավորված դատարանի կողմից, քաղաքակիրթ ազգերի շրջանում անհրաժեշտ ճանաչված դատական երաշխիքների առկայությամբ:
Միջազգային իրավական այլ փաստաթղթերում պատերազմական հանցագործությունների տեսակները տարբեր են: Մասնավորապես, Նյուրնբերգի տրիբունալի
կանոնադրության հոդված 6-ի համաձայն, պատերազմական հանցագործություններ են համարվում պատերազմի կանոնների և սովորույթների հետևյալ խախտումները՝
1) օկուպացված տարածքի խաղաղ բնակչության սպանությունները, խոշտանգումները, ստրկացման կամ այլ նպատակներով տեղահանումը,
2) ռազմագերիների կամ ծովում գտնվող անձանց սպանությունները և խոշ-
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տանգումները,
3) պատանդների սպանությունները,
4) հանրային և մասնավոր սեփականության թալանը,
5) քաղաքների և գյուղերի աննպատակ ոչնչացումը,
6) ռազմական անհրաժեշտությամբ չպայմանավորված ավերածությունները
և այլն:
Միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտում շատ ավելի մանրամասն են ներկայացված պատերազմական համարվող հանցագործությունները:
Դրանք են՝
1) միջազգային բնույթի ռազմական կոնֆլիկտի ընթացքում կատարված 34
տեսակի հանցագործությունները, որոնք, իրենց հերթին, բաժանվում են երեք խմբի՝
ա) Ժնևի կոնվենցիաների կոպիտ խախտումներ, բ) միջազգային իրավունքով սահմանված միջազգային ռազմական կոնֆլիկտների ընթացքում կիրառվող օրենքների և ավանդույթների այլ լուրջ խախտումներ և գ) միջազգային բնույթի ռազմական
կոնֆլիկտի դեպքում Ժնևի չորս կոնվենցիաների համար ընդհանուր հոդված 3-ի
լուրջ խախտումներ,
2) ոչ միջազգային բնույթի ռազմական կոնֆլիկտի ընթացքում կատարված
16 տեսակի հանցագործությունները, որոնք ներառում են Ժնևի չորս կենվոնցիաների համար ընդհանուր վերոհիշյալ հոդված 3-ի լուրջ խախտումները և միջազգային
իրավունքով սահմանված՝ ոչ միջազգային բնույթ կրող ռազմական կոնֆլիկտների
ընթացքում կիրառվող օրենքների և կարգերի այլ լուրջ խախտումները:
Նախկին Հարավսլավիայի հարցով տրիբունալի կանոնադրության հոդված 3-ը
նախատեսում է պատերազմական հանցագործությունների 5 տեսակ, իսկ Ռուանդայի հարցով միջազգային տրիբունալի կանոնադրությամբ պատերազմական հանցագործությունների տեսակները տրված չեն, սակայն սահմանված է, որ այդպիսիք
են Ժնևի կենվոնցիաների համար ընդհանուր հոդված 3-ի խախտումները:
Ընդհանուր առմամբ, հաշվի առնելով միջազգային հիմնարար վերոհիշյալ
փաստաթղթերի դրույթները, կարելի է առանձնացնել պատերազմական համարվող
հանցագործությունների հետևյալ խմբերը՝
- խաղաղ բնակչության դեմ ուղղված հանցագործություններ,
- ռազմագերիների դեմ ուղղված հանցագործություններ,
- ռազմական գործողությունների անհրաժեշտությամբ չպայմանավորված՝
բնակավայրերի, շինությունների ավերում և ոչնչացում,
- միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների և դրանց ներկայացուցիչների դեմ ուղղված հանցագործություններ,
- պատմամշակության արժեքների ոչնչացում և թալանում,
- զանգվածային ոչնչացման զենքի կամ թունավոր միջոցների կիրառում,
- արգելված զինատեսակների կիրառում,
- երեխաների դեմ ուղղված հանցագործություններ և ռազմական գործողություններին նրանց ներգրավում,
- պատերազմական էկոցիդ և այլն:
Տվյալ թվարկմամբ, սակայն, քննարկվող հանցագործությունների տեսակները
չեն սահմանափակվում: Ժամանակին համընթաց, պատերազմ վարելու նորանոր
միջոցներ և մեթոդներ են կիրառվում, որոնք արդարացված համարել չի կարելի:
Որպես օրինակ՝ կարելի է նշել գեոֆիզիկական և մետեոլոգիական պատերազմները:
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Միևնույն ժամանակ, պատերազմական հանցագործությունների թվարկման առումով ազգային օրենսդրությունների մոտեցումները նույնպես տարբեր են: Այսպես, ԱՄՆ օրենքների ժողովածուի մաս 18-ի պարագրաֆ 118-ի հոդված 2441-ի
համաձայն՝ պատերազմական հանցագործությունները Ժնևի 4 կոնվենցիաների և դրանց արձանագրությունների, Հաագայի 1907 թվականի կոնվենցիայի հավելվածի
23, 25, 27 և 28 հոդվածների, ընդհանուր հոդված 3-ի և Ժնևի 1996 թվականի կոնվենցիայի դրույթների խախտումներն են:
ՌԴ քրեական օրենսգրքի հոդված 356-ը («պատերազմ վարելու արգելված միջոցների և մեթոդների կիրառումը») սահմանում է պատերազմական հանցագործությունների հետևյալ տեսակները՝ դաժան վերաբերմունքը ռազմագերիների կամ
քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ, քաղաքացիական բնակչության տեղահանումը, օկուպացված տարածքի ազգային հարստության թալանումը, ՌԴ միջազգային պայմանագրերով արգելված՝ պատերազմ վարելու միջոցների և մեթոդների
կիրառումը և ՌԴ միջազգային պայմանագրերով արգելված՝ զանգվածային ոչնչացման զենքի կիրառումը:
ՀՀ քրեական գործող օրենսգրքի հոդված 390-ի («Միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումները զինված ընդհարումների ժամանակ») 1-ից 5-րդ մասերում թվարկված են զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի լուրջ խախտումներ համարվող հանցատեսակները: Նույն հոդվածի 6-րդ մասը պատասխանատվություն է նախատեսում զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի
միջազգային պայմանագրերով նախատեսված այլ խախտումների համար: Բացի
նշվածից, պատերազմական հանցագործությունների համար պատասխանատվություն են սահմանում ՀՀ քրեական գործող օրենսգրքի հոդվածներ 387-ը՝ «Պատերազմ վարելու արգելված միջոցներ և մեթոդներ կիրառելը», 396-ը՝ «Միջազգային պաշտպանությունից օգտվող անձանց կամ հաստատության վրա հարձակվելը», 397-ը՝ «Միջազգային պայմանագրերով պահպանվող տարբերանշաններն ապօրինի օգտագործելը», որոնք նախատեսված են նաև Ժնևի համապատասխան
կոնվենցիաներով:
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական նոր օրենսգրքի
նախագծին, ապա դրանում պատերազմական հանցագործությունները, ըստ էության, նախատեսված են գլուխ 22-ի («Խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունները») հոդված 144-ով՝ «Միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը խախտելը»: Այդ առումով նախ և առաջ հարկ է ուշադրություն դարձնել այն տարածքային և ժամանակային սահմաններին, որոնց
կապակցությամբ կարող է կիրառվել տվյալ հոդվածը: Մասնավորապես, խոսքն «օկուպացված տարածքի կամ պատերազմի կամ զինված ընդհարման ժամանակահատվածի» մասին է, ինչը բխում է Ժնևի համապատասխան կոնվենցիաների
դրույթներից:
ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի տվյալ հոդվածի 1-ից 5-րդ մասերում
թվարկված են այն հանցատեսակները, որոնց կատարման դեպքում վրա է հասնում
պատասխանատվությունը: Դրանք նախատեսված են նաև Ժնևի նշված կոնվենցիաներով, սակայն դրանց թվարկումն ամբողջական չէ: Մասնավորապես, Ժնևի
կոնվենցիաների լրացուցիչ առաջին արձանագրության հոդված 54-ի («Քաղաքացիական բնակչության գոյատևման համար անհրաժեշտ օբյեկտների պաշտպանությունը») 2-րդ մասի համաձայն՝ «Արգելվում է հարձակման ենթարկել, ոչնչացնել,
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դուրս տանել կամ շարքից հանել այն արժեքները և օբյեկտները, որոնք անհրաժեշտ են քաղաքացիական բնակչության գոյատևման համար (պարենի պաշարները, պարեն արտադրող գյուղատնտեսական օբյեկտները, ցանքերը, անասունները,
խմելու ջրի մատակարարման կառույցները և ջրի պահուստները, ինչպես նաև ոռոգման կառույցները)` հատուկ նպատակ ունենալով թույլ չտալ դրանց օգտագործումը քաղաքացիական բնակչության կամ հակառակորդ պետության կողմից, որպես գոյության պահպանման միջոց, անկախ դրդապատճառներից, լինի դա քաղաքացիական անձանց մեջ սով առաջացնելու, նրանց մեկնել հարկադրելու նպատակով կամ որևէ այլ պատճառով»: Բացի այդ, պատերազմական հանցագործություն է
համարվում նաև քաղաքների և գյուղերի աննպատակ ավերածությունները, ինչը
նախատեսված է Նյուրնբերգի միջազգային տրիբունալի կանոնադրության հոդված
6-ով և Հռոմի ստատուտի հոդված 8-ով (չնայած այս փաստաթղթերը Հայաստանի
Հանրապետության քրեական օրենսգրքի աղբյուր չեն, սակայն դրանք միջազգայնորեն ճանաչում են ստացել): Մինչդեռ ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի
քննարկվող հոդվածում դրանք արտացոլված չեն:
Միաժամանակ, նախագծի վերոհիշյալ գլուխ 22-ում նախատեսված են գրեթե
բոլոր միջազգային հանցագործությունները, մասնավորապես՝ «Ագրեսիվ պատերազմը» (հոդված 139), «Զանգվածային ոչնչացման զենք ստեղծելը, տրամադրելը,
փորձարկելը կամ կիրառելը» (հոդված 143), «Պատերազմի կամ զինված ընդհարման ժամանակ մշակութային արժեք ոչնչացնելը, հափշտակելը կամ բռնազավթելը» (հոդված 146), «Վարձկանությունը» (հոդված 148), «Ցեղասպանությունը» (հոդված 149), «Ապարտեիդը» (հոդված 150), «Էկոցիդը» (հոդված 152): Մինչդեռ, օրենսդրական ամրագրում չեն ստացել «մարդկայնության դեմ ուղղված հանցագործությունները»՝ որպես առանձին հանցակազմ, ինչը դժվար է արդարացված համարել: Հավանաբար տվյալ դեպքում փորձ է արվել դրանք նույնացնել «միջազգային
մարդասիրական իրավունքի նորմերը խախտելու» հետ: Իրականում, սակայն,
դրանք լիովին տարբեր են, և դրանց նույնացումն ընդունելի չէ: Ինչպես արդեն նշել
ենք, նախագծի հոդված 144-ը տարածվում է օկուպացված տարածքում կամ պատերազմի կամ զինված ընդհարման ժամանակ կատարվող հանցագործությունների վրա: Իսկ եթե այդ հանցագործությունները կատարվել են ո՜չ օկուպացված տարածքում և ո՜չ էլ պատերազմի կամ զինված ընդհարման ժամանակ... Մարդկայնության դեմ ուղղված և պատերազմական հանցագործությունների հիմնական առանձնահատկությունը այն է, որ առաջինները, ի տարբերություն երկրորդների, կատարվում են ոչ զինված ընդհարման ժամանակ:
Նախագծի հոդված 144-ի 6-րդ մասը պատասխանատվություն է նախատեսում
«միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի խախտում համարվող այլ արարք կատարելու համար»: Մինչդեռ ՀՀքրեական գործող օրենսգրքի հոդված 390ի 6-րդ մասով, ինչպես արդեն նշվել է, սահմանված են «միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի՝ միջազգային պայմանագրերով նախատեսված այլ խախտումները»: Այս առումով, սակայն, հնարավոր է, որ որևէ հանցատեսակ նախատեսված լինի միջազգային այնպիսի փաստաթղթով, որը Հայաստանի Հանրապետությունը չի վավերացրել: Հետևաբար, տվյալ դեպքում առավել նպատակահարմար է օրենսդրորեն ամրագրել նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված լինելու հանգամանքը:
Ամփոփելով պետք է փաստել, որ վաղուց անցել են «ասպետական» մարտեր
վարելու ժամանակները, երբ պատերազմող կողմերը հստակ պահպանում էին պա-
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տերազմ վարելու ավանդույթները, օրենքներն ու կանոնները: Ներկայումս հակամարտող կողմերը պատրաստ են ամեն ինչի (կամ գրեթե ամեն ինչի) հաղթանակած
դուրս գալու համար: Աշխարհաքաղաքական հատկապես վերջին ժամանակաշրջանի զարգացումների պայմաններում դժվար է պատկերացնել մի լայնածավալ
ռազմական կոնֆլիկտ, որում թույլ չեն տրվի միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի կոպիտ խախտումներ, կամ չեն կատարվի պատերազմական հանցագործություններ:

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
“ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ”
Ара Фиданян
Начальник Национального центрального бюро Интерпола
в Республике Армения, кандидат юридических наук

________________________________
Статья посвящена определению термина “военные преступления”,
рассматриваемого как международное преступление. В статье предпринята
попытка разъяснить термин “военные преступления”, круг его применения,
подходы международных базовых документов и национальных законодательств
разных стран по данному вопросу, а также отделить его виды.

SEVERAL PROBLEMS OF THE DEFINITION OF CONCEPT
"WAR CRIMES"
Ara Fidanyan
Head of the National Central Bureau of Interpol of the Republic of Armenia,
Candidate of Legal Sciences

_______________________________
The present article is dedicated to the characterization of war crimes considered
to be international crime. In the article an attempt was made to clarify the term “war
crimes”, the frames of its application, to define the approaches of basic international
documents and national legislations of some countries towards this issue, as well as
to differentiate its types.
Բանալի բառեր - պատերազմական հանցագործություններ, պատերազմ վարելու կանոններ,
զինված հակամարտություն, միջազգային մարդասիրական իրավունք, միջազգային հանցագործություն
Ключевые слова: военные преступления, правила ведения войны, военное противостояние, международное гуманитарное право, международное преступление.
Key words: war crimes, rules of warfare, armed conflict, International Humanitarian Law,
international crime
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ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՈՐՎԱԾ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ
ԲԱԶՄԱԿԻՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ՁԵՎԵՐԻ ՀԵՏ
Լալա Գրիգորյան
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ասպիրանտ,
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի
պետության և իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի
դասախոս, ոստիկանության կապիտան

__________________________________
Քրեական իրավունքի տեսությունը վնասի միջնորդավորված պատճառմանն
անդրադարձել է դեռևս 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարասկզբին1, սակայն իր տեսական, ինչպես նաև գործնական զգալի հետաքրքության շնորհիվ դրա հետ կապված հարցերը շարունակվում են քննարկվել նաև ժամանակակից իրավաբանական
գրականության մեջ:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38 հոդվածի 2-րդ մասից բխում է, որ հանցագործության միջնորդավորված կատարումը դրսևորվում է հանցանքը այլ՝ այնպիսի անձանց
օգտագործելու միջոցով, ովքեր օրենքի ուժով ենթակա չեն քրեական պատասխանատվության կամ հանցանքը կատարել են անզգուշությամբ:
Ն. Վ. Բարանկովը հանցագործության միջնորդավորված կատարում ասելով
նկատի ունի դիտավորյալ հանցագործություն կատարելը` դիտավորությամբ այնպիսի անձանց օգտագործելու միջոցով, ովքեր տարիքի, անմեղսունակության կամ
քրեական օրենսգրքում նախատեսված այլ հանգամանքերի ուժով ենթակա չեն
քրեական պատասխանատվության, ինչպես նաև հանցանքը կատարել են անզգուշությամբ2:
Պ. Ֆ. Տելնովի կարծիքով, միջնորդավորված կատարում է համարվում անմեղ
կամ անզգուշությամբ գործող անձին դիտավորությամբ օգտագործելը հանցագործության օբյեկտիվ կողմն իրականացնելու համար, ընդ որում` այդպիսի անձն օգտագործվում է որպես հանցագործության գործիք3:
Հանցագործության միջնորդավորված կատարման ժամանակ արարքի հանրային վտանգավորության բարձր աստիճանը պայմանավորված է նաև այն գործոնով, որ օգտագործվում են այլ անձինք, ովքեր ակամա խախտում են օրենքը: Այդ
հանգամանքը փաստարկելով` Ռ. Ի. Միխեևն առաջարկում է հանցանքը միջնորդավորված ձևով կատարած անձանց քրեական պատասխանատվությունը
խստացնել` օրենքում որպես ծանրացնող հանգամանք նախատեսելով հանցանքն

1
Տե՜ս, օրինակ, Трайнин А. Н. Учение о соучастии. М., 1941, էջեր 121-123, Тельнов П.Ф.
Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974, էջ 75:
2
Տե՜ս Баранков Н. В. Посредственное исполнение преступления: Автореф.
дисс.... канд. юрид. наук.. СПб., 2001, էջ 7
3
Տե՜ս Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М.: Юридическая
литература, 1974. էջեր 56-80:
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անմեղսունակին օգտագործելով կատարելը : Նմանատիպ կարծիք է արտահայտել նաև Դ. Ա. Լունկովը: Վերջինիս կարծիքով՝ վնասի միջնորդավորված պատճառումը միշտ կապված է անմեղ գործող անձի վրա որոշակի ազդեցության և նրա շահերի նկատմամբ ոտնձգության հետ: Ըստ հեղինակի` հանցագործության միջնորդավորված կատարման դեպքում, բացի տվյալ հանցագործության անմիջական օբյեկտից, վնաս է պատճառվում նաև անմեղ գործող անձի՝ օրենքով պաշտպանվող շահերին, ուստի այդպիսի հանցագործության հանրային վտանգավորությունն ավելի
բարձր է2:
Այդ առումով պետք է նշել, որ ՀՀ քրեական օրնսգրքի 63 հոդվածի 1-ին մասի
5-րդ կետում որպես պատասխանատվությունը և պատիժը ծանրացնող հանգամանք նախատեսված է հանցանքը կատարելուն հանցավորի համար ակնհայտ հոգեկան հիվանդագին խանգարումներով տառապող կամ հարբած վիճակում
գտնվող, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության համար սահմանված
տարիքի չհասած անձանց ներգրավելը: Նշված ծանրացնող հանգամանքը չի ընգրկում հանցագործության միջորդավորված կատարման բոլոր դրսևորումները, որոնք նույնպես ունեն ավելի բարձր հանրային վտանգավորություն, քան միանձնյա
կատարված հանցագործությունները: Հանցագործության միջնորդավորված կատարման ընդգծված հանրային վտանգավորությունն արտահայտվում է ոչ միայն
նրանում, որ, բացի հանցագործության անմիջական օբյեկտից, խախտվում են նաև
որպես գործիք օգտագործվող անձի շահերը, այլև նրանում, որ հանցագործության
միջնորդավորված կատարողը բնութագրվում է բարոյականության տեսանկյունից
պարսավելի վարքագծով՝ մարդուն իր ձեռքում որպես «կենդանի գործիք» օգտագործելով: Ելնելով վերոգրյալից՝ առաջարկում ենք ՀՀ քրեական օրենսգրքի 63 հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետից հանել «ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության համար սահմանված տարիքի չհասած» բառերը, և նշված մասը լրացնել 5.1
կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ՝ «հանցանքն այնպիսի անձանց օգտագործելու
միջոցով կատարելը, ովքեր օրենքի ուժով ենթակա չեն քրեական պատասխանատվության»:
Հանցագործության միջնորդավորված կատարման արտաքին դրսևորումն ունի
որոշակի առանձնահատկություն. չի կարող դրսևորվել անգործությամբ, քանի որ
այն միշտ ենթադրում է անձի վրա գիտակցված և նպատակաուղղված ներգործություն3:
Ըստ Օ. Ցվիրենկոյի՝ հանցագործության միջնորդավորված կատարման օբյեկտիվ կողմը դրսևորվում է նրանում, որ անձը դրդում է անմեղսունակին կամ քրեական պատասխանատվության տարիքի չհասած անձին կամ անմեղ գործող անձին
կամ անզգուշությամբ գործող անձին կատարելու հանրորեն վտանգավոր արարք`
նրանց մեջ հարուցելով համապատասխան արարք կատարելու վճռականություն
կամ ամրապնդելով արդեն ծագած վճռականությունը4:
Հանցագործության միջնորդավորված կատարման դեպքում արարքը՝ որպես
1

Տե՜ս Михеев Р. И. Уголовно-правовая оценка ООД невменяемых при групповых
посягательствах// Актуальные вопросы борьбы с преступностью, Омск. 1983. էջ 19:
2
Տե՜ս Луньков Д. А. Посредственное причинение вреда: уголовно-правовые и
криминологические аспекты. Дисс....канд. юрид. наук, Екатеринбург, 2013, էջ 72-76:
3
Տե՜ս նույն տեղում, էջ 79:
4
Տե՜ս Цвиренько О. Л. Исполнитель преступления как вид соучастника по уголовному
праву Российской федерации, Дисс....канд. юрид. наук, Тюмень, 2005, էջ 77-78:
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օբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշ, դրսևորվում է յուրովի. միջնորդավորված
կատարողը ներգործում է անմիջականորեն վնաս պատճառողի գիտակցության և
(կամ) մարմի վրա: Այն բանից հետո, երբ միջնորդավորված կատարողը դադարեցնում է գործիք հանդիսացող անձի նկատմամբ հոգեբանական կամ ֆիզիկական
ներգործությունը, կատարվող հանցագործության օբյեկտիվ կողմն իր հետագա արտահայտությունն է ստանում գործիք հանդիսացող անձի արարքում:
Սուբյեկտիվ կողմից հանցագործության միջնորդավորված կատարումը
դրսևորվում է միայն ուղղակի դիտավորությամբ: Ըստ Օ. Ցվիրենկոյի` հանցագործության միջնորդավորված կատարման սուբյեկտիվ կողմը դրսևորվում է նրանում,
որ անձը գիտակցում է, որ որպես հանցագործության գործիք օգտագործում է այնպիսի անձի, ով օրենքի ուժով ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության կամ
գործում է անզգուշությամբ, նախատեսում է դրա հետևանքով հանրորեն վտանգավոր հետևանքների առաջացման հնարավորությունը կամ անխուսափելիությունը
(դիտավորության գիտակցական հատկանիշ) և ցանկանում է այդ հետևանքնրի առաջացումը (դիտավորության կամային հատկանիշ)1:
Հանցագործության միջնորդավորված կատարման հասկացությունը բնորոշելու համար կարևոր է անդրադառնալ միջնորդավորված կատարման հնարավոր
դրսևորումներին: Պետք է նշել, որ այս հարցի վերաբերյալ ևս տեսաբանները միասնական կարծիք չունեն:
Օրինակ` Ռ. Դ. Սաբիրովը, Պ. Ֆ. Տելնովը, Ի. Սոլոմենկոն, Մ. Ի. Կովալյովը
հացագործության միջնորդավորված կատարում են համարում հետևյալ դրսևորումները` հանցագործության կատարման ընթացքում անմեղսունակության վիճակում
գտնվող և քրեական պատասխանատվության տարիքի չհասած անձանց օգտագործումը, այլ անձի սխալը օգտագործելը, որը բացառում է վերջինիս քրեական
պատասխանատվությունը կամ քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում
միայն անզգույշ հանցագործության համար, հանցանքի կատարմանը ֆիզիկական
կամ հոգեկան բռնության միջոցով ներգրավելը, հրամանի կատարումը2:
Իսկ օրինակ՝ Ա. Վ. Շեսլերը, վերլուծելով հանցագործության միջնորդավորված
կատարման դրսևորումները, նշում է, որ հանցագործության միջնորդավորված կատարում չեն կարող համարվել անզգուշությամբ գործող անձանց օգտագործումը և
այնպիսի անձանց օգտագործումը, ովքեր ինքնուրույն պատասխանատվություն են
կրում ֆիզիկական կամ հոգեկան հարկադրանքի ազդեցությամբ, ինչպես նաև հրամանի կամ կարգադրության հիման վրա հանցանք կատարելու դեպքում: Ըստ հեղինակի` հանցանքի միջնորդավորված կատարումն առկա է միայն այն դեպքում, երբ
հանցավորը օգտագործում է այլ անձանց, ովքեր գործում են արաքի հանցավո-

1

Տե՜ս Цвиренько О. Л. Исполнитель преступления как вид соучастника по уголовному
праву Российской федерации, Дисс....канд. юрид. наук, Тюмень, 2005,, էջ 78:
2
Տե՜ս, օրինակ, Ковалев М. И. Соучастие в преступлении. Ч. 2. Виды соучастников и
формы участия в преступной деятельности. Ученые труды. Т. V. Серия Уголовное право.
Свердловск. 1962. էջեր 15-30; Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в
преступлении. М.: Юридическая литература, 1974. էջ 75; Сабиров Р. Д. Виды
исполнительства преступления и их квалификация // Проблемы профилактики
преступности на современном этапе. Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск,
1983. էջեր 40,46; Соломоненко И., Соучастие в исполнении незаконного приказа //
Российская юстшщя. 2000. № 5. էջ 40:
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րությունը բացառող ցանկացած հանգամանքի պայմաններում1: Նմանատիպ կարծիք է արտահայտել նաև Ա. Պ. Կոզլովը: Վերջինիս կարծիքով հանցագործության
միջնորդավորված կատարման հասկացության մեջ պետք չէ ներառել անզգուշությամբ գործող անձանց օգտագործումը, քանի որ վնասի անզգույշ պատճառման
դեպքում առկա է անմիջական կատարող` անզգուշությամբ հանցանք կատարած
անձը, ուստի մինույն արարքի նույն հետևանքի դեպքում չի կարող առկա լինել երկրորդ կատարող, նույնիսկ եթե նա գործել է դիտավորությամբ2: Ի. Յա. Հեյֆեցն էլ
քննարկվող հարցի շուրջ գրել է, որ ազատ կամքով օժտված անձի օգտագործումը
միջնորդավորված կատարում կարելի է համարել շատ մեծ վերապահումով3:
Վ. Գ. Ուսովի կարծիքով, անզգուշությամբ գործող անձի օգտագործումը
չպետք է ներառվի հանցագործության միջնորդավորված կատարման հասկացության մեջ. նման իրավիճակները պետք է դիտարկել հանցավոր գործունեության այլ
ձևերի, օրինակ՝ անզգույշ համապատճառման շրջանակներում4:
Ն. Ի. Սալնիկովան հանցագործության միջնորդավորված կատարում չի համարում անզգուշությամբ գործող անձի օգտագործումը (հանցագործության կատարման ինքնուրույն ձև), ինչպես նաև հատուկ սուբյեկտի կողմից հատուկ սուբյեկտով
հանցագործության կատարումը` հատուկ սուբյեկտ չհամարվող անձին օգտագործելով (հատուկ կատարողի հետ հանցակցություն): Ինչպես իրավացիորեն նշում է
հեղինակը, հանցագործության միջնորդավորված կատարման այդ երկու դրսևորումներն առանձնանում են իրենց յուրահատկությամբ, քանի որ հանցագործության
օբյեկտիվ կողմն իրականացնող անձն ունակ է կրելու քրեական պատասխանատվություն, հետևաբար չի կարող դիտվել որպես հանցագործության գործիք5:
Ա. Պ. Կոզլովը գրում է. «Մասնագիտական գրականության մեջ բացակայում է
հստակությունը նաև այն հարցի շուրջ, թե որ կատեգորիայի անձանց օգտագործումը պետք է համարվի հանցագործության միջնորդավորված կատարում. կարծում
ենք, որ միայն այն անձանց օգտագործումը, ովքեր առանձին քրեական պատասխանատվության ենթակա չեն»6:
Համամիտ լինելով հեղինակի հետ՝ կարծում ենք, որ հանցագործության միջնորդավորված կատարում չպետք է համարել անզգուշությամբ գործող անձի միջոցով հանցանքի կատարումը, ինչպես նաև հատուկ սուբյեկտ համարվող անձի կողմից հատուկ սուբյեկտի հատկանիշներով չօժտված անձի միջոցով հանցանքի կատարումը: Մեր մոտեցումը հիմնավորվում է նրանով, որ հանցագործության միջնորդավորված կատարման էությունը մարդուն «կենդանի գործիք» դարձնելն է, ինչը
յուրովի է բնութագրում միջնորդավորված կատարողին, մինչդեռ անզգուշությամբ
գործող անձին և հատուկ սուբյեկտի կողմից ներգրավված՝ հատուկ սուբյեկտ չհամարվող անձին պետք չէ դիտել որպես կենդանի գործիք, քանի որ նրանց կամքը և
գիտակցությունը ամբողջությամբ սահմանափակված չեն, նրանք չեն գործում ա1

Տե՜ս Шеслер А. Б. Уголовно-правовые средства борьбы с групповой преступностью.
Красноярск, 1999. էջ 60-62:
2
Տե՜ս Козлов А. П. Соучастие: традиции и реалность., СПБ.: Издательство «Юридический
центр Пресс», 2001, էջեր 96-97:
3
Տե՜ս Хейфец И. Я. Подстрекательство к преступлению. М., 1914. էջ 30:
4
Տե՜ս Усов В. Г. Понятие и ответственность исполнителя преступления. Дисс....канд.
юрид. наук. Рязань, 2007, էջ 82:
5
Տե՜ս Сальникова Н. И. Понятие посредственного исполнительства в Уголовном кодексе
РФ// Современное право. 2006, N 5. էջեր 51-52:
6
Տե՜ս Козлов А. П., նշվ. աշխ., էջեր 111-112:
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րարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքներում, հետևաբար՝ ենթակա են
քրեական պատասխանատվության: Մեր կարծիքով՝ հանցագործության միջնորդավորված կատարման քրեաիրավական բնութագրի հիմնական առանձնահատկությունը ոչ թե այն է, որ մի անձի դիտավորությունն իրականացվում է այլ անձի կողմից, այլ այն, որ մի անձի կողմից պատճառված վնասի համար քրեական պատասխանատվությունն ամբողջությամբ տեղափոխվում է այլ անձի վրա: Հակառակ պարագայում հանցագործության միջնորդավորված կատարում պետք է համարել նաև
հանցագործության դրդչությունը, քանի որ այդ դեպքում նույնպես մի անձի դիտավորությունն իրականացվում է այլ անձի կողմից:
Անզգուշությամբ գործող անձի միջոցով դիտավորյալ հանցանքի կատարումը,
մեր կարծիքով, ոչ թե հանցագործության միջնորդավորված կատարում է, այլ համապատճառման դրսևորումներից մեկը՝ այսպես կոչված խառը համապատճառում,
երբ միևնույն հետևանքը քրական պատասխանատվության ենթակա երկու այնպիսի անձանց արարքների հետևանք է, որոնցից մեկը գործում է դիտավորությամբ,
իսկ մյուսը՝ անզգուշությամբ:
Ինչ վերաբերում է հատուկ սուբյեկտի կողմից հատուկ սուբյեկտ չհամարվող
անձի ներգրավմանը, ապա, մեր կարծիքով, այն հանցկացության յուրովի դրսևորում է, պարզապես անհրաժեշտ է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38 հոդվածի երկրորդ և
հինգերորդ մասերում՝ հանցագործության կատարողի և օժանդակողի օրենսդրական բնորոշումների մեջ, ներառել այդ իրավիճակները:
Հանցագործության միջնորդավորված կատարման ամբողջական բնութագիրը
տալու համար անհրաժեշտ է պարզել նաև դրա հարաբերակցությունը հանցագործության մասնակիցների բազմակիության այլ ձևերի՝ հանցակցության և համապատճառման հետ:
Հանցակցությունից հանցագործության միջնորդավորված կատարումը տարբերվում է նրանով, որ հանցակցության դեպքում հանցագործության բոլոր մասնակիցները օժտված են հանցագործության սուբյեկտի հատկանիշներով1 և ենթակա
են քրեական պատասխանատվության, իսկ հանցագործության միջնորդավորված
կատարման դեպքում որպես գործիք օգտագործվող անձը կամ օժտված չէ հանցագործության սուբյեկտի հատկանշներով, կամ գործում է արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքներում, կամ վնասը պատճառում է առանց մեղքի:
Հանցակցության և հանցագործության միջնորդավորված կատարման սահմանազատմանը դեռևս 20-րդ դարի 70-ականներին անդրադարձել էր Ա. Թովմասյանը,
որը գրել էր՝ «Անմեղսունակին կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու համար համապատասխան նվազագույն տարիք չունեցողներին, օրինակ` 8, 10,
13 տարեկան երեխաներին հանցագործության կատարման դրդելը չի կարող որակվել իբրև դրդչություն: Այստեղ ինքը` դրդիչը փաստորեն հանդես է գալիս իբրև հանցագործություն կատարող, որքանով որ անմեղսունակն ու փոքրահասակ երեխան

1

Այն, որ հանցակցության քանակական հատկանիշը ենթադրում է հանցագործության
սուբյեկտ հանդիսացող առնվազն երկու անձի առկայություն, հաստատվում է ինչպես
իրավաբանական գրականության մեջ (Տե՜ս, օրինակ, Քոթանջյան Գ. Մի խումբ անձանց կամ
կազմակերպված խմբի կողմից մարդուն առևանգելը //Օրինականություն, № 72, 2012, էջ 46),
այնպես էլ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումներում (Տե՜ս ՀՀ վճռաբեկ
դատարանի 2008 թվականի հուլիսի 25-ի որոշումը ՎԲ-48/08 գործի վերաբերյալ, 28-րդ
կետ):
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նրա ձեռքում ըստ էության գործիքների դեր են կատարում» :
Համապատճառումն իր հերթին լինում է երեք տեսակի՝ դիտավորյալ, անզգույշ
և խառը:
Դիտավորյալ համապատճառում է համարվում քրեական պատասխանատվության ենթակա անձի կողմից անմիջականորեն դիտավորյալ հանցանք կատարելը այնպիսի անձի հետ, ով օրենքի ուժով ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության2: Գրականության մեջ դիտավորյալ համապատճառումը անվանվում է նաև
խմբային սահմանազանցում3:
Հանցագործության միջնորդավորված կատարումը դիտավորյալ համապատճառումից տարբերվում է նրանով, որ միջնորդավորված կատարման դեպքում միջնորդավորված կատարողը անձամբ չի մասնակցում հանցագործության օբյեկտիվ
կողմի իրականացմանը. այն ամբողջությամբ կատարվում է այն անձի կողմից, ով օրենքի ուժով ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության: Իսկ դիտավորյալ համապատճառման դեպքում քրեական պատասխանատվության ենթակա անձը հանցագործության օբեյկտիվ կողմն իրականացնում է այն անձի հետ, ով օրենքի ուժով
ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության:
Ելնելով դիտավորյալ համապատճառման նշված բնութագրից՝ չենք կարող
համաձայնել Ե. Վ. Բլագովի այն մոտեցմանը, որ միջնորդավորված կատարման
դեպքում հանցագործության օբյեկտիվ կողմը կարող է ինչպես ամբողջությամբ իրականացվել որպես գործիք օգտագործվող անձի կողմից, այնպես էլ միջնորդավորված կատարողի և օգտագործվող անձի համատեղ արարքներով4: Մեր կարծիքով, հանցագործության միջնորդավորված կատարման համար անհրաժեշտ է, որ
հանցագործության օբյեկտիվ կողմն ամբողջությամբ իրականացվի որպես գործիք
օգտագործվող անձի կողմից, քանի որ հակառակ դեպքում կբացակայի հանցանքի
կատարման միջնորդավորված բնույթը, ինչը քննարկկվող երևույթի բուն էությունն
է: Մեր կողմից առավել ընդունելի է Պ. Ֆ. Տելնովի տեսակետը, համաձայն որի՝ հանցագործության միջնորդավորված կատարման դեպքում բուն ոտնձգությունը կատարվում է ուրիշի ձեռքերով5: Ս. Ս. Ավետիսյանը նույնպես գրում է, որ հանցագործության միջնորդավորված կատարման ցանկացած դրսևորման դեպքում իրական
կատարողը չի կատարում քրեական օրենսգրքի հատուկ մասի հոդվածի դիսպոզիցիայում նկարագրված արարքը6:
Այլ կերպ ասած՝ հանցագործության միջնորդավորված կատարման կարևոր
հատկանիշներից մեկն այն է, որ հանցագործության օբյեկտիվ կողմը7 պետք է ամ1

Տե´ս Թովմասյան Ա. Թ. Սովետական քրեական իրավունք, ընդհանուր մաս, Եր., 1971, էջ 406:
Տե՜ս Баранков, Н. В. Посредственное исполнение преступления: Автореф. дисс.... канд.
юрид. наук., СПб., 2001, էջեր 7, 8:
3
Տե՜ս Орымбаев Р. Специальный субъект, Алма-Ата, 1977, էջ 132:
4
Տե՜ս Благов Е. В. Применение уголовного права (теория и практика). СПб., 2004, էջ 207:
5
Տե՜ս Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974, էջեր 75, 76:
6
Տե՜ս Аветисян С. С. К вопросу о посредственном причинении вреда специальным
объектам // Право в вооруженных силах. 2004. № 4, էջ 57:
7
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանցագործության միջնորդավորված կատարումը
տեսականորեն կարող է դրսևորվել նաև միջնորդավորված օժանդակության, դրդչության
կամ կազմակերպման ձևով, տվյալ դեպքում «օբյեկտիվ կողմ» հասկացությունն
օգտագործում ենք որոշակի վերապահումով՝ դրանում ներառելով ոչ միայն քրեական
օրենսգրքի հատուկ մասի հոդվածի դիսպոզիցիայում նկարագրված արարքը, այլև
հանցագործության օժանդակության, դրդչության և կազակերպման արտաքին դրսևորում
հանդիսացող արարքների կատարումը:
2
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բողջությամբ իրականացվի որպես գործիք օգտագործվող անձի կողմից:
Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ դիտավորյալ համապատճառումն իր հանրային վտանգավորությամբ առանձնանում է հանցանքը միանձյա կատարելու դեպքերից, քանի որ դիտավորյալ համապատճառման դեպքում հանցավորը այլ անձանց հետ համատեղ գործելով՝ զգալիորեն հեշտացնում է հանցանքի կատարումը:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գործող օրենսդրությամբ դիտավորյալ համապատճառումը չի ընդգրկվում հանցակցության հասկացությամբ, դիտավորյալ
համապատճառման դեպքում անձի քրեական պատասխանատվության անհատականացման հնարավորություն ապահովելու նպատակով առաջարկում ենք ՀՀ քրեական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել 5.2 կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. «հանցանքն այնպիսի անձանց հետ համատեղ կատարելը, ովքեր
օրենքի ուժով ենթակա չեն քրեական պատասխանատվության»:
Անզգույշ համապատճառումն այն իրավիճակն է, երբ երկու կամ ավելի անձ
կատարում են անվտանգության կանոնները խախտող, փոխկապակցված և փոխպայմանավորված արարքներ, որոնք նրանց ընդհանուր վարքագծի մասն են`
դրանց միջև առկա օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կապի շնորհիվ, և որոնք անզգուշությամբ հանգեցրել են դրանց համար միասնական, քրեական օրենքով նախատեսված հանրորեն վտանգավոր հետևանքի առաջացմանը1:
Անզգույշ համապատճառման և հանցագործության միջնորդավորված կատարման տարբերությունները հանգում են հետևյալին: Նախ՝ անզգույշ համապատճառման դեպքում հանցագործության օբյեկտիվ կողմը իրականացվում է երկու կամ ավելի անձի կողմից համատեղ, ինչը բացակայում է հանցագործության միջնորդավորված կատարման դեպքում: Երկրորդ՝ անզգույշ համապատճառման դեպքում
բացակայում է մի անձի կողմից մյուսին օգտագործելու հանգամանքը, նրանք բոլորն էլ, հավասարապես մասնակցելով արարքի համատեղ կատարմանը, ենթակա
են քրեական պատասխանատվության: Եվ երրորդ՝ հանցագործության միջնորդավորված կատարման դեպքում միջնորդավորված կատարողը գործում է դիտավորությամբ, ինչը բացակայում է անզգույշ համապատճառման դեպքում:
Ինչ վերաբերում է խառը համապատճառմանը, ապա դա այն իրավիճակն է,
երբ քրեական պատասխանատվության ենթակա անձը դիտավորյալ հանցանքը
կատարում է այլ՝ այնպիսի անձ օգտագործելու միջոցով, ով հանցանքը կատարում
է անզգուշությամբ, և դրա համար ենթակա է քրեական պատասխանատվության:
Խառը համապատճառման և հանցագործության միջնորդավորված կատարման
տարբերությունն այն է, որ առաջինի դեպքում անզգուշությամբ գործող անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվության, մինչդեռ որպես գործիք օգտագործվող
անձը օրենքի ուժով ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության:
Այսպիսով, հանցագործության միջնորդավորված կատարման հասկացությամբ, դրա հնարավոր դրսևորումների վերլուծությամբ և հանցագործության մասնակիցների բազմակիության այլ ձևերից դրա սահմանազատմամբ կարող ենք առանձնացնել հանցագործության միջնորդավորված կատարման հետևյալ էական հատկանիշները.
1. հանցագործության միջնորդավորված կատարողը օժտված է հանցագործության սուբյեկտի հատկանիշներով,
1

Տե՜ս Курсаев А. В. Дифференциация уголовной ответственности за неосторожное
сопричинение вреда: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук. -М., 2011, էջ 8:
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2. հանցագործության միջնորդավորված կատարողը որպես գործիք օգտագործվող այլ անձին օգտագործելու միջոցով կատարում է դիտավորյալ հանցագործություն,
3. որպես գործիք օգտագործվող անձը ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության, որովհետև կամ օժտված չէ հանցագործության սուբյեկտի հատկանշներով, կամ գործում է արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքներում,
կամ վնասը պատճառում է առանց մեղքի,
4. հանցագործության միջնորդավորված կատարողը որպես գործիք օգտագործվող անձի նկատմամբ կիրառում է ֆիզիկական կամ հոգեբանական ներգործություն, որը պատճառական կապով կապված է վերջինիս կողմից տվյալ հանցագործության օբյեկտիվ կողմն ամբողջությամբ կատարելով:
Վերոնշյալ հատկանիշները ընդհանրացնելով՝ առաջարկում ենք հանցագործության միջնորդավորված կատարման հետևյալ բնորոշումը. հանցագործության
միջնորդավորված կատարումը տվյալ հանցագործության սուբյեկտի հատկանիշներով օժտված անձի կողմից դիտավորյալ հանցանքի կատարումն է այնպիսի անձի վրա ֆիզիկական և (կամ) հոգեբանական ներգործության միջոցով, ով այդ ներգործության հետևանքով անմիջականորեն և ամբողջությամբ կատարել է քրեական
օրենսգրքով նախատեսված արարքը, սակայն օրենքի ուժով ենթակա չէ քրեական
պատասխանատվության:
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________________________________
В теории уголовного права посредственное совершение преступления стало
рассматриваться еще в конце 19-ого века, однако в силу теоретической и практической значимости вопросы, связанные с данной проблемой, продолжают обсуждаться и в современной юридической литературе.
В статье анализируется понятие посредственного совершения преступления, выделяются те существенные признаки данного правового явления, которые позволяют разграничить посредственное совершение преступления от других видов множественности участников преступления: соучастия и сопричинения, рассматриваются возможные проявления посредственного совершения
преступления.
По результатам проведенного исследования автор предлагает собственное
определение посредственного совершения преступления, а также выдвигает ряд
законодательных предложений по совершенствованию соответствующих уголовно-правовых норм.
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In the theory of criminal law, the mediocre commitment of crime became the
subject of consideration in the late 19th century, nevertheless issues related to this
problem continue being debated in the modern legal literature owing to their
theoretical and practical significance.
The article analyzes the concept of the mediocre commitment of crime, identifies
the essential features of the legal phenomenon, which allows to distinguish between
the mediocre commitment of crime and other types of multiplicity of accomplices:
complicity and co-infliction, considers possible manifestations of the mediocre
commitment of crime.
According to the results of the research, the author offers his own definition of
mediocre commitment of crime, and puts forward a number of legislative proposals
concerning the improvement of corresponding criminal and legal regulations.
Բանալի բառեր – հանցագործություն, հանցագործության սուբյեկտ, հանցագործության միջնորդավորված կատարում, հանցակիցներ, հանցագործության հատուկ սուբյեկտ, հանցագործության մասնակիցների բազմակիություն, համապատճառում, հանցակցություն
Ключевые слова: преступление, субъект преступления, посредственное исполнение
преступления, соучастники, специальный субъект преступления, множественность
участников преступления, сопричинение, соучастие.
Key words: crime, crime committer, mediocre commitment of crime, accomplice, special subject
of the crime, multiplicity of accomplices, co-infliction, complicity.
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ՄԱՐՄՆԱՎԱՃԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Գուրգեն Քոթանջյան
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
____________________

Ինչպես և հանցավոր վարքագիծը, այնպես էլ թմրամոլությունը և մարմնավաճառությունը շեղվող վարքագծի տեսակներ են1: Գոյություն ունեն մարմնավաճառության երևույթը բացատրող մի քանի տեսություններ` քրեասոցիոլոգիական, կենսասոցիոլոգիական, անտրոպոլոգիական, սոցիալ-հոգեբանական և տնտեսական2:
Այնուամենայնիվ, իրավաբանական գրականության մեջ ընդունված է այն կարծիքը,
որ մարմնավաճառությունը պայմանավորող հիմնական գործոններն են սոցիալ-հոգեբանականը և տնտեսականը:
Մարմնավաճառությունը պայմանավորող սոցիալ-հոգեբանական գործոնների
շարքում մեծ դեր ունի ընտանիքը: Ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների խաթարումը մեծապես նպաստում է մարմնավաճառության առաջացմանն ու տարածմանը3:
Անհատի ձևավորման և կայացման հարցում վճռորոշ դեր է կատարում ընտանիքի ներգործությունը4: Ըստ գիտնականների՝ շեղվող վարքագիծը զարգանում է
ընտանեկան և կրթական մշակույթի խաթարման արդյունքում 5 : Ընտանիքը ոչ
միայն ազդում է անհատի ֆիզիկական, հոգեբանական, մտավոր զարգացման վրա
նրա վաղ մանկության շրջանում, այլ հաճախ կանխորոշում է անձի հետագա ողջ
կյանքը6: Հենց ընտանիքում է անհատը ուղղակիորեն դաստիարակվում որպես ապագա քաղաքացի, ընտանիքում է անձը ստանում անհրաժեշտ հմտություններ, սովորություններ, օգտակար գիտելիքներ: Ընտանիքն է ձևավորում անհատի աշխարհայացքը, զգացմունքները, բարու և չարի ընկալումը: Հենց այս տարիներն են ըստ
էության կանխորոշում անհատի հետագա զարգացումը. երեխաները դառնում են
ծնողների «կրկնօրինակը», քանի որ վերջիններիս վարքագծի բոլոր աննշան դետալները «գործի են անցնում» մանկական հոգեբանությունը կառուցելիս7:
Որպես ընտանեկան ազդեցության բացասական դրսևորումներ են ծնողների
կողմից ալկոհոլի չարաշահումը, անընդհատ վեճերը, ընտանեկան բռնությունը, երեխայի հանդեպ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ գործոններով պայմանավորված ուշադրության պակասը: Մասնավորապես, ներկայումս ծնողներից շատերը ընտանիքն ապահովելու համար ստիպված են աշխատել երկու-երեք վայրում, որի պատճառով ժամանակը չի բավարարում իրենց երեխաների դաստիարակությամբ
1

Տե´ս Лабковская Б.Б. Юридеческая психология. СПб., 2000, էջ 6, Вдовина Т.В. Понятие и
види социально-негативного поведения// Научние сообщения, № 1, 2005, էջ 176, Ишанков
С. М. Криминология. М., 2000, էջ 329, Гребцов Ю. И. Социология права. СПб., 2001, էջեր
262-267:
2
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3
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զբաղվելու համար:
Երեխաների հոգեբանության վրա մեծ ազդեցություն է թողնում ծնողների ապահարզանը: Հայրը և մայրը զավակների դաստիարակության հարցում լրացնում
են միմյանց: Այդ պատճառով էլ ոչ լիարժեք ընտանիքի դաստիարակչական ներուժը մանկավարժական և բարոյահոգեբանական առումով սահմանափակ Է1:
Սեռական հասունացման փուլում երեխաներին հատուկ են ազատագրվելու
(էմանսիպացվելու) և խմբավորվելու ձգտումները2: Եվ այն բանից, թե ինչ պայմաններում կիրագործվեն այդ ձգտումները, շատ բան է կախված երեխաների հետագա
կյանքի համար: Իրենց հասակակիցների շրջանում դեռահաս աղջիկները հաճախ
գտնում են լիակատար ըմբռնում, որը նրանց պակասում է ընտանիքում: Այս միջավայրում նրանք սկսում են օգտագործել ալկոհոլ, ծխախոտ, հնարավոր է ունենան
իրենց առաջին սեռական հարաբերությունը, ինչին նպաստում են պոռնկագրական
ֆիլմերն ու նյութերը: Վերջիններիս դիտումը ապահովում է համապատասխան
մթնոլորտը: Դեռահաս աղջիկները, ունենալով սեռական հարաբերությունների
փորձ, բայց դեռ լիովին չձևավորված հոգեբանություն և մտավոր համակարգ,
ձգտում են դեպի իրենց զուգընկերները` ցանկանալով նոր սեռական զգացողություններ: Եվ գալիս է մի պահ, երբ նրանք սկսում են ընդլայնել զուգընկերների շրջանակը, իսկ նման իրավիճակը մի շարք հեղինակներ բնորոշում են որպես «նախամարմնավաճառություն»3:
Մասնագետները մարմնաճառության պատճառ են համարում վաղ տարիքում
սեռական հարաբերությունները4: Վերջինս հղի է բազմաթիվ անցանկալի հետևանքներով՝ հղիության վաղաժամ ընդհատում, որը հաճախ առաջացնում է անպտղություն, հապճեպ ամուսնություններ, հոգեկան խանգարումներ5:
Յու.Անտոնյանը մարմնավաճառության պատճառներից է հաամրվում սեռական առաջին անհաջող կապը կամ սեքսուալ ոտնձգության ենթարկվելը6: Մ.Ռուսակովի ուսումնասիրության համաձայն՝ ՌԴ-ում մարմնավաճառների 50 %-ը 12-14
տարեկանում ենթարկվել է սեռական բնույթի գործողությունների7: Իհարկե, շատ
բան է կախված առաջին սեռական հարաբերության դրդապատճառից և միջավայրից, զուգընկերոջ հոգեբանությունից: Եվ ինչպես նշում են հետազոտողները, այն
աղջիկների մոտ, ովքեր ժամանակից շուտ են սկսել ապրել սեռական կյանքով
(հատկապես, եթե դա տեղի է ունեցել պատահական անձանց հետ), կարող է ձևավորվել հարաբերական սեռական անտարբերություն, որի դեպքում հեշտորեն հաղ-
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թահարվում են բարոյական արգելքները :
Ամուսնալուծությունները իրենց բացասական ազդեցությունն են թողնում ոչ
միայն երեխաների և ծնողների միջանձնային հարաբերությունների, այլ նաև տարածվում են կենսագործունեության մյուս ոլորտների վրա: Մասնագետները ընդգծում են, որ ամուսնալուծված ծնողների երեխաների մոտ զգալիորեն ցածր են իմացական ընդունակությունները, ցածր է ուսումնական առաջադիմությունը, և թույլ է
արտահայտված մղումը դեպի ուսումը2: Ի. Դեմենտևան նշում է, որ ոչ լիարժեք ընտանիքներում մեծացած երեխաները հաճախ ստանում են թերի կրթություն և դրա
հետևանքով հետագայում ունենում են ավելի ցածր եկամուտներ3: Իսկ այդ հանգամանքը, իր հերթին, հետագայում կարող է ազդել անձի` հակաօրինական ճանապարհով (այդ թվում՝ մարմնավաճառության միջոցով) նյութական վիճակը շտկելու
որոշման կայացման վրա: Պետք է նշել նաև, որ որակյալ կրթություն ստացած անձանց մոտ որպես կանոն ավելի բարձր է սեփական անձի ինքնագնահատականը,
ինչը, մեր կարծիքով, խոչընդոտող հանգամանք է մարմնավաճառությամբ զբաղվելու համար:
Մարմնավաճառի անձի ձևավորման գործում մեծ դեր ունի այն, թե այդ անձինք
ինչպիսի ընտանիքում են դաստիարակվել և այժմ ինչ ընտանեկան կարգավիճակ
ունեն 4 : Մեր ուսումնասիրության շրջանակներում հարցվողներին առաջարկվեց
պատասխանել այն հարցերին, թե մինչ չափահաս դառնալն ում հետ են ապրել և
ներկայումս ում հետ են բնակվում: Առաջադրված հարցերի պատասխանները ներկայացված են աղյուսակում:
Աղյուսակ. Մարմնավաճառների ընտանիքի բնութագիրը
Մինչև չափահաս դառնալը ում հետ եք բնակ- Ում հետ եք ներկայումս բնակվել
վում
Միայն հոր – 9%
Երեխայի (ների) –34%
Միայն մոր – 36%
Երկու ծնողների – 19%
Առանց ծնողների – 16%
Հարազատ ծնողի և խորթ հոր կամ մոր – 9%

Միայն մոր –24%
Միայն հոր – 4%
Երկու ծնողների – 2%
Միայնակ –9%

Տատիկի, մորաքրոջ, հորաքրոջ, քրոջ–11%

Քրոջ կամ եղբոր – 4%

--

Ընկերոջ – 2%

--

Ը նկերուհիների – 21%

Ակնհայտ է, որ մարմնավաճառությամբ զբաղվողների շրջանում գերակշռում
են այն անձինք, ում մանկությունն ընթացել է ոչ լիարժեք ընտանիքում:Մարմնավաճառությունը պայմանավորող հանգամանքներից մեկն էլ մեր հասարակության մեջ
սեռական դաստիարակության պատշաճ համակարգի բացակայությունն է: Բնակ1
Տե´ս Федик Е.Н. Ответственность за действия, связанных с проституцией: Уголовноправовые и криминологические аспекты. Екатеренбург, 2003, էջեր 40-41 :
2
Տե´ս Дементьева И.Ф. Негативные факторы воспитания детей в неполной семье //
Социологические исследования. 2001. №11, Էջ 111:
3
Տե´ս Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб.,2000, էջ 470:
4
Տե´ս Харчев А.Г. Становление личности. М.,1972 , էջ 26:
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չության շրջանում մեր կողմից կատարված հարցման մասնակիցների պատասխանները փաստում են նշված կարծիքը. հարցվածների 70%-ը նշել է, որ հայ հասարակությունում սեռական կյանքի վերաբերյալ բնակչության գիտելիքները
գտնվում են ցածր մակարդակի վրա: Հարցվածներից 50%-ը նշել է, որ սեռական
կյանքի մասին ինֆորմացիայի առաջին աղբյուրը եղել են հեռուստացույցն ու համացանցը, մասնակիցներից 16%-ի համար` ծնողները, 12%-ի համար` ընկերները,
ևս 13%-ը այլ պատասխան է նշել, և ընդամենը 9%-ի համար է դպրոցը եղել ինֆորմացիայի առաջին աղբյուր:
Անհրաժեշտ է փաստել, որ վերջին շրջանում ՀՀ-ում կատարվել են երեխաների սեռական դաստիարակությանն ուղղված որոշակի քայլեր: Մասնավորապես,
դպրոցներում դասավանդվում է «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը, որը աշակերտներին որոշակի գիտելիքներ է մատուցում սեռական դաստիարակության վերաբերյալ: Սակայն այդ գիտելիքները առավելապես վերաբերում են սեռական հիգիենայի և սեռավարակներից պաշտպանվելու հարցերին: Չժխտելով նշված հարցերի արդիականությունը՝ կարծում ենք, որ սեռական դաստիարակության առարկան պետք է ներառի նաև դրույթներ, որոնք ուղղված են ընտանեկան բարենպաստ
մթնոլորտի ձևավորմանը: Բացի դրանից՝ ցանկալի է, որ քննարկվող առարկան դասավանդվի պրոֆեսիոնալ մակարդակով՝ բժշկի կամ հոգեբանի կողմից, մինչդեռ
դպրոցներում այս առարկան հիմնականում այլ մասնագետներ են դասավանդում:
Մեր կարծիքով, սեռական դատիարակության առարկայի ծրագիրը պետք է ներառի ոչ միայն աղջիկների ու տղաների հոգեկան և ֆիզիոլոգիական զարգացման
ուսումնասիրություն, այլև սեռական մշակույթի և գրագիտության ձևավորում, նախապատրաստի աճող սերնդին ամուսնական և ծնողական պարտականությունները կատարելուն: Ժամանակակից հոգեբանների մեծամասնությունը կարծում է, որ
սեռական կրթությունը պետք է հագեցած լինի բարոյական կանոններով, որպեսզի
առարկայի ուսումնասիրությունը արդյունավետ լինի1:
Վերը նշվածից պարզ է դառնում, որ անձի մոտ հակաիրավական և հակաբարոյական վարքագծի (այդ թվում և մարմնավաճառության) վրա զգալի ազդեցություն է ունենում ընտանիքը: Ոչ լիարժեք ընտանիքներում մեծացած երեխաների աճը նպաստում է մարմնավաճառության տարածմանը 2 : Ասվածը ապացուցվում է
նաև մարմնավաճառների շրջանում մեր կողմից իրականացված հարցումների արդյունքներով: Դրանցից պարզ է դառնում, որ մարմնավաճառների մեծ մասը մեծացել
է ոչ լիարժեք ընտանիքում, իսկ ներկայում էլ ապրում է առանց ամուսնու: Այսպես,
հարցազրույցներին մասնակցած 42 մարմնավաճառներից լիարժեք ընտանիքում
են մեծացել միայն 19%-ը, իսկ ներկայում նրանցից ոչ ոք ամուսնական կարգավիճակ չունի:
Բարոյական գործոնների շարքում կարևոր դեր ունեն հասարակության մեջ
տիրող բարքերը: Վերջինիս վրա էլ մեծ ազդեցություն է թողնում պետության կողմից իրականացվող քաղաքականությունը արժեքների տարածման հարցում:
Խորհրդային Միությունում գաղափարախոսությունը համարվում էր պետության առաջնային գործառույթներից մեկը3:
1

Տե´ս Лявшина Г.Х. Сексуальное воспитание детей и подростков. М., 2003, էջեր 35-40:
Տե´ս Кожевников Е. Нужна государственная семейная политика//Воспитание
школьников. 2001, №10, էջ 10:
3
Տե´ս Кочетков А. Воздесйтвия криминальной идеологии на культуру России //
Законность. 2001, №10, էջ 41:
2
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ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո խորհրդային պետական գաղափարախոսությունը
վերացվեց, սակայն փոխարինող չստեղծվեց: Հեղինակները ընդգծում են, որ հետխորհրդային շրջանին բնորոշ գիծը հասարակության անդամների վարքագծի ինքնակարգավորումն է1, ինչն էլ նպաստում է ցանկացած, այդ թվում և հակաբարոյական արժեքներ քարոզելու համար: Արդյունքում խաթարվում են հայ հասարակությանը բնորոշ ավանդական արժեքները, իսկ հասարակությունը կամաց-կամաց ավելի հանդուրժող վերաբերմունք է դրսևորում վարքագծի այնպիսի տեսակների
նկատմամբ, որոնք ավանդաբար համարվում էին անընդունելի բարոյականության
տեսանկյունից (մարմնավաճառություն, մոլեխաղեր, թմրամոլություն և այլն): Ասվածը ապացուցվում է բնակչության շրջանում իրականացված հարցումներով: Այսպես, «ըստ Ձեզ, ինչպիսի՞ն է մարմնավաճառի աշխատանքը» հարցին 50%-ը պատասխանել է` «եկամտաբեր», 20%-ը` «ծանր», 17%-ը` «նվաստացուցիչ», 13%-ը
տվել է այլ պատասխան: Հարցվածների 31%-ը կողմ է եղել, որ մարմնավաճառությունը օրինականացվի:
Բնակչության 50%-ի կարծիքով, մարմնավաճառությամբ զբաղվելու հիմնական
պատճառը սոցիալական ծանր դրությունն է, 8%-ի կարծիքով՝ անձի բարոյական
կերպարը, 6%-ի կարծիքով՝ հասարակության մեջ առկա բարքերը, 19%ի կարծիքով` պետական հսկողության բացակայությունը, 17%-ը գտնում է, որ մարմնավաճառությամբ զբաղվելու հիմնական պատճառը համացանցով, հեռուստատեսությամբ բաց տեսարաններով ֆիլմերի տարածումն է:
Ներկայացված տվյալները, իրոք, մտահոգիչ են. մի կողմից դրանք վկայում են
մարմնավաճառություն երևույթի նկատմամբ հասարակության անդամների մոտ
հանդուրժողականության վերաբերմունքի ձևավորման մասին, մյուս կողմից՝ մարմնավաճառության կանխման առավել արդյունավետ միջոցառումներ իրականացնելու անհրաժեշտության մասին:
Մարմնավաճառության տարածմանն ու քարոզմանն էապես նպաստում է համացանցի զարգացումը: Հայաստանում, ի տարբերություն մի շարք այլ երկրների, չի
կատարվում զտում, որը պոռնոգրաֆիկ կայքերը որոշ կատեգորիայի օգտագործողների (հատկապես անչափահասների) համար դարձնում է անհասանելի: Այս
կապակցությամբ մտահոգություն է արտահայտվել նաև հայկական լրատվամիջոցներում2: Հաճախ նաև պոռնոկայքերում տեղադրված են լինում մարմնավաճառների գովազդներ, որոնք պարունակում են մարմնավաճառի լուսանկարը, գտնվելու
վայրը, տարիքը, շատ դեպքերում նաև մատուցվող սեռական ծառայությունների
արժեքը, հեռախոսահամարը և այլ անհրաժեշտ տվյալներ:
Ընդհանրապես դժվար է թերագնահատել զանգվածային լրատվամիջոցների
դերը մարմնավաճառության քարոզման գործում: Եթե միչև 20-րդ դարի 80-ականների վերջերը լրատվամիջոցներով մարմնավաճառության խնդրի լուսաբանումը
ԽՍՀՄ-ում փաստացի արգելված էր, ապա 1980-ականների վերջից՝ մարմնավաճառությունը և մարմնավաճառները գտնվում են լրագրողների, գրողների, կինոգործիչների, իրավապահների, հոգեբանների, բժիշկների և այլ մասնագետների ուշադրության կենտրոնում: Սակայն, ցավոք սրտի, հատկապես սկզբնական շրջանում
լրագրողները և մշակույթի գործիչները հիմնականում գրում էին մարմնավաճառնե1

Տե´ս Рывкина В.В. Образ жизни населения России: Социальные последствия реформ
90-х годов // Социологоческие исследования. 2001, № 4, էջ 31:
2
Տե´ս Հայաստանում չե՞ն լինում պոռնոկայքերի վերաբերյալ ահազանգեր: «Առավոտ»
օրաթերթ: 11.02.12:
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րի վաստակած եկամուտների մասին: Այդ տարիներին մեծ տարածում գտան
խորհրդային և ամերիկյան մի քանի ֆիլմեր, որոնք ամբողջացրին մարմնավաճառի
«գունեղ» կերպարը, իսկ նրանց կյանքի տխուր կողմը մնաց ստվերում: Նման քարոզչության զանգվածային գրոհը չէր կարող իր ազդեցությունը չունենալ: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը հանգեցրեց նրան, որ համացանցում
ձևավորվեց սեռական ծառայությունների վիրտուալ շուկա1: Դա անկասկած ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ազդում է անչափահաս և երիտասարդ աղջիկների գիտակցության ու ենթագիտակցության վրա: Միանշանակ է, որ կանխարգելիչ ազդեցություն կարող է ունենալ ֆիլմերի և հաղորդումների ցուցադրումը հեռուստատեսությամբ, որոնք կներկայացնեն մարմնավաճառության պատճառած վնասերը և
մարմնավաճառների կյանքի տխուր ու դժբախտ կողմերը: Անհրաժեշտ է, որ պետությունը աջակցի և խրախուսի նման ֆիլմերի ու հաղորդումների պատրաստմանն ու ցուցադրմանը:
Մարմնավաճառությունը պայմանավորող գործոնների հաջորդ խումբը տնտեսականն է: Զգալի թվով գիտնականներ այն կարծիքին են, որ մարմնավաճառության առաջացման հիմնական պատճառը տնտեսական պայմաններն են` ճգնաժամը, աղքատությունը, գործազրկությունն և այլն2: Այս կարծիքը կիսում են նաև քաղաքացիները՝ հարցվածների 50%-ը:
Մարմնավաճառությունը պայմանավորող տնտեսական բնույթի գործոններն
են գործազրկությունը, սոցիալական ծայրահեղ բևեռացումը, աղքատության բարձր
մակարդակը: Եվ որպես կանոն, այս գործոնները փոխկապակցված են. աղքատության աճին զուգահեռ տարբեր սոցիալական խմբերի միջև մեծանում է կյանքի
պայմանների անհավասարությունը, խորանում է եկամտային տարբերությունների
անդունդը հարուստների ու աղքատների միջև: Ինչպես հայտնի է, աղքատությունն
ու անհավասարությունը ուղղակի և անուղղակի ազդեցություն են թողնում անհատի
սոցիալական և հոգեբանական վիճակի, հասարակությունում վերջինիս զբաղեցրած դիրքի, անհատի` հասարակության նկատմամբ վերաբերմունքի վրա: Եկամուտների անհավասարությունը անձի մոտ առաջացնում է հոգեսոցիալական
ցնցում, որը անձին դրդում է հակահասարակական վարքագծի, այդ թվում՝ մարմնավաճառության:
ԽՍՀՄ փլուզումը և անցումը շուկայական տնտեսությանը ԱՊՀ բոլոր պետություններում ավելացրին բնակչության եկամուտների անհավասարությունը` մեծացնելով աղքատների տեսակարար կշիռը բնակչության ընդհանուր թվակազմում:
Նշված երևույթները Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի խորը արտահայտվեցին մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնների պատճառով, ինչպիսիք են
1988 թ. ավերիչ երկրաշարժը, Ղարաբաղյան պատերազմը, երկրի շրջափակումը,
կառավարման փորձի պակասը, կոռուպցիայի բարձր մակարդակը, տնտեսության
մեջ ձևավորված մենաշնորհները և այլն: Բնակչության եկամտային անհավասարության աստիճանը արտացոլող Ջինի գործակիցը 1989 թ. 0,25 -ից 1990-ականների երկրորդ կեսին հասավ 0,59-0,60-ի, որի հետևանքով ՀՀ-ն դասվեց եկամտային
անհավասարության գծով աշխարհի ամենաանհավասարաչափ զարգացող երկրների շարքին3:
1

Տե´ս Алихаджиева И. С. Преступления, сопряженные с проституцией. М., 2010, Էջ 11:
Տե´ս Ласс Д.И. По пути ликвидации проституции. М., 1931, էջ 4:
3
Տե´ս Деловой експресс // Економический еженедельник Армении, № 08 (512), 6-12
марта. 2003, էջ 7:
2
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ՀՀ-ում բարձր է աղքատության մակարդակը: 2012թ. տվյալներով աղքատների թիվը 32,4 % է1: Աղքատությանը նպաստող հիմնական հանգամանքներից է գործազրկությունը, թեև Հայաստանում աշխատաշուկայի ներկայիս պայմաններում
զբաղված լինելը դեռևս լիարժեք երաշխիք չէ աղքատության հաղթահարման համար, քանի որ զգալի թվով զբաղված անձինք ի վիճակի չեն ապահովելու իրենց ու
իրենց ընտանիքի համար անհրաժեշտ նույնիսկ նվազագույն կենսամակարդակի
ապահովման միջոցները: Դրա մասին է փաստում այն, որ ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների՝
2005 թ. դրությամբ զբաղված բնակչության 24%-ը (նրանց ընտանիքի անդամները)
համարվում էին աղքատ:
Մասնագետների կարծիքով, գործազրկությունը ուղեկցվում է զանգվածային
սոցիալական ճգնաժամով և ֆրուստրացիայով, վաղվա օրվա նկատմամբ հավատի կորուստով2: 2012թ.-ի դրությամբ ՀՀ-ում գործազրկության մակարդակը 17,3%է3: Բացի դրանից, աշխատաշուկայում մեծացել է մրցակցությունը կանանց և տղամարդկանց միջև այն աշխատատեղերի համար, որոնք ավանդաբար բնորոշ էին
կանանց (հասարակական սննդի ոլորտ, մանրածախ առևտուր և այլն): Մասնավորապես, ոչ վաղ անցյալում հազվադեպ կարելի էր հանդիպել տղամարդ մատուցողների, իսկ այժմ նրանց թիվը բավական մեծ է: Մարմնավաճառության պատճառ
հանդիսացող գործոնների վերլուծությունը վկայում է, որ՝
1. ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո ՀՀ-ում գրանցված աղքատության, գործազրկության բարձր մակարդակը, հասարակության խիստ բևեռայնացումը, նախկին արժեքային համակարգի փլուզումը և միասնական գաղափարախոսության բացակայությունը, սոցիալ-տնտեսական գործոնների հետևանքով հայկական ավանդական
ընտանիքների ձևափոխումը նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում մարմնավաճառության զարգացման համար:
2. Մարմնավաճառության ուղին բռնած անձանց շրջանում մեծ թիվ են կազմում ոչ լիարժեք ընտանիքներում դաստիարակություն ստացած իգական սեռի ներկայացուցիչները:
3. Մարմնավաճառության պատճառ հանդիսացող գործոններից է սեռական
դաստիարակության գործուն համակարգի բացակայությունը: Հետևաբար անհրաժեշտ է դպրոցական ծրագրերում ներմուծել սեռական դաստիարակություն դասընթաց, որը պետք է դասավանդվի հոգեբանի կամ բժշկի կողմից:

1

Տե´ս www.armstat.am / Հայստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, էջ 109:
Տե´ս Криминология // Под ред. А.И. Долговой. М.,2002, էջեր 790-791:
3
Տե´ս www.armstat.am/ Հայաստանի վճակագրական տարեգիրք 2013, էջ 75:
2
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ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ПРОСТИТУЦИЮ В РА
Гурген Котанджян
Кандидат юридических наук
____________________

Статья посвящена факторам, объясняющим проституцию в Республике Армения. Проституция обусловлена социально-психологическими и экономическими факторами. На проституцию огромное влияние имеют семейные отношения,
в частности отношения между детьми и родителями, разводы,нравственные нормы в обществе, государственная идеология и надлежащее половое воспитание
детей. Проведенные автором опросы показывают,что большнество проституток
выросли в неполных семьях, а сейчас проживают без мужа. Вышеперечисленное относится к социально-психологическим факторам. Однако нельзя недооценить экономические факторы, такие как безработица, бедность, неравенство доходов среди граждан и другие экономические факторы.
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The article is devoted to the factors explaining prostitution in the Republic of
Armenia. Prostitution is caused by socio-psychological and economic factors. On
prostitution have an enormous impact family relations, in particular relations between
children and parents, divorce, moral norms in a society, the state ideology and proper
sex education of children. Surveys conducted by the author show that the most of the
prostitutes are not grown in two-parent families and now live without a husband. The
following refers to the social and psychological factors. However, it is impossible to
underestimate the economic factors, such as - unemployment, poverty, income
inequality among citizens and other economic factors.
Բանալի բառեր – մարմնավաճառություն, գործոններ, տնտեսական, սոցիալ-հոգեբանական,
բարքեր, վարքագիծ
Ключевые слова: Проституция, факторы, экономические, социальные, психологические,
манеры, поведение.
Key words: Prostitution, factors, economic, social, psychological, manners, behavior.
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ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱԿԻՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Տաթևիկ Գևորգյան
ԱրՊՀ իրավունքի ամբիոնի դասախոս
_________________________

Մեկ անձի կողմից մի քանի հանցավոր արարքների կատարումը հատուկ ուշադրություն է պահանջում, քանի որ յուրաքանչյուր նոր հանցագործությամբ աճում
է հասարակությանը պատճառվող վնասի չափը: Նման հանցավոր դրսևորումներին
հակազդելու համար է հանցագործությունների բազմակիության գիտական և գործնական մշակումը: Ո´չ գործող, ո´չ էլ նախկին քրեական օրենսդրությունը չի տվել
հանցագործությունների բազմակիության հասկացության սահմանումը: Պետք է նաև
նշել, որ մինչ այժմ այս հարցի շուրջ միանշանակ կարծիք չի ձևավորվել: Այսպես, Ն.
Գ. Կեդնիկովը հանցագործությունների բազմակիությունը բնութագրում է որպես
«անձի կողմից երկու և ավելի հանցանքների կատարում»1:
Ա. Ա. Տեր-Ակոպովը նշում է, որ «հանցագործությունների բազմակիություն
նշանակում է մեկ անձի կողմից երկու և ավելի հանցանքների կատարումը, որոնց
համար դատվածությունը չի հանվել և չի մարվել»2:
Վ. Ի. Պինչուկը գրում է, որ հանցագործությունների բազմակիություն ասելով՝
պետք է հասկանալ մեկ անձի կողմից երկու և ավելի հանցանքների կատարումը, որոնցից յուրաքանչյուրը, առանձին վերցրած, ինքնուրույն հանցակազմ է ներկայացնում այն պայմանով, որ անձը չի ազատվել քրեական պատասխանատվությունից
օրենքով սահմանված կարգով (օրինակ՝ վաղեմության ժամկետները չեն անցել)3:
Այդ կարծիքին են նաև Լ . Լ. Կրուգլիկովը4 և Ի. Բ. Աղաևը5:
Մեր կարծիքով, առավել հաջողված է Զ. Ա. Նեզնամովայի կողմից առաջարկվող սահմանումը, որում նշվում են բազմակիության բոլոր հատկանիշները: Ըստ
նրա՝ հանցագործությունների բազմակիությունը միևնույն անձի կողմից քրեական օրենքով նախատեսված մի քանի իրավախախտումների համակցություն է՝ պայմանով, որ սուբյեկտի յուրաքանչյուր արարք իրենից ինքնուրույն հանցակազմ է ներկայացնում, պահպանում է քրեաիրավական նշանակությունը և չունի դատավարական խոչընդոտներ՝ քրեական հետապնդում իրականացնելու համար6:
Հանցագործությունների բազմակիության՝ որպես քրեական իրավունքի ինստիտուտի և սոցիալ-իրավական երևույթի քննարկումը հնարավորություն է տալիս առանձնացնելու հանցագործությունների բազմակիության հիմնական գծերը. 1.
միևնույն անձի կողմից երկու և ավելի հանցանքների կատարումը, որոնցից յուրաքանչյուրը իրենից ինքնուրույն հանցակազմ է ներկայացնում, 2. բազմակիությունը
կարող է կազմավորվել ինչպես առանձին ավարտված հանցագործություններից,
այնպես էլ հանցագործությունների նախապատրաստությունից և հանցափորձից, ո1

Տե´ս Кадников Н. Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования.
Теория и практика. М., 2009, էջ 46:
2
Тер-Акопов А.А. Преступления и проблемы нефизической причинности в уголовном
праве. М,. 2003, էջ 104:
3
Տե´ս Пинчук В. И. Множественность преступлений. Учебник. Санкт- Петербург, 1999, էջ 3:
4
Տե´ս Уголовное право России. Часть общая. Под ред. Л. Л. Кругликова- М., l999, էջ Зl4:
5
Տե´ս Агаев И. Б. Понятие преступлений //Уголовное nраво. 2003, N 3, էջ, 4:
6
Տե´ս Уголовное право. Общая часть. И. Я. Козаченко. З. А. Незнамова. М., 1997, էջ 296:
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րոնք կարող են լինել ոչ միայն կատարողի, այլ նաև կազմակերպչի, դրդչի, օժանդակողի արարքներ, 3. բազմակիությունը բացակայում է այն դեպքում, երբ կատարված երկու արարքներից մեկի կապակցությամբ առկա են քրեաիրավական
հետևանքները բացառող հանգամանքներ. անձն ազատվել է քրեական պատասխանատվությունից քրեական օրենսգրքով սահմանված կարգով, հանվել կամ մարվել է դատվածությունը:
Այսպիսով, կարելի է ասել, որ հանցագործությունների բազմակիություն է
միևնույն անձի կողմից երկու կամ ավելի ինքնուրույն հանցակազմ պարունակող արարքների կատարումը, եթե դրանց համար չեն անցել քրեական պատասխանատվության վաղեմության ժամկետները, անձը չի ազատվել քրեական պատասխանատվությունից քրեական օրենքով սահմանված կարգով կամ չի մարվել կամ հանվել դատվածությունը1:
Հանցագործության բազմակիության տարբերակումը մեկ ամբողջական հանցագործությունից տեսական և գործնական շատ կարևոր նշանակություն ունի: Հանցագործությունների բազմակիությունը, այսինքն՝ անձի կողմից մի քանի հանցագործությունների կատարումը, առաջացնում է իրավական մի շարք յուրահատուկ հարցեր, որոնք հարկ է լինում լուծել բազմակիության քրեաիրավական որակման ժամանակ2:
Հանցավոր արարքի ճիշտ որակման համար կարևոր է պարզել՝ կոնկրետ դեպքում առկա է մեկ միասնական (բարդ) հանցագործություն, թե հանցագործությունների բազմակիություն: Այս հարցի շուրջ նույնպես տարբեր են կարծիքները: Հեղինակների մի մասը գտնում է, որ մեկ միասնական է այն հանցագործությունը, որն արտահայտվում է առանձին կամային ակտով3, մյուս մասը մեկ ամբողջական հանցագործություն է համարում վարքագծի մի քանի միատեսակ ակտերը, որոնք ուղղված
են մեկ նպատակի իրականացմանը:
Վ. Ն. Կուդրյավցևը մեկ ամբողջական հանցագործությունը բնութագրում է այսպես. իրական կյանքում կատարվում են միաժամանակ, ունեն օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ ընդհանուր հատկանիշներ, փոխկապված են միմյանց հետ և իրենց հակահասարակական էությամբ բնութագրական են որոշակի կատեգորիայի անձանց վարքագծին4:
Այսինքն՝ մեկ ամբողջական հանցագործություն է համարվում այն արարքը, որի
հատկանիշները ընդգրկվում են մեկ հանցակազմում: Սակայն նման բնորոշումը
բավարար է միայն պարզ հանցագործությունների համար, երբ հանցագործությունը
կազմված է մեկ արարքից կամ մեկ արարքից և մեկ հետևանքից: Խնդիրը դժվարանում է բարդ հանցագործությունների դեպքում, երբ անհրաժեշտ է պարզել՝ կատարվածի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հատկանիշների ամբողջությունը ընդգրկվում է
մեկ հանցակազմում, թե ոչ:
Ձևական հանցակազմով պարզ հանցագործությունը ոտնձգում է մեկ օբյեկտի
դեմ, կազմված է մեկ արարքից (գործողություն կամ անգործություն) և կատարվում
է մեղքի մեկ ձևով:
1

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Ընդհանուր մաս (չորրորդ
հրատարակություն՝ փոփոխություններով և լրացումներով). /Ս. Առաքելյան, Ա. Գաբուզյան, Հ.
Խաչիկյան և ուրիշ., Եր., 2009, էջ 304:
2
Տե´ս Գրիգորյան Մ. Վ. Քրեական իրավունք, Ընդհանուր մաս, Երևան, 2007, Էջ 331:
3
Տե´ս Герцезон А. А. Квалификации првступлений. М., 1947, էջ 15:
4
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Նյութական հանցակազմ ունեցող պարզ հանցագործությունը ոտնձգում է
քրեաիրավական պաշտպանության տակ գտնվող մեկ օբյեկտի դեմ, կազմված է
մեկ արարքից և առաջացնում է մեկ հանցավոր հետևանք, կատարվում է մեղքի մեկ
ձևով:
Բարդ հանցագործությունը, բացի նշվածներից, պարունակում է լրացուցիչ
պարտադիր հատկանիշներ:
Տարբերում են բարդ հանցագործության հետևյալ տեսակները՝ 1. շարունակվող հանցագործություն, 2. տևող հանցագործություն, 3. բաղկացական կամ բաղադրյալ հանցագործություն, 4. հանցագործություն երկընտրելի գործողություններով կամ անգործություններով, 5. հանցագործություն լրացուցիչ ծանր հետևանքներով, 6. մի քանի օբյեկտներով կամ բազմօբյեկտ հանցագործություն, 7. մեղքի երկու ձևով կատարվող հանցագործություն, 8. հանցագործություն, որի օբյեկտիվ կողմը կազմվում է արարքի կրկնակի կատարմամբ:
Շարունակվող հանցագործություն: Շարունակվող է համարվում այն հանցագործությունը, որը կազմված է հաջորդաբար կատարվող միաբնույթ հանցավոր արարքներից, որոնք ուղղված են ընդհանուր նպատակի իրականացմանը և միավորված են մեկ միասնական դիտավորությամբ:
Կարելի է առանձնացնել շարունակվող հանցագործության հետևյալ հատկանիշները. 1) անձը կատարում է մի քանի հանցավոր արարքներ, 2) շարունակվող
հանցագործություն կազմող արարքները կատարվում են հաջորդաբար, 3) կատարվող արարքները համարվում են իրավաբանորեն նույնաբնույթ, այսինքն՝ ուղղված
են մեկ օբյեկտի դեմ, սակայն փաստական հատկանիշներով կարող են տարբերվել, 4) արարքները միավորված են մեկ նպատակով և այդ պատճառով հանդես են
գալիս որպես ամբողջի մասեր, 5) արարքները, որոնք կազմում են շարունակվող
հանցագործությունը, կարող են համարվել ինքնուրույն ավարտված հանցագործություն: Բայց նույնիսկ այն դեպքում, երբ առանձին դրվագներն իրենք իրենցով
հանցավոր են, դրանք չեն կարող ստանալ ինքնուրույն քրեաիրավական գնահատական, քանի որ համարվում են հանցավորի միասնական հանցավոր դիտավորության իրականացման «փուլեր»: Եթե հանցավորն իր կամքից անկախ հանգամանքներով չի հասնում իր վերջնական նպատակին, ապա արարքը որակվում է ավարտված հանցափորձ:
Առանձին հետաքրքրություն են ներկայացնում այն դեպքերը, երբ միասնական
դիտավորությամբ կատարվում է առանձնապես խոշար չափերի հափշտակություն
տարբեր եղանակներով (գողություն, կողոպուտ, ավազակություն): Տվյալ դեպքում
արարքները պետք է դիտել որպես շարունակվող հանցագործություն և որակել՝
նկատի ունենալով անձի դիտավորությունը կատարված արարքներից ամենավտանգավորը նախատեսող հոդվածով: Կարծիք կա նաև, որ եթե հափշտակությունները կատարվել են տարբեր եղանակներով, ապա դրանց չափերը չպետք է գումարել: Սակայն մենք գտնում ենք, որ մեկ միասնական դիտավորությամբ կատարվող և մեկ եղանակով սկսված հափշտակության դեպքում, երբ այն վերածվում է այլ
եղանակով հափշտակության, հափշտակության չափերը կարելի է գումարել: Օրինակ՝ անձը դիտավորություն ունի բնակարանից գողանալու առանձնապես խոշոր
չափերի հասնող գույք, դրա մի մասը գողությամբ դուրս է բերում, վերադառնում է
մնացած մասը գողանալու: Հանդիպելով տանտիրոջը, նրա կյանքի hամար վտանգավոր բռնություն գործադրելով՝ ավազակությամբ հափշտակում է գույքի մնացած
մասը: Տվյալ դեպքում արարքը պետք է որակել առանձնապես խոշոր չափերի գույ-
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քի հափշտակություն՝ ավազակության եղանակով, քանի որ գողությունը միասնական դիտավորությամբ հափշտակության բաղկացուցիչ մասն է եղել, որը կլանվում
է նույն միասնական դիտավորությամբ հափշտակության բաղկացուցիչ մաս կազմող ավազակության կողմից:
Այսպիսով, շարունակվող է համարվում այն հանցագործությունը, որը կատարվում է իրավաբանորեն նույնաբնույթ արարքներով, որոնք, որպես կանոն, կատարվում են ոչ մեծ ժամանակային խզումով, միևնույն հանգամանքներում և միավորված են միասնական դիտավորությամբ:
Տևող հանցագործություն: Տևող հանցագործության բնորոշումը ո´չ ՀՀ քրեական
օրենսգրքում, ո´չ էլ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքում տրված չէ: Այն պարզաբանված է
քրեական իրավունքի տեսության մեջ, համաձայն որի՝ տևող հանցագործություն է
համարվում գործողությունը կամ անգործությունը, որն արտահայտվում է տևական
ժամանակահատվածում անձի կողմից կոնկրետ հանցավոր արարքի հանցակազմի
անընդմեջ կատարմամբ1:
Տևող հանցագործությունը սկսվում է գործողության (օրինակ՝ փախուստ ազատազրկման վայրից) կամ անգործության (օրինակ՝ պատիժը կրելուց խուսափելը)
պահից և ավարտվում է կամ հանցավորի կողմից մեղայականով ներկայանալով,
կամ իրավապահ մարմինների կողմից հանցագործի ձերբակալումով, կամ պարտականության վերացմամբ:
Տևող հանցագործությունը շարունակվող հանցագործությունից տարբերվում է
նրանով, որ կատարվում է մեկ արարքով, որը տևում է երկար ժամանակ: Ընդ որում, օրենսդիրը որոշ տևող հանցագործությունների համար սահմանել է որոշակի
ժամկետ, որի դեպքում այն կարող է համարվել հանցագործություն: Օրինակ՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 179 հոդվածը պատասխանատվություն է սահմանում ծնողի
կողմից երեխային կամ տասնութ տարին լրացած անաշխատունակ զավակին դատարանի վճռով ապրուստի միջոցներ վճարելուց երեք ամսից ավելի չարամտորեն
խուսափելու համար: Իսկ 180 հոդվածը պատասխանատվություն է նախատեսում
անաշխատունակ կամ նյութական օգնության կարիք ունեցող ծնողին դատարանի
վճռով ապրուստի միջոցներ վճարելուց երեք ամսից ավելի չարամտորեն խուսափելու համար:
Բաղկացական կամ բաղադրյալ հանցագործություն: Բաղադրյալ կամ բաղկացական է համարվում այն հանցագործությունը, որը կազմված է տարաբնույթ արարքներից, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է ինքնուրույն հանցագործության հատկանիշներ: Նման հակաիրավական արարքներն օրենսդրի կողմից միավորվում են մեկ միասնական հանցագործության մեջ, քանի որ դրանք ուղղված են
մեկ հանցավոր նպատակի իրականացմանը: Մեկ միասնական բաղկացական հանցագործությունը բնութագրվում է ավելի բարձր հասարակական վտանգավորությամբ, քանզի հանցակազմի մեջ մտնող յուրաքանչյուր արարք իրենից ներկայացնում է առանձին հանցագործություն: Եթե բաղադրյալ հանցագործության կազմի
մեջ մտնող արարքներից յուրաքանչյուրը կատարվի մյուսներից զատ, ապա դրանք
կորակվեն ինքնուրույն: Սակայն օրենսդիրը հաշվի է առել այդ արարքները միասին
կատարելիս դրանց բարձր հանրային վտանգավորությունը և քրեական օրենսգր-
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քով սահմանել ավելի խիստ պատասխանատվություն :
Բաղադրյալ հանցագործության հանցակազմերը օրենքում կառուցվել են տարբեր կերպ: Մի դեպքում հանրորեն վտանգավոր երկու ինքնուրույն արարքները
միավորվում են և ձևավորում նոր հանցագործություն: Օրինակ, ավազակային հարձակումը կազմված է կողոպուտից և անձի դեմ ուղղված հանցագործությունից: Երկրորդ դեպքում մի քանի ինքնուրույն հանցագործություններ մտնում են մեկ այլ հանցագործության կառուցվածքի մեջ՝ որպես հանցակազմի պարտադիր հատկանիշ,
օրինակ` խուլիգանությունը, որտեղ քաղաքացիների նկատմամբ բռնությունը ձևավորում է անձի դեմ ուղղված հանցագործություն: Սակայն խուլիգանության հանցակազմի մեջ դրանք նախատեսված են որպես հանցակազմի պարտադիր հատկանիշներ և այդ պատճառով էլ կորցնում են իրենց ինքնուրույն քրեաիրավական նշանակությունը: Մեկ այլ դեպքում քրեական օրենսգրքով նախատեսված մեկ հանցագործությունը զուգորդվում է մեկ այլ հանցագործության հետ, մեկ այլ դեպքում էլ
հանրորեն վտանգավոր արարքը կարող է համարվել մեկ այլ հանցագործության
ծանրացնող հանգամանք: Այսինքն՝ անկախ արարքի ձևավորման եղանակից` բաղկացական կամ բաղադրյալ հանցագործության հանցակազմի մեջ կլանված արարքները կորցնում են իրենց քրեաիրավական ինքնուրույնությունը և համարվում
են բաղադրյալ հանցագործության տարրեր:
Հանցագործություն` երկընտրելի գործողություններով կամ անգործություններով: Բարդ հանցագործության այս տեսակը իրավաբանական գրականության մեջ
անվանում են նաև այլընտրանքային հանցակազմերով հանցագործություն:
Այս դեպքում հոդվածի դիսպոզիցիայում թվարկվում են որոշ արարքներ, որոնցից յուրաքանչյուրի կատարումն արդեն բավարար է հանցագործությունն ավարտված ճանաչելու համար: Միաժամանակ հոդվածի դիսպոզիցիայում նշված բոլոր արարքների կատարումը նույնպես ձևավորում է մեկ հանցագործություն: Հոդվածի
դիսպոզիցիայում թվարկված արարքների քանակը չի ազդում արարքի որակման
վրա, սակայն կարող է հաշվի առնվել պատիժ նշանակելիս: Երկընտրելի արարքներով հանցագործությունները հանցագործությունների համակցություն չեն:
Հանցագործություն՝ լրացուցիչ ծանր հետևանքներով: Տվյալ դեպքում դիտավորյալ հանցագործության հետևանքով անզգուշությամբ առաջանում են ավելի
ծանր հետևանքներ: Օրինակ՝ դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը, որն անզգուշությամբ առաջացնում է տուժողի մահ: Այս հանցագործությունը կարծես կազմված է երկու ինքնուրույն հանցագործություններից՝ դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելուց և անզգուշությամբ մահ պատճառելուց: Սակայն այդ արարքներն իրենց ներքին միասնության պատճառով օրենքում
բնորոշվում են որպես մեկ միասնական բարդ հանցագործություն:
Մի քանի օբյեկտներով (բազմօբյեկտ) հանցագործություններ: Ինչպես գիտենք,
որոշ հանցագործություններ ոտնձգում են ոչ թե մեկ, այլ քրեաիրավական պաշտպանության տակ գտնվող մի քանի օբյեկտների դեմ: Այս դեպքում ոտնձգություն է
կատարվում երկու անմիջական օբյեկտների դեմ, սակայն օբյեկտներից մեկը համարվում է հիմնական, իսկ երկրորդը՝ լրացուցիչ (լրացուցիչ պարտադիր): Օրինակ՝
ավազակության հանցակազմի մեջ հիմնական օբյեկտի դերում հանդես է գալիս սեփականությունը: Հենց այդ պատճառով էլ ավազակությունը դասվում է սեփակա1
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նության դեմ ուղղված հանցագործությունների թվին: Սակայն ավազակաությունը
միշտ ստեղծում է անձի առողջությանը վնաս պատճառելու իրական սպառնալիք:
Բացի հիմնական և լրացուցիչ օբյեկտներից`առանձնացվում է նաև լրացուցիչ
ոչ պարտադիր օբյեկտը, որը տուժում է այս կամ այն հանցագործությունից ոչ
միշտ, այլ որոշ դեպքերում:
Մեղքի երկու ձևով կատարվող հանցագործություններ: Բարդ հանցագործության այս տեսակը համարվում է լրացուցիչ ծանր հետևանքներով հանցագործության
տարատեսակ: Մեղքի երկու ձևով հանցագործություն առկա է այն դեպքում, երբ դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու պատճառով առաջանում են այնպիսի
հետևանքներ, որոնք չեն մտնում հանցավորի դիտավորության մեջ, և որոնց նկատմամբ անձը դրսևորում է անզգուշություն՝ ինքնավստահության կամ անփութության
ձևով: Այդ մասին նշված է նաև քրեական օրենսգրքում, որի ձևակերպումից բխում
է, որ մեղքի երկու ձևով կարող են կատարվել միայն նյութական հանցակազմերով
հանցագործությունները: Այսպես, հրկիզման ժամանակ հանցավորը դիտավորություն է դրսևորում ուրիշի գույքի ոչնչացման կամ վնասման (մոտակա հետևանք)
նկատմամբ և անզգուշություն՝ անձի մահվան (հեռավոր հետևանք) նկատմամբ:
Մեղքի երկու ձևով կատարված հանցագործության պատճառով ծանր
հետևանքների առաջացումը կարող է նախատեսված չլինել որպես ինքնուրույն
հանցագործություն: Դրա համար քրեական պատասխանատվություն կարող է սահմանվել միայն այն դեպքում, երբ դիտավորյալ գործողությունների և առաջացած
հետևանքների միջև առկա է պատճառական կապ:
Ակնհայտ անարդարացի մեղադրական դատավճռի հետևանքով դատապարտյալի ինքնասպանությունը համարվում է մեղքի երկու ձևով կատարվող հանցագործության օրինակ, որտեղ ծանր հետևանքը՝ դատապարտյալի ինքնասպանությունը, չի համարվում ինքնուրույն հանցագործություն, սակայն առկա է պատճառական կապ ակնհայտ անարդար մեղադրական դատավճիռ կայացնելու և ինքնասպանության միջև1:
Հանցագործություն, որի օբյեկտիվ կողմը կազմվում է արարքի կրկնակի կատարմամբ: Տվյալ հանցագործությանը բնութագրական է այն, որ առկա է միայն այն
դեպքում, երբ դիսպոզիցիայում նկարագրված արարքը կատարվում է կրկնակի
անգամ: Օրինակ՝ ՌԴ քրեական օրենսգրքի 154 հոդվածը պատժելի է համարում անօրիանական որդեգրումը, որը կատարվել է կրկնակի անգամ կամ շահադիտական դրդումներով:
ԼՂՀ քրեական օրենսգրրքի 170 և 171 հոդվածները պատասխանատվություն
են նախատեսում տասնութ տարին լրացած անձի կողմից երեխային պարբերաբար
ոգելից խմիչքների օգտագործման, ուժեղ ներգործող կամ այլ թմրեցնող նյութերի ոչ
բժշկական օգտագործման, պոռնկության, թափառաշրջիկության կամ մուրացկանության, պոռնոգրական բնույթի նյութեր կամ առարկաներ պատրաստելու հետ
կապված գործողություններ կատարելուն ներգրավելու համար:
Այսպիսով, քրեական գործերի քննության ընթացքում և հանցավորի նկատմամբ պատիժ նշանակելիս կարևորվում է բարդ հանցակազմերով հանցագործությունների ճիշտ որակման խնդիրը, քանի որ որակման ընթացքում թույլ տրված
սխալը օբյեկտիվորեն կարող է հանգեցնել ոչ ճիշտ պատժի նշանակման: Խնդիրն
այն է, որ մեկ ամբողջական բարդ հանցագործության ոչ ճիշտ որակման հետևան1
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քով այդ հանցագործությունը սխալմամբ կարող է բաժանվել մի քանի ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների և պատիժ նշանակվել հանցագործությունների համակցության կանոններին համապատասխան՝ կիրառելով պատիժների կլանման
կանոնը, որի դեպքում պատիժն անհամեմատ մեղմ կարող է լինել:
Բարդ հանցագործության տարբերակումը հանցագործությունների բազմակիությունից հնարավոր է միայն քրեաիրավական նորմի բովանդակության խոր ուսումնասիրության պայմաններում: Ուստի օրենքի մեկնաբանությանը և հանցակազմի հատկանիշների խոր ուսումնասիրությանն անհրաժեշտ է մեծ ուշադրություն
դարձնել: Մասնավորապես իրավակիրառ մարմինների կողմից բարդ հանցակազմ
ունեցող հանցագործությունների վերլուծությունը հնարավորություն կտա առավել
հստակ լուծելու որակման հետ առնչվող խնդիրները:
Արարքի որակումը դժվարություն է ներկայացնում հատկապես այն դեպքում,
երբ արարքը կատարվում է մի քանի դրվագներով, կարճ ժամանակահատվածում,
ընդ որում՝ կատարված արարքները կամ կարող են դիտվել որպես ինքնուրույն
հանցագործություններ, կամ որպես մեկ բաղադրյալ հանցագործության տարրեր:
Օրինակ՝ անձը տուժողի առողջությանը պատճառում է կյանքի համար վտանգավոր վնաս, իսկ հետո վերցնում է գույքը: Ինչպե՞ս պետք է որակել արարքը տվյալ
դեպքում. որպես անձի դեմ ուղղված հանցագործությու՞ն և կողոպու՞տ, թե՞ մեկ
հանցագործություն՝ ավազակություն:
Տվյալ և նմանատիպ այլ դեպքերը պետք է որակել հետևյալ կանոնի համաձայն. եթե կատարված արարքները ունեն բավարար ընդհանուր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հատկանիշներ, կատարվում են միասնական դիտավորությամբ, միավորված են ընդհանուր նպատակով, կատարման ժամանակով, վայրով և ընդգրկված
են քրեական օրենսգրքի հատուկ մասի մեկ հոդվածում, ապա որակվում են որպես
մեկ ամբողջական բարդ հանցագործություն:
Վերը նշված օրինակում, եթե անձը տուժողի առողջությանը հասցնում է վնաս՝
գույքին տիրանալու նպատակով, ապա տուժողի առողջությանը վնաս պատճառելու և գույքը վերցնելու միջև նշված ընդհանրությունն առկա է, կատարվածը պետք է
որակել որպես ավազակություն:
Սակայն կոնկրետ քրեական գործով որպեսզի որոշենք՝ առկա է մեկ, թե մի քանի հանցանք, անհրաժեշտ է ղեկավարվել տվյալ ոլորտում սահմանված որոշակի
կանոններով, որոնք սահմանելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է պարզել,
թե ինչ դատողություններից ելնելով է օրենսդիրը այս կամ այն արարքը մեկ ամբողջական հանցագործություն համարել: Ինչու՞, օրինակ, խուլիգանությունը՝ զուգորդված իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալու հետ, դիտվում է
որպես մեկ հանցագործություն, իսկ ավազակային հարձակումը՝ զուգորդված հանցագործին ձերբակալելու ժամանակ ոստիկանության աշխատակցին դիմադրութուն
ցույց տալու հետ ՝ հանցագործությունների համակցություն: Ակնհայտ է, որ մեկ ամբողջական հանցագործության ձևական բնորոշումը չի կարող պատասխանել
տվյալ հարցին: Անհրաժեշտ է պարզել, թե ինչ է թաքնված իրավական ձևի տակ,
ինչպիսին են կատարված արարքի քրեաբանական և քրեաիրավական առանձնահատկությունները, որոնց հիման վրա այն համարվում է մեկ միասնական հանցագործություն:
Տեսության մեջ մշակվել են բարդ հանցագործությունների որակման որոշակի
կանոններ, որոնք հնարավորություն կտան ստեղծելու բարդ հանցագործությունների գործերով միասնական դատական պրակտիկա: Ըստ այդ կանոնների՝ կատարված արարքը որակվում է որպես մեկ բարդ հանցագործություն, եթե՝
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1. Մեկ արարքի հետևանքով մեկ օբյեկտի պատճառվում են մի քանի տարբեր
հետևանքներ, օրինակ՝ անձը տուժողի առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու
նպատակով բարձրությունից հրում է ներքև, որի հետևանքով տուժողի առողջությանը պատճառվում են տարբեր աստիճանների վնասներ: Թեև այստեղ մեկ օբյեկտի տարբեր վնասներ են պատճառվում, սակայն արարքը պետք է որակել որպես
մեկ հանցագործություն՝ հաշվի առնելով անձի դիտավորությունը:
2. Միևնույն հետևանքներն առաջանում են համարժեք օբյեկտների նկատմամբ, օրինակ՝ եթե հրազենի մեկ կրակոցով անզգուշությամբ առաջանում է երկու
անձանց մահ, ապա թեկուզև առաջանում են երկու հանցավոր հետևանքներ երկու
տարբեր անձանց նկատմամբ, սակայն արարքը որակվում է քրեական օրենսգրքի
մեկ հոդվածով, քանի որ օբյեկտները համարժեք են1: Սակայն եթե հետևանքների
բնույթը տարբեր է, այսինքն՝ մեկ անձի առողջությանը պատճառվում է միջին ծանրության վնաս, իսկ մյուսին՝ ծանր վնաս, կամ եթե միևնույն հանցավոր հետևանքներն առաջանում են ոչ համարժեք օբյեկտների նկատմամբ, ապա առկա է իդեալական համակցություն:
Այս պնդումը տեղին է, եթե չկա մեկ քրեաիրավական նորմ, որն ամբողջությամբ նախատեսում է տարբեր օբյեկտների նկատմամբ առաջացած հետևանքները:
Օրինակ՝ եթե սպանությունը կատարվել է այլ անձանց կյանքի համար վտանգավոր
եղանակով, որի հետևանքով մի քանի անձանց առողջությանը պատճառվել են
տարբեր աստիճանի վնասներ, ապա այստեղ իդեալական համակցություն առկա
չէ, և կատարվածը պետք է որակել շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանություն: Սակայն այս հարցի վերաբերյալ կա նաև այլ մոտեցում: Հեղինակների մի մասը գտնում է, որ տյալ դեպքում փաստացի առաջացած
հետևանքներին նույնպես պետք է տրվի քրեաիրավական գնահատական, և դրանք
համակցությամբ պետք է որակել շատերի կյանքի համար վտանգավոր սպանություն, քանի որ փաստացի առաջացած հետևանքները դուրս են քննարկվող հանցակազմի շրջանակներից2:
3. Հանցավոր արարքով վնաս է պատճառվում այնպիսի օբյեկտների, որոնք
միմյանց նկատմամբ գտնվում են ենթակայության հարաբերությունների մեջ, կամ
դրանցից մեկը համարվում է մյուսի մասը: Օրինակ՝ համակցություն չի կարող առաջանալ այն դեպքում, երբ անձի առողջությանը պատճառվում է ծանր վնաս՝ նրան
սպանելու համար: Չնայած առողջությանը դիտավորությամբ վնաս պատճառելը և
սպանությունը նախատեսված են քրեական օրենսգրքի Հատուկ մասի տարբեր
հոդվածներով՝ որպես ինքնուրույն հանցագործություններ, այնուամենայնիվ այդ
հանցագործությունների օբյեկտները միմյանց նկատմամբ գտնվում են ենթակայության հարաբերությունների մեջ. սպանության օբյեկտն ընդգրկում է առողջությանը
վնաս պատճառելու օբյեկտը՝ որպես սպանության կատարման անհրաժեշտ պայման: Իսկ եթե առողջությանը վնաս պատճառելը և սպանությունը կատարվում են
թեկուզ մեկ արարքով, սակայն տարբեր անձանց նկատմամբ, ապա այստեղ առկա
է իդեալական համակցություն, քանի որ մեկ անձի առողջությանը վնաս պատճառելը չի համարվում մեկ այլ անձի սպանության անհրաժեշտ պայման:
Բազմակիության տեսակների հարցը գիտության մեջ դրված է վաղուց:
Սկզբնական շրջանում դրանք երեքն էին՝ հանցագործությունների կրկնակիություն,
հանցագործությունների համակցություն և հանցագործությունների ռեցիդիվ:
1
2

Տե´ս Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений, М., 1972, էջ 280:
Տե´ս ՀՀ քրեական իրավունք, Հատուկ մաս.Դասագիրք բուհերի համար,Եր., 2004, էջ 70:

98

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

Դատական պրակտիկայում հաճախ են հանդիպում այնպիսի դեպքեր, երբ անձը կատարում է երկու և ավելի հանցանքներ, մասնավորապես՝ կրկնում է միևնույն
հանցագործությունը, կա՜մ միաժամանակ կատարում է տարբեր հանցագործություններ, կա՜մ մեկ արարքով կատարում է մի քանի ինքնուրույն հանցակազմ պարունակող հանցագործություններ, կա՜մ անձի կողմից հանցագործություն է կատարվում այն ժամանակ, երբ նախորդ կատարածի համար դատվածությունը դեռևս
մարված կամ հանված չէ։ Ինչևէ, նման դեպքերը կարող են բազմազան լինել, սակայն կարևորն այն է, որ դրանք ստանան համապատասխան քրեաիրավական
գնահատական՝ կապված դրանց որակման և պատիժ նշանակելու առանձնահատկությունների հետ։
Հանցագործությունների բազմակիության տեսակների առանձնացման վերաբերյալ կան տարբեր կարծիքներ:
Ինչպես գիտենք, օրենսդրական փոփոխություններով կրկնակիության ինստիտուտը հանվել է բազմակիության տեսակների շարքից (ՌԴ – ում ՝ 2003թ., ՀՀ – ում՝
2011թ., ԼՂՀ քրեական օրենսգիրքն ընդունվել է 2013թ., որտեղ ի սկզբանե կրկնակիությունը նախատեսված չէր), ինչը վեճերի տեղիք է տվել:
ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի համաձայն՝ հանցագործությունների կրկնակիություն է համարվում քրեական օրենսգրքի Հատուկ մասի միևնույն հոդվածով
կամ հոդվածի մասով նախատեսված երկու կամ ավելի հանցանք կատարելը: Նույն
հոդվածի երրորդ մասի համաձայն` քրեական օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով
նախատեսված երկու կամ ավելի հանցանք կատարելը կրկնակի է համարվում
միայն օրենսգրքի Հատուկ մասով նախատեսված դեպքերում: Որպես կանոն, հանցագործությունների կրկնակիությունն առկա է միևնույն հոդվածով նախատեսված
հանցանքների կատարման դեպքում: Բացառիկ դեպքերում կրկնակիություն է համարվում քրեական օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով նախատեսված, սակայն
միաբնույթ հանցանքների կատարումը:
1. Հանցագործությունների համակցություն է համարվում քրեական օրենսգրքով (տարբեր հոդվածներով կամ միևնույն հոդվածով կամ հոդվածի միևնույն կամ
տարբեր մասերով կամ կետերով) նախատեսված երկու կամ ավելի հանցանք կատարելը, որոնցից ոչ մեկի համար անձը դատապարտված չի եղել.
2. Այնպիսի մեկ գործողությունը կամ անգործությունը, որը պարունակում է
Քրեական օրենսգրքի երկու կամ ավելի հոդվածներով նախատեսված հանցագործությունների հատկանիշներ:
Հանցագործությունների համակցությունը լինում է երկու տեսակի՝ իրական և իդեալական: Իրական համակցության դեպքում անձը կատարում է երկու կամ ավելի
հանցագործություններ առանձին գործողություններով կամ անգործություններով: Իդեալական համակցությունը բնութագրվում է մեկ արարքի կատարմամբ, որով
վնասվում են տարբեր օբյեկտներ, և առաջանում են տարբեր հետևանքներ: Այդ
հետևանքներից յուրաքանչյուրը պետք է քրեական օրենսգրքով նախատեսված առանձին հանցագործության օբյեկտիվ կողմի հատկանիշ լինի, այլ ոչ թե կազմի ընդհանուրի և մասի հարաբերակցություն:
Հանցագործությունների ռեցիդիվ է համարվում դիտավորությամբ հանցանք
կատարելն այն անձի կողմից, ով դատվածություն ունի նախկինում դիտավորությամբ կատարած հանցանքի համար: Ռեցիդիվի դեպքում, ինչպես և կրկնակիության
կամ իրական համակցության ժամանակ, անձը կատարում է երկու կամ ավելի արարք, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է ինքնուրույն հանցակազմ, սակայն
ռեցիդիվն ունի որոշակի առանձնահատկություններ, որոնցով տարբերվում է հան-
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ցագործությունների բազմակիության մյուս տեսակներից:
Ինչպես երևում է քրեական օրենսգրքում ամրագրված հանցագործությունների
համակցության, կրկնակիության և ռեցիդիվի ինստիտուտները կանոնակարգող
նորմերի վերլուծությունից, ի տարբերություն կրկնակիության, որի դեպքում կարևոր
չէ, թե նախկինում կատարած հանցագործության համար անձը դատապարտված
եղել է, թե ոչ, ռեցիդիվի դեպքում պարտադիր է նախկինում կատարած հանացագործության համար դատվածություն ունենալը։ Մինչդեռ համակցության դեպքում,
ընդհակառակը, անձը չպետք է դատապարտված լինի: Այսինքն՝ հանցագործությունների համակցությունը և ռեցիդիվը իրարից սահմանազատելու դեպքում օրենքը
հստակ չափանիշ է տալիս, այն է՝ դատվածությունը, իսկ հիշյալ ինստիտուտները
կրկնակիությունից սահմանազատելու դեպքում չափանիշը հստակ չէ, քանի որ
կրկնակիությունը կարող է լինել ինչպես դատավածության հետ կապված, այնպես
էլ չկապված, կրկնակիություն կարող են առաջացնել ինչպես միևնույն հոդվածով
կամ հոդվածի մասով նախատեսված հանցագործությունները, այնպես էլ տարբեր
հոդվածներով նախատեսված հանցագործություններ։
Ասվածից հետևում է, որ կրկնակիությունը համակցությունից և ռեցիդիվից սահմանազատելու հարցում օրենսդիրը անհետևողականություն էր դրսևորել և «կրկնակիությանը», բացի իր նեղ հատկանիշներից, օժտել էր նաև այնպիսի հատկանիշներով, որոնցով օժտված են նաև համակցությունը և ռեցիդիվը: Այսինքն՝ օրենսդրական ճանապարհով սահմանված չէր այն հստակ սահմանը, որով հնարավոր կլիներ տարանջատել ինքնուրույն քրեաիրավական երևույթները, քանի որ, ըստ էության, կրկնակիության և ռեցիդիվի բնորոշումներում սահմանված են միևնույն պայմանները: Այսպես՝ ՀՀ նախկին քր. օր.-ի 21 հոդվածի մեկնաբանությունից բխում է,
որ հանցագործությունների կրկնակիություն առկա է նաև այն դեպքում, երբ կատարվել է երկու կամ ավելի հանցանք, եթե նախկինում կատարած հանցանքի համար դատվածությունը չի մարվել կամ չի հանվել: Մյուս կողմից հանցագործությունների ռեցիդիվը բնորոշող հոդվածից բխում է, որ դատվածության հետ կապված
կրկնակիության դեպքում արարքի որակման համար նշանակություն չունի՝ նախորդ
դատվածությունը առաջացել է մինչև 18 տարեկանը կատարած հանցանքի համար,
թե ոչ: Իսկ ռեցիդիվը բացառող հանգամանք է համարվում մինչև 18 տարեկանը
կատարված հանցանքի համար դատվածությունը: Ստացվում է այնպես, որ նույն
արարքը կատարած տարբեր անձինք անհավասար պայմանների մեջ են գտնվում:
Պրակտիկայում նախկինում կատարված գողության համար դատվածություն
ունեցող անձի կողմից կրկին գողություն կատարելու դեպքում արարքը որակվում
էր որպես կրկին կատարված գողություն, իսկ հանցագործության ռեցիդիվը հաշվի
էր առնվում պատիժ նշանակելիս, ինչի արդյունքում նշանակված պատիժը լինում
էր շատ ավելի խիստ: Պատժաչափերի նման էական տարբերությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ առաջին գողությունը հաշվի է առնվում երեք անգամ. առաջին անգամ այն հաշվի է առնվում անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար, երկրորդ անգամ այն հաշվի է առնվում երկրորդ անգամ կատարված գողությունը որպես կրկին անգամ որակելու համար (դատվածության հետ կապված կրկնակիություն), իսկ երրորդ անգամ հաշվի է առնվում պատիժ նշանակելիս՝ որպես պատասխանատվությունը և պատիժը ծանրացնող հանգամանք (հանցանք կատարելու ռեցիդիվ): Նման խիստ գնահատականը դժվար թե
արդարացի լինի:
Նույն իրավիճակը առաջանում է նաև դատվածության հետ չկապված կրկնակիության և դրա հետ զուգորդված համակցության որակման դեպքում: Այսպես, երբ
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անձը կատարում է հասարակ գողության փորձ, որոշ ժամանակ անց կրկին կատարում է հասարակ գողություն, ապա երկրորդ անգամ կատարված գողությունը
պրակտիկայում որակվում էր որպես կրկին անգամ կատարված, և բոլորը միասին
որակվում էր հանցանքների համակցությամբ: Որակման նման կարգ առաջարկվում
է նաև քրեական իրավունքի տեսության կողմից: Այս դեպքում պատիժը անարդարացիորեն խստանում է:
Ավելի անարդար իրավիճակ է ստեղծվում նույնաբնույթ հանցագործությունների կրկնակիության դեպքում: Օրինակ՝ եթե անձը կատարեր, ասենք, հինգ կողոպուտ, նրա արարքը պետք է որակվեր որպես կրկին անգամ կատարված կողոպուտ: Իսկ եթե անձը կատարեր մեկ գողություն, այնուհետև՝ կողոպուտ, ապա արարքը պետք է որակվեր որպես գողություն և կրկին անգամ կողոպուտ: Այսինքն՝
հինգ կողոպուտ կատարած անձը ավելի շահեկան վիճակում էր հայտնվում: Մինչդեռ ակնհայտ է, որ հինգ կողոպուտ կատարածը ավելի բարձր հանրային վտանգավորություն ունի, քան մեկ գողություն և մեկ կողոպուտ կատարածը:
Հանցանքը կրկնակիությամբ որակելիս առանձին-առանձին քրեաիրավական
գնահատական չի տրվում կատարված արարքներին: Հանցանքների համակցությամբ պատիժ նշանակելու կանոնը ենթադրում է ինքնուրույն գնահատական կատարված հանցագործություններին: Դա հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր
կատարված արարքի դեպքում կոնկրետ պատիժ նշանակել, ինչը չի կատարվում
կրկնակիության դեպքում: Վերջինիս դեպքում բոլոր կատարված արարքների համար նշանակվում է մեկ պատիժ՝ սահմանված մեկ հոդվածով (հոդվածի մասով),
ինչպես մեկ հանցագործության համար չնայած առկա է հանցագործությունների
բազմակիություն:
Դրա համար էլ, մեր կարծիքով, օրենսդիրը արդարացիորեն նպատակահարմար գտավ հրաժարվել կրկնակիության ինստիտուտից, որը` 1. օբյեկտիվորեն չի
կարող ապահովել հանցագործությունների բազմակիության գործառույթների իրականացումը1, 2. խնդիրներ է ստեղծում կրկնակիությունը համակցությունից և ռեցիդիվից տարբերելու հարցում2, 3. խախտում է կրկին դատապարտվելու անթույլատրելիության սկզբունքը3, 4. խախտում է արդարության և պատասխանատվության
անհատականացման սկզբնուքը 4 , 5. կասկածի տակ է դնում իրավական որոշակիության սկզբունքը և այլն5:
Այսպիսով, օրենսդրական բարեփոխումներով քրեական օրենսդրության մեջ
որպես հանցագործությունների բազմակիության տեսակներ մնացին հանցագործությունների համակցությունը և ռեցիդիվը, ինչը, մեր կարծիքով, հիմնավորված է և
թույլ է տալիս ապահովելու արդարության սկզբունքի իրագործումը:

1

Տե´ս Иванов В. А. Рецидив преступлений: Уголовно-правовые и криминологические
аспекты: дис., канд.юрид.наук., Омск, 2002, էջ, 9:
2
Տե´ս Жевлаков Э. Обновленное уголовное законодательство и проблемы его
применения // Уголовное право. 2004. № 3. Էջ, 29:
3
Տե´ս Козлов А. В. Ответственность за совокупность преступлений: дис., канд.юрид.наук.
М., 2006, էջ 8:
4
Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: Цифры и факты. М, 2008, Էջ 99
5
Տե´ս Մարաբյան Ս., Հանցագործությունների կրկնակիության հարաբերակցությունը
համակցության և ռեցիդիվի հետ (օրենսդրական կարգավորումների, դատական պրակտիկայի և զարգացման միտումների մասին իրավական վերլուծություն): ՀՀ դատական
համակարգի պաշտոնական կայքէջ, court.am (17.11.2015)
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МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ЕЕ ФОРМЫ
Татевик Геворгян
преподаватель кафедры права АрГУ
_______________________

Совершение одним лицом нескольких преступлений требует от государства
особого к себе отношения, поскольку с каждым новым преступлением растет
вред, причиняемый данным лицом обществу. Необходимость противодействия
таким преступным проявлениям обусловливает научную и практическую
разработку понятия множественности преступлений и понятия совокупности
преступлений как одной из ее форм.

MULTIPLICITY OF OFFENCES AND ITS FORMS
Tatevik Gevorgyan
Lecturer at the Law Chair of Artsakh State University
__________________________

To tackle multiple crimes perpetrated by one person requires a different approach
by the government, because the damage caused to society by the person increases
with each new crime. The necessity to combat such criminal manifestations
determines the scientific and practical development of the concept of multiple offences
and the concept of cumulative offences as one of its forms.
Բանալի բառեր - հանցագործությունների բազմակիություն, հանցագործությունների համակցություն, կրկնակիություն, ռեցիդիվ, քրեական օրենսդրություն, միևնույն անձի կողմից երկու
և ավելի հանցանք կատարելը
Ключевые слова: множественность преступлений, совокупность преступлений,
повторность, рецидив, уголовное законодательство, совершение лицом двух или более
преступлений
Key words: multiple offences, cumulative offences, repitition of crimes, recidivism, criminal
legislation, commission of two or more crimes by a person
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ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ
ՊԱՏԺԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ԸՍՏ
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԵՎ ՀՀ ՆՈՐ ՔՐԵԱԿԱՆ
ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ
Դավիթ Զիլֆիմյան
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 2015-2016 ուստարվա
մագիստրատուրայի շրջանավարտ
________________________

Հանցավոր արարքն առաջ է բերում դրանում մեղավորի քրեական պատասխանատվությունը։ Քրեական պատասխանատվության ձևերից է պատիժը, որը
հանցագործության իրավաբանական հետևանքն է և քրեական պատասխանատվության տրամաբանական ավարտը։ Առանց պատժի և նրա հարակից ինստիտուտների, որոնց միջոցով որոշվում են պատժի չափն ու կատարումը, քրեական
իրավունքը գոյություն ունենալ չի կարող։ Քրեական իրավունքի «հանցագործություն» և «պատիժ» հասկացությունների դիալեկտիկական կապը դրսևորվում է իտալացի հոգեբույժ Չեզարե Լոմբրոզոյի «կա հանցագործություն, կա պատիժ, չկա
հանցագործություն, չկա պատիժ» կարևորագույն դրույթում1։ ՀՀ նախկին քրեական
օրենսգրքում պատժի հասկացությունը սահմանված չէր, իսկ ՀՀ գործող քրեական
օրենսգրքի հոդված 48-ի համաձայն՝ պատիժը պետական հարկադրանքի միջոց է,
որը դատարանի դատավճռով պետության անունից նշանակվում է հանցագործության համար մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ և արտահայտվում է այդ անձին
իրավունքներից ու ազատություններից՝ օրենքով նախատեսված զրկմամբ կամ
դրանց սահմանափակմամբ։
Պատժի նպատակն է վերականգնել սոցիալական արդարությունը, ուղղել
հանցանք կատարած անձին, ինչպես նաև կանխել հանցագործությունները։ Այս առումով կարելի է ասել, որ պատժի նպատակների միջոցով իրականացվում են և´
սահմանադրությամբ, և´ քրեական օրենսդրությամբ ամրագրված օրինականության,
արդարության, մարդասիրության և այլ սկզբունքներ։ Մասնավորապես, ՀՀ քրեական իրավունքի արդարության և պատասխանատվության անհատականացման
սկզբունքից է բխում սոցիալական արդարությունը վերականգնելու նպատակը։
Հանցանք կատարած անձի նկատմամբ կիրառվող պատիժը և քրեաիրավական
ներգործության այլ միջոցները պետք է լինեն արդարացի, համապատասխանեն
հանցանքի ծանրությանը, այն կատարելու հանգամանքներին, հանցավորի անձնավորությանը, անհրաժեշտ և բավարար լինեն պատժի նպատակների իրականացման համար։
ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի նախագիծի (այսուհետ՝ նախագիծ) 57-րդ հոդվածի առաջին մասը պատժի հասկացությունը շարադրում է գրեթէ նույնությամբ, բայց
նպատակների հարցում ցուցաբերվում է այլ մոտեցում: Այսպես, Նախագծի հոդված
57-ի երկրորդ մասը սահմանում է պատժի նպատակները՝ վերականգնել սոցիալական արդարությունը, վերասոցիալականացնել պատժի ենթարկված անձին, ձևա1

ՀՀ քրեական իրավունք. ընդհանուր մաս: Դասագիրք բուհերի համար: ԵՊՀ հրատ., Երևան,
2012 էջ 368:
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վորել նրա իրավահպատակ վարքագիծը և կանխել հանցագործությունները։ Նախագծով սահմանված պատժի նպատակների թվում առանձնանում է պատժի ենթարկված անձի վերասոցիալականացման նպատակը, որը քրեակատարողական
իրավունքի գիտության մեջ սահմանվում է որպես հոգեբանամանկավարժական,
տնտեսական, բժշկական, իրավաբանական և կազմակերպական միջոցների բարդ
համալիր կազմող երկարատև գործընթաց: Այն ուղղված է յուրաքանչյուր դատապարտյալի մոտ ձևավորելու պատժի կրումից հետո հասարակական կյանքում
ընդգրկվելու համար անհրաժեշտ ընդունակություններ, հմտություններ և պատրաստակամություն։ Բայց միաժամանակ դատապարտյալի վերասոցիալականացումն
ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ են նաև պատժի կրման պայմաններին վերաբերող որոշակի պահանջներ։ Դրանք պետք է լինեն բավարար, որպեսզի պատժի կրման ընթացքում դատապարտյալը չկորցնի հասարակությունում նախկինում
ձեռք բերած վարքի կանոնները և հմտությունները1։
Վերասոցիալականացման գործընթացի բովանդակության գիտական բացահայտման համար կարևորվում է դրա խնդիրների սահմանումը, որոնցից են՝
1. Դատապարտյալների կրթական մակարդակի բարձրացումը,
2. Մասնագիտական կրթությունը կամ արտադրական որակավորման բարձրացումը,
3. Առողջության պաշտպանությունը, վերաբերմունքը քրեակատարողական
հիմնարկում սահմանված կարգին և պայմաններին,
4. Իրավախախտների միջավայրին հատուկ սոցիալ-հոգեբանական բացասական երևույթների չեզոքացումը,
5. Դատապարտյալների անհրաժեշտ սոցիալական կապերի պահպանման և
զարգացման հնարավորությունների ընդլայնումը,
6. Հասարակությունում ընդուված կյանքի համար համատեղելի պայմանները դատապարտյալների համար,
7. Սեփական անձը և շրջապատողներին հարգելու ունակության ձևավորում
ազատազրկման բացասական երևույթները նվազեցնելու միջոցով։
Թվարկվածը խնդիրների շարքն իրականում ավելի ընդարձակ է։ Այստեղ կարելի է ընդգրկել նաև հասարակության անդամներին ներկայացվող պահանջնրի իմացությունը, չձևավորված ընդունակությունների բացահայտումը, իրավահպատակ վարքագծի նախապատրաստումը, հոգեբանական և սոցիալական օգնության
ցուցաբերումը և այլն2։
ՀՀ նոր քրեակատարողական օրենսգրքի նախագիծը սահմանում է «դատապարտյալի վերասոցիալականացումը և դրա հիմնական միջոցները» վերտառությամբ նորմ, համաձայն որի՝ դատապարտյալի վերասոցիալականացումը մարդու,
հասարակության, համակեցության կանոնների և ավանդույթների նկատմամբ դատապարտյալների հարգալից վերաբերմունքի ձևավորումն է, ինչպես նաև իրավահպատակ վարքագծի խթանումը՝ դատապարտյալի մոտ առողջ կենսակերպի
ամրապնդման և զարգացման նպատակով։ ՀՀ նոր քրեակատարողական օրենսգրքի նախագիծը սահմանում է նաև դատապարտյալի վերասոցիալականացման հիմնական միջոցները՝ պատիժները կատարելու և կրելու սահմանված կարգն ու պայմանները, դատապարտյալի հետ տարվող սոցիալական, հոգեբանական և իրավա1

Տե´ս Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները ՀՀ
2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան 2016, էջ 69:
2
Տե՜ս նույն տեղում, էջ 70:
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կան աշխատանքները, դատապարտյալի աշխատանքային, կրթական, մշակութային, մարզական և նման այլ զբաղվածությունը, ինչպես նաև հասարակական ներգործությունը։
Վերասոցիալականացման միջոցները կիրառվում են՝ հաշվի առնելով պատժի
տեսակը, կատարված հանցագործության բնույթն ու հասարակական վտանգավորության աստիճանը, դատապարտյալի անձը և նրա վարքագիծը պատժի կրման
ընթացքում, դատապարտյալի վերաբերմունքն իր կատարած հանցագործությանը,
պատժի ժամկետը, ինչպես նաև պատժի կատարումը տարբերակելու և անհատականացնելու սկզբունքով պայմանավորված այլ հանգամանքներ
ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքով 1 և նախագծով նախատեսված պատժի
նպատակներն ամբողջությամբ վերաբերում են և՜ չափահաս, և՜ անչափահաս դատապարտյալներին: Նախագիծը, պատժի ընդհանուր նպատակներից բացի, հանցանք կատարած անչափահասի նկատմամբ նշանակվող պատժի նպատակ է սահմանում նրա ֆիզիկական, հոգեկան, հոգևոր, բարոյական և սոցիալական բնականոն զարգացման ապահովումը, նրա դաստիարակումը և պաշտպանումը այլ անձի
բացասական ազդեցությունից: Նախագծով անչափահասների համար նախատեսված վերը նշված նպատակը որոշակի իմաստով ընդհանուր եզրեր ունի պատժի
ենթարկված անձի վերասոցիալականացման նպատակի հետ:
ՀՀ ՔՕ-ն նախատեսում է անչափահասների քրեական պատասխանատվության և պատժի առանձնահատկությունները վերնագրով առանձին բաժին և համանուն գլուխ (բաժին 5, գլուխ 14)։ Ընդհանուր առմամբ այդ առանձնահատկությունները վերաբերում են քրեական օրենսգրքի հետևյալ դրույթներին` քրեական պատասխանատվությունից ու պատժից ազատում և դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառում, անչափահասների նկատմամբ նշանակվող
պատժի տեսակները և այդ պատիժների նշանակումը՝ հաշվի առնելով նրանցից յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները, անչափահասների կողմից պատիժը
կրելուց վաղաժամկետ ազատում, վաղեմության ժամկետներ և դատվածության
մարման ժամկետներ։
Հանցանք կատարած անչափահասների պատասխանատվության առանձնահատկությունն է այն, որ նրանց նկատմամբ կարող են կիրառվել ոչ միայն պատիժներ, այլ նաև դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ։ Պատժի հասկացության և անչափահասների նկատմամբ ինչպես պատիժ, այնպես էլ դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու հնարավորության նոր բովանդակությունը լիովին համապատասխանում է ՄԱԿ-ի Ասամբլեայի կողմից
1985թ. նոյեմբերի 29-ին ընդունված անչափահասների նկատմամբ արդարադատություն իրականացնելու վերաբերյալ նվազագույն ստանդարտ կանոններին
(«Պեկինյան կանոններ»)։ Համաձայն վերը նշված միջազգային ակտի 17-րդ հոդվածի՝ անչափահասների գործերով դատական որոշում կայացնելիս և ներգործության միջոց ընտրելիս իրավասու մարմինը պետք է ղեկավարվի հետևյալ սկզբունքներով՝ ներգործության միջոցները միշտ պետք է համարժեք լինեն ոչ միայն իրավախախտման հանգամանքներին և ծանրությանը, այլ նաև անչափահասի դրությանը
և պահանջներին, ինչպես նաև հասարակության պահանջներին։ Անչափահասները
չեն ենթարկվում մարմնական պատիժների։ Անչափահասի կատարած ոչ մի հանցագործության համար մահապատիժ չի նշանակվում։ Անչափահասի անձնական
1
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Государство и право

105

ազատության սահմանափակման մասին որոշումները պետք է ընդունվեն միայն
հարցի մանրազնին քննարկումից հետո, և սահմանափակումը հնարավորության
սահմաններում պետք է հասցնել նվազագույնի։ Անչափահաս իրավախախտին
պետք չէ ազատազրկել, եթե նա մեղավոր չի ճանաչվել այլ անձի դեմ բռնությամբ
լուրջ արարք գործելու կամ բազմաթիվ լուրջ իրավախախտումներ կատարելու մեջ։
Անչափահասի գործի քննության ժամանակ նրա բարօրության հարցը պետք է որոշիչ գործոն լինի1։ Այսպիսով, անչափահաս իրավախախտների նկատմամբ կիրառվող ցանկացած ներգործության միջոց ընտրելիս պետք է հաշվի առնվեն նրա անձնական առանձնահատկություններն ու գործի հանգամանքները։
Անչափահասների նկատմամբ կիրառվող պետական հարկադրանքի միջոցների առանձնահատկությունները այն են, որ օրենքով նախատեսված պատժատեսակներից նրանց նկատմամբ կարող են կիրառվել ոչ բոլորը, այլ հիմնականում ազատությունից զրկելու հետ չկապվածները։ Անչափահաս իրավախախտների
նկատմամբ կիրառվող պատժի բոլոր տեսակներից առավելություն ունեն գույքային
սանկցիաներին վերաբերող պատիժները։
ՀՀ ՔՕ-ի 86-րդ հոդվածը սպառիչ թվարկում է անչափահասների նկատմամբ
նշանակվող պատժի տեսակները՝ տուգանքը, հանրային աշխատանքները, կալանքը և որոշակի ժամկետով ազատազրկումը։
Նախագիծը նորովի է շարադրել անչափահասներին վերաբերող բաժինը.
«Անչափահասների և քսանմեկ տարին չլրացած անձանց քրեական պատասխանատվության առանձնահատկությունները» (բաժին 5): Նախագիծը այս բաժնում
սահմանել է առանձին գլուխ՝ «Անչափահասների նկատմամբ նշանակվող պատժի
նպատակները և տեսակները» (գլուխ 15):
Նախագծի 101-րդ հոդվածը, ՀՀ ՔՕ-ով նախատեսված անչափահասների
նկատմամբ նշանակվող պատժի տեսակներից զատ, նախատեսում է նաև որոշակի
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելը և ազատության սահմանափակում պատժատեսակները: Բացի դրանից, կալանք պատժատեսակը նախագծով
վերանվանվել է կարճաժամկետ ազատազրկում:
Անչափահասի նկատմամբ այս կամ այն պատժատեսակի նշանակումը կախված է բազմաթիվ հանգամանքներից, որոնք օրենքով սահմանված կարգով ենթակա են պարտադիր ապացուցման։ Անչափահասի հոգեվիճակը, տարիքային առանձնահատկությունները, բարձր էմոցիոնալ դյուրագրգռությունը, որը վերածվում
է տաքարյունության, էներգիայի ավելցուկը և դրա ոչ ճիշտ օգտագործումը դատարանի կողմից պետք է հաշվի առնվեն պատժի անհատականացման ժամանակ։
Անչափահասի նկատմամբ պատիժ նշանակելիս, բացի պատժի նշանակման
ընդհանուր սկզբունքներից, հաշվի են առնվում նրա կյանքի և դաստիարակության
պայմանները, անձին վերաբերվող այլ առանձնահատկություններ, ինչպես նաև չափահաս անձանց ազդեցությունը նրա վրա։ ՀՀ ՔՕ-ի 90-րդ հոդվածը նախատեսում
է անչափահասների նկատմամբ պատիժ նշանակելու կարգը։ Այս հոդվածում ասվում է, որ անչափահասի նկատմամբ պատիժ նշանակելիս հաշվի են առնվում նրա
կյանքի և դաստիարակության պայմանները, հոգեկանի զարգացման աստիճանը,
առողջության վիճակը, անձի այլ առանձնահատկությունները, ինչպես նաև նրա
վրա այլ անձանց ազդեցությունը։
1
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Այժմ փորձենք ներկայացնել նախագծով անչափահասների համար նախատեսված պատիժներին վերաբերող որոշակի առանձնահատկություններ:
Մարդասիրության սկզբունքից ելնելով՝ նախագծը սահմանում է, որ անչափահասի նկատմամբ նշանակվող պատժի առավելագույն և նվազագույն ժամկետը
կամ չափը կրճատվում է մեկ երկրորդով: Եթե նշված կանոնը կիրառելիս պատժի
ժամկետը կամ չափը պակաս է ստացվում տվյալ պատժատեսկի համար նախատեսված նվազագույն ժամկետից կամ չափից, ապա նշանակվում է ստացված
ժամկետով կամ չափով պատիժ:
Անչափահասի նկատմամբ նշանակվող հանրային աշխատանքների տևողությունը, ըստ նախագծի, դատավճիռ կայացնելու պահին տասնհինգ տարին լրացած
անչափահասների համար չի կարող գերազանցել օրական երկու, իսկ տասնվեցից
տասնութ տարին չլրացած անչափահասների համար` երեք ժամը:
Գործող ՀՀ ՔՕ-ն այս հարցում սահմանում է այլ մոտեցում. հանրային աշխատանքներն անչափահասի նկատմամբ կարող է կիրառվել 16 տարին լրանալուց
հետո միայն, և պատժի այս տեսակի համար օրական առավելագույն ժամեր չեն
նախատեսվում: Ինչպես ՀՀ ՔՕ-ով, այնպես էլ նախագծով հանրային աշխատանքներից խուսափելու կամ հրաժարվելու դեպքում այն փոխարինվում է կարճաժամկետ ազատազրկմամբ կամ ազատազրկմամբ, բայց սահմանվում է ժամկետները
հաշվելու այլ կարգ՝ հանրային աշխատանքների 24 ժամը հաշվարկվում է կարճաժամկետ ազատազրկման կամ ազատազրկման մեկ օրվա դիմաց: Նախագիծը
սահմանում է նաև, որ հանրային աշխատանքները կարճաժամկետ ազատազրկմամբ կամ ազատազրկմամբ փոխարինելիս կարճաժամկետ ազատազրկման կամ
ազատազրկման ժամկետը չի կարող գերազանցել այն հոդվածի սանկցիայով
տվյալ պատժատեսակների համար նախատեսված առավելագույն ժամկետը, որով
նախատեսված հանցագործության համար անձը դատապարտվել է: Եթե հաշվարկի հետևանքով կարճաժամկետ ազատազրկման կամ ազատազրկման ժամկետը
պակաս է ստացվում այն հոդվածի սանկցիայով տվյալ պատժատեսակի համար
նախատեսված նվազագույն ժամկետից, որով նախատեսված հանցագործության
համար անձը դատապարտվել է, ապա պատիժը նշանակվում է հաշվարկի
հետևանքով ստացված ժամկետի չափով:
Նախագծով կարճաժամկետ ազատազրկումը (ՀՀ ՔՕ-ով՝ կալանքը) անչափահասի նկատմամբ նշանակվում է միայն այն դեպքում, երբ ավելի մեղմ պատժատեսակը չի կարող նպաստել պատժի նպատակների իրականացմանը: Ոչ մեծ ծանրության հանցագործության համար, ինչպես նաև առաջին անգամ հանցանք կատարելու դեպքում, որը միջին ծանրության հանցանք է, անչափահասի նկատմամբ
կարճաժամկետ ազատազրկում չի նշանակվում:
Անչափահասի նկատմամբ ազատազրկում նշանակելը պատժի բացառիկ միջոց է, որը նշանակվում է միայն այն դեպքում, երբ ոչ մի այլ միջոց չի կարող ապահովել պատժի նպատակների իրականացումը: Ի դեպ՝ ոչ մեծ ծանրության հանցագործության համար, ինչպես նաև առաջին անգամ հանցանք կատարելու դեպքում,
որը միջին ծանրության հանցանք է, անչափահասի նկատմամբ ազատազրկում չի
նշանակվում: Եթե անչափահասը առաջին անգամ է հանցանք կատարում, ապա ոչ
մեծ և միջին ծանրության հանցանքի համար ազատազրկում չի նշանակվում: Ելնելով անչափահասների տարիքային առանձնահատկություններից և այն հանգամանքից, որ ազատազրկումը ինքնին ծանր պատժատեսակ է, նախագծը ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների համար անչափահասների նկատմամբ ազա-
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տազրկում չի նախատեսում։
Դրական պետք է գնահատել այն հանգամանքը, որ ՀՀ ՔՕ-ն և նախագծը նույնպես ցմահ ազատազրկում չեն նախատեսում հանցանքը կատարելու պահին 18
տարին չլրացած անձանց, ինչպես նաև հանցանքի կատարման կամ դատավճռի
կայացման պահին հղի կնոջ նկատմամբ։
Եզրափակելով փորձենք ներկայացնել հանցավորության, ինչու՞ չէ՝ նաև անչափահասների հանցավորության նկատմամբ քրեական պատիժների ազդեցությունը։
Հանցավորության դեմ պայքարի միջոցների համակարգում պատժի դերը վստահորեն կարելի է համարել ոչ հիմնական, քանի որ հանցավորության աճի միտումը
կախված է այլ երևույթներից՝ առավել հզոր, քան պատժի հնարավոր ազդեցությունն է՝ տնտեսական, քաղաքական, կազմակերպակառավարչական։ Պետությունը,
պատժելով հանցագործին, ինքը նույնպես կրում է որոշակի կորուստներ՝ կապված
արդարադատության իրականացման, պատժի կատարման և այլ հանգամանքների
հետ։ Պատիժն այն միջոցներից մեկն է, որի օգնությամբ պետությունը, ազդելով
հանցավորության վրա, պահում է այն որոշակի հարթության վրա։ Պատիժը վերջին
ծայրահեղ միջոցն է, որը պետք է գործի այն պարագայում, երբ հասարակությունն
այլևս ի զորու չէ կանխելու հանցագործությունը։ Ոչ թե պատիժների խստությունն է
ահաբեկում հանցագործներին, այլ օրենքների գործնական, օպերատիվ կիրառումը
և հանցագործությունների հուսալի բացահայտումը։ Պետության համար առավել
նպատակահարմար է և արդյունավետ կանխել հանցագործությունը, քան պատժել
հանցագործին։

ЦЕЛИ И ВИДЫ НАКАЗАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СОГЛАСНО УГОЛОВНОМУ
КОДЕКСУ РА И ПРОЕКТУ НОВОГО УГОЛОВНОГО
КОДЕКСА РА
Давид Зилфимян
Магистрант юридического факультета ЕГУ
_______________

В действующем Уголовном кодексе РА и в проекте нового уголовного
кодекса РА установленные цели и виды наказания определенно отличаются
друг от друга, в частности по отношению к несовершеннолетним
правонарушителям. В работе представлены существующие в действующем
Уголовном кодексе и в проекте нового Уголовного кодекса различия
относительно уголовных наказаний. Определяются понятие, цели и система
наказания, детально комментируется цель ресоциализации
человека,
приговоренного к наказанию, в качестве нововведения в системе целей
наказания и раскрывается основная норма – ресоциализация осужденного и
ее основные методы, зафиксированная в проекте нового уголовноисполнительного кодекса РА. В проекте уголовного кодекса РА раскрывается
цель наказания, предназначенная только для несовершеннолетних, физического,
психического,
духовного,
обеспечение
естественного
нравственного и социального развития несовершеннолетнего осужденного,
его воспитание и зашита от негативного влияния другого лица. В проекте
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нового Уголовного кодекса РА детально излагаются некоторые особенности
наказаний, предусмотренных для несовершеннолетних, касающиеся
общественных работ, лишения свободы и кратковременного лишения
свободы. В статье представлены выводы автора об эффективности и
значении уголовных наказаний.

THE OBJECTIVES AND PENALTIES FOR JUVENILES
ACCORDING TO THE CRIMINAL CODE RA AND THE
DRAFT OF THE NEW CRIMINAL CODE RA
Davit Zilfimyan
Master of Laws, YSU Faculty of Law
____________________

The current criminal code of the RA and the draft of the new criminal code of
the RA established penalties’ goals and types which are definitely different from
each other, particularly in relation to juvenile offenders. The paper presents the
current differences in the current criminal code and the draft of the new criminal
code, regarding criminal penalties. Defines the concept, objectives and system of
penalties, commented in detail the purpose of re-socialization of a person
sentenced to punishment, as a news system, the purposes of punishment and
revealed the title norm - re-socialization of the convicted person and its main
methods fixed in the new draft penitentiary code. The draft of the criminal code of
the RA disclosed the purpose of punishment, intended only for minors, providing
natural physical, mental, spiritual, moral and social development of the convicted
juvenile, his upbringing and protects against the negative influence of another
person. The draft of the new criminal code of the RA provides some detailed
features of the penalties provided for minors, concerning public works,
imprisonment and short-term imprisonment. At the end of the work the author
presents the findings on the effectiveness and value of criminal penalties.
Բանալի բառեր - պատժի հասկացությունը, սոցիալական արդարության վերականգնումը,

պատժի ենթարկված անձի վերասոցիալականացումը, իրավահ-պատակ վարքագծի
խթանումը, սոցիալական բնականոն զարգացման ապահովումը, ազատության
սահմանափակում, հանրային աշխատանքներ
Ключевые слова: понятие наказания, восстановление социальной справедливости, ресоциализация человека, приговоренного к наказанию
Key words: concept of punishment, the restoration of social justice, human re-socialization
sentenced to punishment, promotion of law-abiding behavior, providing a natural social
development, restriction of freedom, public works and so on
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ՔՐԵԱԿԱՆ ՀԵՏԱՊՆԴՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԱՅՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ
Նարեկ Մինասյան
ՀՀ ոստիկանության ներքին անվտանգության
վարչության ծառայողական քննության բաժնի տեսուչ
_____________________________

Քրեական հետապնդումը բազմեզր հասկացություն է, ուստի սխալ է դրան վերագրել միայն քրեական դատավարության գործառույթ1: Այն նաև որոշակի դատավարական գործողությունների համակարգ է, որը կարգավորվում է գործող քրեադատավարական օրենսդրությամբ և ներառում է բազմաթիվ տարրեր2, որոնցից առավել կարևոր են՝
1) քրեական հետապնդմումն իրականացնելու ընթացակարգը,
2) քրեական հետապնդման սուբյեկտները,
3) անձինք, որոնց նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդումը,
4) քրեական հետապնդման նպատակը:
Քրեական հետապնդման նպատակը դատավարական գործողությունների համակարգն ու միջոցներն են, որոնց միջոցով իրականացվում է քրեական հետապնդումը: Գործող քրեադատավարական օրենսդրությունում այն սահմանված է բավականին մանրամասն, հստակ ու միանշանակ: Դրանով ապահովվում են երաշխիքներ ընդդեմ քրեական հետապնդում իրականացնելու լիազորություններով
օժտված պաշտոնատար անձանց ցանկացած կամայականության, որը կարող է
հանգեցնել քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների խախտմանը:
Ընդսմին, բավականին բարդ է սահմանել դատավարական գործողությունների
ամբողջ շրջանակը: Օրինակ՝ կասկած չկա, որ մեղադրանք առաջադրելը քրեական
հետապնդման ընթացակարգ է (ՀՀ քր.դատ.օր.-ի 203 հոդված): Սակայն դժվար է
մեղադրյալի հարցաքննությունը նույնքան միանշանակորեն համարել քրեական հետապնդման ընթացակարգ: Մի կողմից նման հարցաքննությունը մեղադրանք առաջադրելու մասն է, բայց մյուս կողմից այն չի հետապնդում քրեական հետապնդման
առջև դրված նպատակներ՝ բացահայտելու հանցագործություն կատարած անձին:
Այսպես, ՀՀ քր.դատ.օր.-ի 212 հոդվածի համաձայն, քննիչը պարտավոր է
նախքան հարցաքննությունը պարզել՝ մեղադրյալն արդյոք իրեն մեղավոր ճանաչում է առաջադրված մեղադրանքում: Նշյալ պահանջը ոչ միայն հղում է կատարում
անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշմանը, այլև շեշտում է, որ նման հարցաքննությունն այնքան անխզելիորեն է կապված մեղադրանք առաջադրելու հետ,
որ դա կարելի է դիտել որպես այն առաջադրելու ընթացակարգի մաս: Սակայն
մյուս կողմից, համաձայն գործող քրեադատավարական օրենսդրության, մեղադրյալի հարցաքննությունը քննչական գործողություն է, որն ունի փոքր-ինչ այլ նպա1

Տե՜ս Дикарев И.Г. Уголовное преследование: уточнение понятия // Российская юстиция. М.: Юрист, 2013, № 9, էջ 23-25:
2
Տե՜ս Земляницин Е.И. Понятие и механизм уголовного преследования // Актуальные
проблемы уголовно-процессуальной политики Российской Федерации: материалы
международной научно-практической конференции (Омск, 12 апреля 2013 г.). - Омск: Издво Омск. юрид. акад., 2013, էջ 199-203:
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տակներ, քան քրեական հետապնդումը: Այն ուղղված է ապացույցներ ձեռք բերելուն, որոնք թույլ են տալիս պարզել կատարված հանցագործության բոլոր հանգամանքները: Դրան հատուկ ուշադրություն է դարձվում ՀՀ քր.դատ.օր.-ի 212 հոդվածի 7-րդ կետում, որտեղ ասվում է, որ մեղադրյալը հարցաքննվում է առաջադրված
մեղադրանքի էության վերաբերյալ:
Ինչպես տեսնում ենք, բավականին բարդ խնդիր է սահմանել դատավարական
այն գործողությունները, որոնք կազմում են քրեական հետապնդման ընթացակարգը1: Սակայն դա անհրաժեշտ է, քանի որ օգնում է լուծելու քրեադատավարական
օրենքը կիրառելու պրակտիկայում առաջացող խնդիրները, որոնց էությունը քրեական հետապնդման ենթարկված անձանց իրավունքների և օրինական շահերի
սահմանափակման թույլատրելի սահմանները որոշելն է: Անհրաժեշտ է սահմանել
չափորոշիչ, որի օգնությամբ հնարավոր լինի սահմանազատել քրեական հետապնդումը կազմող դատավարական գործողությունները վերջինիս հետ անմիջականորեն կապ չունեցող մնացած բոլոր դատավարական գործողություններից:
Նման չափորոշիչներից է քրեական դատավարությունում ներգրավված անձանց իրավունքները, ազատություններն ու օրինական շահերը սահմանափակելը:
Արդեն բազմիցս նշվել է, որ քրեական հետապնդման առանձնահատկություններից
մեկն այն է, որ ենթադրում է այն անձանց իրավունքների, ազատությունների ու օրինական շահերի սահմանափակումը, որոնց նկատմամբ դա կիրառվում է: Ընդ որում, դա կարող է լինել բավականին լուրջ սահմանափակում, այսինքն՝ անձը, որի
նկատմամբ դա կիրառվում է, կարող է բավականին լրջորեն տուժել իր իրավունքների, ազատությունների ու օրինական շահերի սահմանափակման առումով: Բայց,
դրանով հանդերձ, նման սահմանափակումը ոչ միայն օրինական է, այլև սահմանադրական: Օրինակ՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 25 և 27
հոդվածներում նախատեսված են ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության,
անձնական ազատության իրավունքները։ Մասնավորապես, ՀՀ Սահմանադրության 27-րդ հոդվածում սահմանաված է, որ «Յուրաքանչյուր ոք ունի անձնական ազատության իրավունք: Ոչ ոք չի կարող անձնական ազատությունից զրկվել այլ
կերպ, քան օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով»: Այսինքն՝ նշյալ իրավունքի սահմանափակումը թույլատրվում է համապատասխան խափանման միջոց
ընտրելու դեպքում, որը ամրագրված է քրեադատավարական օրենսգրքում:
Մյուս չափորոշիչն այն է, որ վերոնշյալ ընթացակարգերը կիրառելի են միայն
հատուկ սուբյեկտների նկատմամբ, որոնց մասին առանձնահատուկ նշված է
քրեադատավարական օրենքում, ինչպես նաև այն անձանց, որոնք թեև դեռ ներգրավված չեն որպես մեղադրյալ կամ կասկածյալ, սակայն ենթադրաբար մեղավոր
են հանցագործություն կատարելու մեջ2:
Այսուհանդերձ, ամենակարևոր չափորոշիչն այն է, հանուն որի իրականացվում
են համապատասխան դատավարական գործողությունները: Քրեական հետապնդումը, ինչպես արդեն նշել ենք, նպատակ ունի բացահայտել հանցագործություն
կատարելու մեջ մեղավոր անձին: Քննչական գործողությունները ապացույցների
1
Տե՜ս Дациева Х.Г. Уголовное преследование - законодательный пробел в определении //
Юридический вестник Дагестанского государственного университета. - Махачкала: ИПЦ
ДГУ, 2012, № 4, էջ 94-96:
2
Տե՜ս Емляницин Е.И. К вопросу о соотношении понятий "уголовное преследование",
"обвинение", "подозрение", "предварительное расследование" // Вестник Омской
юридической академии. - Омск: НОУ ВПО "Омский юрид. ин-т", 2013, № 2 (21), էջ 126-129:
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հավաքման աղբյուր են, որոնց միջոցով լրիվության, բազմակողմանիության և օբյեկտիվության պահպանմամբ պարզվում են կատարված հանցագործության հանգամանքները1: Ուստի դրանք կարող են նաև դիտվել որպես քրեական հետապնդումը կազմող դատավարական գործողություններ, սակայն պայմանով, որ այդ
քննչական գործողությունները ուղղված լինեն կոնկրետ անձի մեղքն ի ցույց դնող
հանգամանքների բացահայտմանը:
Վերոշարադրյալը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ քրեական հետապնդումը
կազմող դատավարական գործողությունների շարքին են դասվում.
1) քրեական հետապնդում առաջացնող դատավարական գործողությունները
(ՀՀ քր.դատ.օր.-ի 34 հոդված),
2) համապատասխան խափանման միջոց ընտրելն ու կիրառելը,
3) մեղադրանք առաջադրելն ու այն պաշտպանելը,
4) հանցագործություն կատարելու մեջ մեղավոր անձին ձերբակալելը,
5) քննչական գործողությունները՝ պայմանով, որ դրանց օգնությամբ գործին
կցվեն մեղադրական ապացույցները:
Վերոնշյալ բոլոր դատավարական գործողությունները հիմնականում մանրամասնորեն կանոնակարգված են քրեադատավարական օրենքում: Առավել հաճախ
դրանք ոչ թե մեկ, այլ մի քանի փոխկապված գործողություններ են, որոնք ուղղված
են քրեական հետապնդման միանգամայն որոշակի նպատակի հասնելուն: Այսինքն՝
դրանք նաև փոխկապված գործողությունների համակարգ են2: Որպես կանոն՝ այդ
դատավարական գործողությունները կանոնակարգող նորմերն իրականացնելը
հանգեցնում է բավականին կուռ և հաջորդական ալգորիթմի կառուցման, որին
հետևելը թույլ է տալիս օպտիմալացնել քրեական հետապնդումը:
Սակայն պետք է նշել նաև, որ քրեադատավարական օրենսդրությունում դատավարական գործողությունները ոչ միշտ են միանշանակ կանոնակարգված: Դա
մասնավորապես վերաբերում է այն դատավարական գործողություններին, որոնցով հարուցվում է քրեական հետապնդումը: Այսպես, ՀՀ քր.դատ.օր.-ի 4-րդ գլուխը
նվիրված է քրեական հետապնդմանն ու դրա տեսակներին: Սակայն այնտեղ ոչինչ
ասված չէ այդ հետապնդումը հարուցելու կարգի մասին: Այդ հարցի պատասխանը
չի տրվում նաև ՀՀ քր.դատ.օր.-ի 25-րդ գլխում: Այնտեղ բավականին մանրամասնորեն կանոնակարգված է քրեական գործ հարուցելու կարգը, սակայն ոչինչ ասված չէ քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ: Միևնույն ժամանակ թեև
քրեական գործի ու քրեական հետապնդման հարուցումը փոխկապված են, սակայն
դրանք նույն բանը չեն: Չէ՞ որ քրեական գործը հարուցվում է ոչ միայն կոնկրետ
անձի նկատմամբ, այլև կատարված հանցագործության փաստի առթիվ, ընդ որում,
այդ հանցագործությունը կատարած անձը քրեական գործ հարուցելու պահին կարող է և հայտնի չլինել: Այսպես, ՀՀ քր.դատ.օր.-ի 175 հոդվածում ասվում է, որ
քրեական գործ հարուցվում է դրա առիթների ու հիմքերի առկայության դեպքում:
Դրանով հանդերձ, ոչինչ ասված չէ այն մասին, որ դա հարուցվում է կոնկրետ անձի
1

Տե՜ս Шрам Ю.И. Понятие и сущность уголовного преследования // Уголовнопроцессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: Материалы
научно-практической конференции, 25 марта 2010 г.. - Орел: ОрЮИ МВД России, 2010, էջ
193-197:
2
Տե՜ս Панферов М.В. Понятие уголовного преследования: содержание, формы и виды //
Законность и правопорядок в современном обществе: сборник материалов II
Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Часть 2. - Новосибирск:
Изд-во НГТУ, 2010, էջ 240-245:
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նկատմամբ: Ուստի չի կարելի քրեական գործ հարուցելը նույնացնել քրեական հետապնդում հարուցելու հետ: Չնայած ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունից ելենելով, քրեական գործի հարուցման փուլում հնարավոր է համարում անձի մասնակցությունը համապատասխան
բողոքի քննությանը: Այսպես, ՀՀ Վճառաբեկ դատարանը Համբարձում Հարությունյանի վերաբերյալ բողոքի քննությամբ իրավական դիրքորոշում է արտահայտել այն
մասին, որ «... երբ մինչդատական վարույթի նկատմամբ հետագա դատական վերահսկողության կարգով քննվող բողոքն անմիջականորեն առնչվում է անձի իրավունքներին և օրինական շահերին, ապա վերջինս պետք է տեղեկացվի այդ բողոքի
դատական քննության մասին, և նրան պետք է հնարավորություն տրվի մասնակցելու նշված բողոքի քննությանը:
Սույն գործով Հ. Հարությունյանի կողմից ներկայացված բողոքն անմիջականորեն առնչվում էր Հ. Ալեքսանյանի իրավունքներին և օրինական շահերին, քանի որ
վերաբերում էր նրա կողմից ենթադրաբար կեղծիք կատարելու վերաբերյալ հաղորդման կապակցությամբ քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշմանը: Ուստի, բողոքի քննության կապակցությամբ բազմակողմանի, լրիվ, օբյեկտիվ
քննություն կատարելու նպատակով Առաջին ատյանի և Վերաքննիչ դատարանների կողմից Հ. Ալեքսանյանը պետք է տեղեկացվեր վերոնշյալ բողոքի դատական
քննության մասին, և նրան պետք է հնարավորություն տրվեր մասնակցելու դրա
քննությանը»1:
Ներկայումս քայլեր են ձեռնարկվում քրեադատավարական օրենսդրությունում
այդ բացը լրացնելու ուղղությամբ: Ներկայացվել է ՀՀ քր.դատ.օր.-ի նախագիծը, որի 191 հոդվածի համաձայն՝ սահմանվել է այն սուբյեկտը, որը լիազորված է հարուցելու քրեական հետապնդում: Այդ սուբյեկտը դատախազն է, ով անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու իր որոշմամբ հարուցում է քրեական հետապնդում:
Քրեական հետապնդումը կազմող դատավարական գործողությունների մյուս
խումբը խափանման միջոցն ընտրելուն ուղղված դատավարական գործողություններն են: Համաձայն ՀՀ քր.դատ.օր.-ի 135 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի՝ խափանման միջոց ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել վերագրվող արարքի բնույթը և վտանգավորության աստիճանը, որը մեղսագրվում է համապատասխան մեղադրյալին: Այսինքն՝ այստեղ միանգամայն ակնհայտ է խափանման միջոցի կապը
ոչ միայն քրեական հետապնդման, այլև մեղադրանքի հետ, քանի որ նշյալ նորմը
ցույց է տալիս, որ խափանման միջոց ընտրելը ըստ էության առաջադրված մեղադրանքի հետևանքն է:
Որպես քրեական հետապնդումը կազմող դատավարական գործողություն խափանման միջոց ընտրելը սահմանափակում է այն անձանց իրավունքները, ազատությունները և օրինական շահերը, որոնց նկատմամբ այն ընտրվում է: Ընդ որում,
նշանակություն չունի, թե ինչ խափանման միջոց է ընտրվում, քանի որ դրանցից
ցանկացածն ուղղված է այն անձի իրավունքները սահմանափակելուն, որի նկատմամբ դա կիրառվում է:
Ինչպես ասվեց, քրեական հետապնդումն իրականացվում է մեղադրանք առա-

1

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2011թ. հուլիսի 13-ի Համբարձում Հարությունյանի որոշումը, ԵԿԴ
/0004/11/12:
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ջադրելու և պաշտպանելու գործողությունների համակարգում : Ընդ որում, չի կարելի նույնացնել բուն մեղադրանքը քրեական հետապնդման հետ: Չի կարելի նաև
մեղադրանքը ստորադասել քրեական հետապնդմանը: Այդ երկու հասկացությունները թեև իմաստային առումով մոտ են, սակայն նույնական չեն: Ճիշտ կլիներ
պնդել, որ դրանք երկու փոխպայմանավորված հասկացություններ են, քանի որ չի
կարելի խոսել քրեական հետապնդման մասին առանց մեղադրանքի, և միևնույն
ժամանակ չի կարելի խոսել մեղադրանքի մասին քրեական հետապնդման ընթացակարգից դուրս:
Քրեական հետապնդման էական տարրերից են քրեական հետապնդման սուբյեկտները: Նրանք այն պաշտոնատար անձինք են, որոնց քրեադատավարական օրենքը օժտել է քրեական հետապնդումը կազմող դատավարական գործողություններ կատարելու իրավունքով: Հաշվի առնելով, որ քրեական հետապնդումը լրջորեն ոտնահարում է անձի իրավունքները, ում նկատմամբ այն կիրառվում է, օրենքով սահմանվում է անձանց բավականին նեղ շրջանակ, որոնք կարող են իրականացնել քրեական հետապնդում: Նրանց թվում են, մասնավորապես, դատախազը,
քննիչը, հետաքննության մարմինը: Այդ անձանց շրջանակն ավելի է սահմանափակվում առանձին դատավարական գործողություններ իրականացնելու մասին որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտության դեպքում, որոնք, օրենսդրի կարծիքով,
ուրիշների համեմատ է՜լ ավելի են սահմանափակում քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները: Օրինակ՝ համաձայն ՀՀ քր.դատ.օր.-ի 136 հոդվածի 2րդ մասի՝ կալանավորումը և գրավը կիրառվում են միայն դատարանի որոշմամբ:
Քրեական հետապնդում կարող է իրականացվել միայն այն անձանց նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ առկա են բավարար ծավալի ապացույցներ, որոնք թույլ
են տալիս ենթադրել կատարված հանցագործությանը նրանց մեղսակից լինելու մասին2: Ընդ որում, պետք է նկատի ունենալ, որ ապացույցների այդ ծավալը բնավ չի
ենթադրում, թե դա բավարար է համապատասխան անձի մեղավորության մեջ առանց երկմտելու վստահ լինելու համար: Այդ ծավալը բավական է միայն համապատասխան անձի մեղավորության մասին ենթադրություն անելու և քրեական հետապնդում հարուցելու համար: Ընդ որում, քրեական հետապնդումը համապատասխան հանցագործությունը կատարելու մեջ կոնկրետ անձին մերկացնելու գործընթաց է, որը ենթադրում է, ի թիվս այլ բաների, գործողությունների իրականացում՝
ուղղված այդ անձի մեղավորությունը հաստատող ապացույցներ ձեռք բերելուն:
Քրեական հետապնդման դատավարական հռչակումը կարևոր է ոչ միայն մեղադրող կողմի, այլև պաշտպանության կողմի համար: Անձը, իմանալով իր նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսված լինելու մասին, հնարավորություն է ստանում պլանավորելու և ձեռնարկելու գործողություններ՝ ուղղված արդյունավետ
պաշտպանություն կազմակերպելուն: Մասնավորապես, այդ անձը հնարավորություն է ունենում ժամանակին ներկայացնելու ապացույցներ, որոնք արդարացնում
1

Տե´ս Калинкин А.В. Подозрение и обвинение как формы осуществления уголовного
преследования // Вестник Саратовской государственной юридической академии. Саратов: ФГБОУ ВПО "Сарат. Гос. юр. акад.", 2013, № 6 (95), էջ 193-198:
2
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материалы десятой международной научно-практической конференции. - Барнаул: Изд-во
Барнаул. юрид. ин-та МВД России, 2012, Ч. 1, էջ 128-130:
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են իրեն և առ ոչինչ են դարձնում մերկացնող ապացույցները: Դա թույլ է տալիս խոսել այն մասին, որ քրեական հետապնդման նորմատիվ ամրագրումը երաշխավորում է քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները, խոչընդոտում է
քրեական դատավարությունում որոշումներ կայացնելու լիազորություններով օժտված պաշտոնատար անձանց կողմից կամայականությունները:
Հարկ է նշել, որ թեև քրեական հետապնդման տեսանկյունից իմաստ ունի առանձնացնել անձին, ում նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդումը, քրեական դատավարության տեսանկյունից այդ հասկացությունը անորոշ է և առանձնապես իմաստ չունի1: Այսպես, գործող քրեադատավարական օրենսդրությունում որպես նման անձ նշվում են մեղադրյալն ու կասկածյալը: Բացի այդ, պետք է նշել, որ
քրեական հետապնդում կարող է կիրառվել նաև այն անձի նկատմամբ, որին դեռ չի
տրվել մեղադրյալի կամ կասկածյալի կարգավիճակ: Օրինակ, համաձայն ՀՀ
քր.դատ.օր.-ի 175 հոդվածի, քրեական գործ կարող է հարուցվել հանցագործության հատկանիշների առկայության փաստով, ընդ որում՝ առանց նշելու դրան մասնակից անձին: Այդուհանդերձ, դրան հաջորդող դատավարական գործողությունները, որոնք պետք է իրականացնի քննիչը, պիտի ուղղված լինեն կոնկրետ անձի մեղավորությունը բացահայտող ապացույցների ստացմանը: Այսինքն՝ առկա կլինեն
քրեական հատապնդմանը բնորոշ առանձին հատկանիշներ: Օրինակ, համաձայն
ՀՀ քր.դատ.օր.-ի 229 հոդվածի, անձնական խուզարկություն կատարելը ոտնահարում է քաղաքացիների անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը: Այն կատարվում է ոչ միայն կասկածյալի կամ մեղադրյալի նկատմամբ, այլև ուրիշ անձանց: Առանձին դեպքերում այդ անձինք հետագայում կարող են դառնալ կասկածյալներ:
Նման խուզարկությունն ինքնին վկայում է այն անձի նկատմամբ քրեական հետապնդման մասին, որը դեռ չի ճանաչվել կասկածյալ կամ մեղադրյալ:
Քրեական հետապնդման կարևոր և ըստ էության որոշիչ տարրը դրա նպատակն է2: Դրանով է պայմանավորվում բոլոր դատավարական գործողությունների
բնույթը, որոնցով իրականացվում է քրեական հետապնդումը: Ընդ որում, նպատակն է ձևավորում բոլոր այդ գործողությունների ամբողջականությունը՝ որպես
միասնական համակարգ: Քրեական հետապնդման նպատակը կոնկրետ հանցագործություն կատարելու մեջ մեղավոր անձին բացահայտելն է: Դա ենթադրում է,
որ իրականացվող բոլոր դատավարական գործողությունները ուղղակիորեն կամ
անուղղակիորեն նպատակ ունեն ձեռք բերելու մեղադրական ապացույցներ: Հաշվի
առնելով, որ նման ապացույցները հետագայում հանդես են գալիս որպես հիմքեր՝
համապատասխան անձի քրեական հետապնդման նպատակով կարևոր որոշումներ ընդունելու համար, քրեական հետապնդման նպատակը կարելի է դիտել որպես նման որոշման նախադրյալներից մեկը:
Քրեական դատավարության թե՜ տեսության մեջ, թե՜ պրակտիկայում հանդիպող հիմնախնդիրներից մեկը քննիչին հնարավորություն տալն է՝ համադրելու վերոնշյալ նպատակը մեկ այլ նպատակի հետ, որը նույնպես առաջադրում է քրեադա1
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տավարական օրենսդրությունը, գործի բոլոր հանգամանքները օբյեկտիվ, լրիվ և
բազմակողմանիորեն հետազոտելը: Հնարավո՞ր է համադրել այս՝ առաջին հայացքից անհամադրելի նպատակները: Կարծում ենք՝ այստեղ որևէ հակասություն չկա:
Ինչպես նշվել է վերևում, քրեական հետապնդումը սկսվում է միայն դրա համար
բավարար ծավալի և որակի ապացույցների առկայության դեպքում: Այսինքն՝ ակնհայտ է, որ դրանք ստանալու համար անհրաժեշտ է իրականացնել քննչական և այլ
դատավարական որոշակի գործողություններ, որոնք էլ հնարավորություն կտան
հավաքելու այդ ապացույցները: Նշյալ ապացույցները կարելի է ձեռք բերել լրիվ,
բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննության շնորհիվ: Միավորվելով մեկ համակարգում, հասնելով որոշակի ծավալի՝ այդ ապացույցները ձեռք են բերում միանգամայն
որոշակի նշանակություն՝ ենթադրաբար բացահայտելով հանցագործության մեջ մեղավոր անձին: Սակայն նշյալ ապացույցները ձեռք բերելն էլ բնավ չի նշանակում
քննիչի լիակատար հրաժարում իր կողմից իրականացվող բազմակողմանի, լրիվ և
օբյեկտիվ քննությունից: Նախաքննության ամբողջ ընթացքում քննիչը առաջնորդվում է միայն համապատասխան անձի մեղավորության վերաբերյալ առկա ապացույցներով հիմնավորված ենթադրություններով: Նա լիակատար համոզվածություն
չունի: Հենց դա էլ հիմք է ծառայում երաշխավորելու բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության իրականացումը:

СУЩНОСТЬ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
И ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ
Нарек Минасян
Инспектор Отдела должностного расследования
Департамента внутренней безопасности Полиции РА
____________________________________

Принимая во внимание факт, что уголовное преследование многогранное
понятие, которое не может быть определено только как функция уголовного
судопроизводства, необходимо рассмотреть его с других характерных для него
сторон. Уголовное преследование также система определенных действий,
которая регулируется Уголовно-процессуальным законодательством. Так как
уголовное преследование процессуальных действий оно включает в себя многие
элементы лежащие в ее основе.
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THE NATURE OF CRIMINAL PROSECUTION AND ITS
CHARACTERIZING FEATURES
AT THE CRIMINAL PROCEEDINGS
Narek Minasyan
Inspector at the Chair of Service Inspection of the
Department of Internal Security of the RA Police
___________________________

Taking into consideration the fact that criminal prosecution is a
multifaceted concept which cannot be defined only as a function of the
criminal proceedings, it becomes necessary to consider it in the view of
its other typical sides. Criminal prosecution is also a system of certain
actions which is regulated by the Criminal Procedural Code. Since it is a
system of procedural actions, criminal prosecution includes most of its
underlying elements.
Բանալի բառեր – քրեական հետապնդում, քրեական հետապնդման հարուցում, քրեական
հետապնդման սուբյեկտներ, մեղադրանք, մեղադրյալ
Ключевые слова: уголовное преследование, возбуждение уголовного преследования,
субъекты уголовного преследования, обвинение, обвиняемый
Key words: criminal prosecution, initiation of criminal prosecution, subjects of criminal
prosecution, defendant, charges
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ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ
ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴԻ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ
Սաբինա Մադոյան

ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
________________________________
Ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման սկզբունքը՝ որպես
միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունք, հաստատվեց ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ՝ 1945 թ.: Սակայն դեռևս 19-րդ դարում հենց այս իրավունքի իրացումն էր ընկած ազգային պետությունների ստաղծման հիմքում, երբ Նիդերլանդներից անջատվեց Բելգիան, Թուրքիայից՝ Հունաստանը, Բուլղարիան, Ռումինիան, Սերբիան,
Մոնտենեգրոն և այլք: Իսկ դրանից առաջ՝ 18-19-րդ դդ., Ամերիկյան մայրցամաքում
ազատագրական պայքարի շնորհիվ ստեղծվեցին մի շարք նորանկախ պետություններ, այնինչ «ապագաղութացում» հասկացություն ընդհանրապես գոյություն չուներ: Այլ կերպ ասած՝ այս պետությունները ձևավորվեցին այն ժամանակաշրջանում,
երբ միջազգային իրավունքում դեռևս չկար որևէ նորմ, որը սահմանում էր անկախ
պետություն ստեղծելու իրավունքը, և այս պետությունների գոյությունը հաստատվեց ստեղծման փաստի ուժով:
Այսօր արդեն, երբ ինքնորոշման իրավունքը միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներից մեկն է, շարունակվում են վեճերը և տարաձայնությունները
այս սկզբունքի բովանդակության և կիրառելիության շուրջ: Ավելին, վերջին ժամանակահատվածում աշխարհի տարբեր երկրներում տեղ գտած ինքնորոշման պահանջները առիթ են կրկին անդրադառնալու անկախ պետության ստեղծման
խնդրին ապագաղութացման համատեքստից դուրս:
Սեցեսիան կարելի է բնութագրել որպես պետության տարածքի մի մասի անջատում, որը իրականացվում է տվյալ տարածքի մշտական բնակչության կողմից՝
անկախ պետություն ստեղծելու կամ այլ պետության հետ միավորվելու նպատակով: Միակողմանի սեցեսիան պետության տարածքի մի մասի անջատումն է՝ առանց նախորդ սուվերենի (մայր պետության) նախնական համաձայնության: Միջազգային իրավունքի տեսության մեջ հաճախ գործածվում է նաև «դևոլյուցիա»
տերմինը, որը բնութագրում է այն դեպքերը, երբ սեցեսիան իրականացվում է նախորդ ինքնիշխանի համաձայնությամբ: Սակայն նման տարանջատումը, մեր կարծիքով, այնքան էլ տեղին չէ, քանզի շատ դեպքերում միաժամանակ առկա են և' սեցեսիայի, և' դևոլյուցիայի տարրեր: Մասնավորապես, միջազգային հարաբերությունների պրակտիկայում լինում են դեպքեր, երբ միակողմանի սեցեսիային ի վերջո
համաձայնություն է տալիս նախկին ինքնիշխանը, ինչպես օրինակ Ինդոնեզիայի
կամ Էրիթրեայի դեպքում, կամ սեցեսիան զուգորդվում է կամ հանգեցնում է մայր
պետության փլուզմանը, օրինակ՝ ինչպես Սոցիալիստական Հարավսլավիայի դեպքում1:
Միջազագային իրավունքի տեսության մեջ և միջազագային հարաբերությունների պրակտիկայում առավել խնդրահարույց է շարունակում մնալ միակողմանի
1

Տե´ս Crawford J., The creation of states in international law, Oxford 2006, էջ 375:

118

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

սեցեսիայի և ինքնորոշման իրավունքի կապը: Նախորդ ինքնիշխանի համաձայնության բացակայության պատճառով որոշ հեղինակներ միակողմանի սեցեսիան
համարում են միջազագային իրավունքի նորմերին հակասող:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ այն հիմնական հարցը, որին կփորձենք անդրադառնալ, հետևյալն է՝ արդյո՞ք սեցեսիան հակասում է միջազգային իրավունքի նորմերին:
Ինքնորոշման իրավունքի իրացումը կարող է հանգեցնել նաև անկախ պետության ստեղծման: Այս հանգամանքը հստակ արձանագրված է միջազգային իրավական փաստաթղթերում: Սակայն որոշ հեղինակներ շարունակում են պնդել,
որ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից «ժողովուրդ» եզրույթը վերաբերում է
միայն պետության ողջ բնակչությանը, այլ ոչ բնակչության մի մասին՝ հավելելով, որ
միայն «ժողովուրդը» ունի ինքնորոշման իրավունք1:
Այս տեսանկյունից, թերևս, հիմնական միջազգային փաստաթուղթը Միջազգային իրավունքի սկզբունքների մասին 1970թ. հռչակագիր է, որը նախ սահմանում է,
որ ինքնորոշման իրավունքը կարող է իրականացվել նաև անկախ պետություն
ստեղծելով, այնուհետև ընդգծում է. «Ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ ոչ մի

դրույթ չպետք է մեկնաբանվի որպես թույլտվություն կամ խրախուսում որևիցե գործողության, որը կտրոհի կամ ամբողջովին կամ մասամբ կվնասի այն ինքնիշխան և
անկախ պետությունների տարածքային ամբողջականությունը կամ քաղաքական
միասնությունը, որոնք գործում են ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա, այնպես, ինչպես դա շարադրված է վերը, և արդյունքում ունեն կառավարություն, որը ներկայացնում է տարածքին պատկանող ողջ
ժողովուրդը` առանց ռասսայական, կրոնական կամ մաշկի գույնի տարբերակման»2:
Իհարկե, 1970թ. Հռչակագրի այս դրույթը, կամ ինչպես այն անվանում են մասնագետները 5-րդ սկզբունքի 7-րդ պարագրաֆը, կարելի է մեկնաբանել տարբեր
կերպ և զանազան տեսանկյուններից, սակայն բացահայտ է, որ այն չի բացառում
սեցեսիայի (անջատման) իրավունքը: Այն, կարելի է ասել, չեզոք է սեցեսիայի հարցում, և անգամ լռելյայն, ոչ բացահայտ ճանաչում է վերջինիս իրավաչափությունը
որոշ հանգամանքների առկայության դեպքում. մասնավորապես, երբ պետությունը
մերժում է այսպես կոչված «ներքին» ինքնորոշման իրավունքը, խտրական վերաբերմունք է դրսևորում տարածքի ժողովրդի նկատմամբ, և/կամ առկա են մարդու
հիմնարար իրավունքների լուրջ խախտումներ: Ի դեպ, այս տեսակետի կողմնակիցն են շատ հեղինակավոր գիտնականներ, ինչպիսիք են Ջ.Կրոուֆորդը, Կասեզեն և այլք3:
Փաստորեն միջազգային իրավունքը չի բացառում «սեցեսիայի իրավունքը»,
սակայն դա տրամաբանորեն չի կարող պատկանել պետության ողջ բնակչությանը,
այլ միայն բնակչության կամ «ժողովրդի» մի մասին: Եվ եթե շարժվենք այն տրամաբանությամբ, որ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից միայն պետության ողջ
1

Տե´ս, օրինակ` Kohen M.G., Secession, Cambridge University Press 2006, էջ 9:
Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation
among States in accordance with the Charter of the United Nations. General Assembly
Resolution 2625 (XXV). UN Doc. A/Res/2625 (24 October 1970). Տեղեկությունը հասանելի է՝
www.un-documents.net/a25r2625 կայքում:
3
Տե´ս Cassese A., Self-Determinition of Peoples: A legal Reappraisal, Cambridge, Cambridge
University Press 1995, էջ118: Տե´ս Crawford J., The Creation of States, Oxford University
Press, 2006, էջ 119-128:
2
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բնակչությունն է համարվում «ժողովուրդ», ստացվում է, որ այդ ժողովրդի մի մասն
էլ «վերածվում է ժողովրդի», եթե մայր պետությունը վերջինիս նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է դրսևորում: Այսինքն՝ նման պնդումները ոչ միայն իրավական
տեսանկյունից հիմնավորված չեն, այլ նաև անտրամաբանական են:
Ավելին, Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին 1969թ. կոնվենցիայի
31-րդ հոդվածի պայմանագրի մեկնաբանման վերաբերյալ պահանջներից («Պայմանագիրը պետք է բարեխղճորեն մեկնաբանվի պայմանագրի հասկացությունների
և դրանց համատեքստում ունեցած սովորույթային նշանակությանը համապատասխան….») ակնհայտ է դառնում, որ անգամ չանդրադառնալով «ժողովուրդ» բառի
սոցիալական կամ այլ սահմանումներին՝ պետության բնակչության մի մասն էլ կարող է համարվել ժողովուրդ (ազգային փոքրամասնությունները, նախաբնիկներ և
այլն)՝ Միջազգային իրավունքի սկզբունքների մասին հռչակագրի համատեքստում
տեղ գտած «ժողովուրդ» հասկացության սովորույթային նշանակությանը համապատասխան: Մանավանդ որ այս տեսակետը պաշտպանում են ոչ միայն շատ հեղինակավոր գիտնականներ, այլ նաև, օրինակ, Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը 1 , այս եզրակացությանն է հանգել նաև Կանադայի Գերագույն դատարանը
1998թ. Քվեբեկի (Կանադայի նահանգ) գործը քննելիս՝ մասնավորապես նշելով.
«Պարզ է, որ գոյություն ունեցող պետության բնակչության մի մասն էլ կարող է համարվել «ժողովուրդ»...»2: Այստեղից հետևում է, որ այս տեսակետը արտացոլում է
նաև պետությունների պրակտիկայի արդի զարգացումները: Եվ, փաստորեն,
«ժամկետանց» են և չեն համապատասխանում ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների պրակտիկային որոշ հեղինակների եզրահանգումները առ այն,
որ թեև միջազգային-իրավական փաստաթղթերը թույլ են տալիս նաև պետության
բնակչության մի մասը համարել «ժողովուրդ», սակայն պետությունների պրակտիկայում «ժողովուրդ» եզրույթը ունի նեղ նշանակություն և վերաբերում է միայն պետության ողջ բնակչությանը3:
Անհեթեթ են նաև շվեցարացի պրոֆեսոր Մարսելո Կոհենի եզրահանգումները
առ այն, որ «…. ի վերջո անկախ պետության ստեղծման հարցում հաջողությունն է,
որ «ոչ ժողովուրդ» համայնքը վերածում է ժողովրդի»4 : Առավել ևս, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ միջազգային հարաբերությունների պատմության ընթացքում հաճախ հազարամյակների պատմություն և մշակույթ ունեցող ժողովուրդները հայտնվել են տարբեր պետությունների իշխանության ներքո՝ բնականաբար
չդադարելով «ժողովուրդ» լինել: Օրինակ՝ Հունաստանը, որն ունի հազարամյակների պատմություն և համարվում է արևմտյան քաղաքակրթության բնօրրանը, 15-րդ
դարում կորցրել էր պետականությունը ու մոտ չորս դար գտնվում էր Օսմանյան
կայսրության կազմում: Ի վերջո 19-րդ դարի կեսերին ազգային-ազատագրական
պայքարի շնորհիվ հույն ժողովուրդին հաջողվեց վերականգնել անկախությունը (ի-

1

Agreement between the United Kingdom Government and the Scottish Government on a
referendum on independence for Scotland, Edinburgh (15 October 2012). Տեղեկեւթյունը
հասանելի է՝ http://www.gov.scot/About/Government/ concordats/Referendum-on-independencе
կայքում։
2
Reference re Secession of Quebec, Case # 25506 // Supreme Court of Canada (Judgment of
20 August 1998), § 124 . Տեղեկությունը հասանելի է՝ http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scccsc/en/item/1643/index.do կայքում:
3
Տե´ս Kohen M.G., Secession, Cambridge University press 2006, էջ 9-11:
4
Տե´ս նույն տեղում, էջ 12:
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հարկե 19-րդ դ. գերտերությունների աջակցությամբ և ի պատիվ վերջիններիս) 1 :
Սակայն հույն ժողովուրդը, գտնվելով թուրքական լծի տակ և փաստորեն լինելով
ազգային փոքրամասնություն Օսմանյան կայսրության կազմում, բնականաբար չէր
դադարել ժողովուրդ կոչվել (առավել ևս՝ այն չվերածվեց ժողովրդի միայն պետականության վերականգնումից հետո), որն ունի պատմականորեն իրեն պատկանող
տարածք, հազարամյակների պատմություն և իրավունք` վերականգնելու կորցրած
պետականությունը: Մանավանդ ԵԱՀԽ 1975թ. Եզրափակիչ ակտը սահմանում է,
որ իրավահավասարության և սեփական ճակատագիրը որոշելու իրավունքը պատկանում է բոլոր ժողովուրդներին և միշտ, այլ ոչ թե միայն անկախ պետականություն
ստեղծելուց հետո:
Իսկ ինչ վերաբերում է սեցեսիայի հակասությանը միջազգային իրավունքի
նորմերին, ապա այս առումով առավել հետաքրքրական է նաև ՄԱԿ-ի Միջազգային
դատարանի կողմից Միջազգային իրավունքի նորմերին Կոսովոյի անկախության
միակողմ հռչակագրի համապատասխանության վերաբերյալ տրված խորհրդատվական եզրակացությունը: Այս գործով Դատարանը նախ ընդգծեց, որ Միջազգային
իրավունքի սկզբունքների մասին 1970 թ. հռչակագիրն ունի սովորութային բնույթ,
այնուհետև նշեց, որ «միջազգային իրավունքում գոյություն չունի որևիցե նորմ, որը

կարգելի անկախության հռչագրերի ընդունումը» 2 : Դեռ ավելին, Դատարանը
տվյալ գործով նշել էր, որ «18-րդ, 19-րդ և 20-րդ դարերի ընթացքում անկախության
հռաչակագրերը հաճախ ընդունվել են այն պետության ուժգին դիմադրության պայմաններում, որի մասը կազմում էր անկախություն հռչակած պետությունը: Սակայն
պետությունների պրակտիկայւոմ չկա որևիցե դեպք, որ կվկայի, որ անկախության
հռչակումը հակասում է միջազգային իրավունքին», և հավելեց, որ «20 դարի միջազգային իրավունքի հիմնական ձեռքբերումներից մեկը ինքնորոշման իրավունքի
զարգացումն էր»3 :

Միևնույն ժամանակ, Դատարանը վերոհիշյալ խորհրդատվական եզրակացությունում չանդրադարձավ ինքնորոշման իրավունքի բովանդակությանը, ինչպես
նաև անջատման (սեցեսիայի) իրավունքի գոյությանը և պայմաններին՝ պատճառաբանելով, որ «այդ հարցերի պարզաբանման անհրաժեշտութունը չկա այս գործում:

Գլխավոր ասամբլեան պահանջել է միայն Դատարանի կարծիքը այն հարցի շուրջ,
թե արդյոք Կոսովոյի անկախության միակողմ հռչակումը համապատասխանում է
միջազգային իրավունքի նորմերին, թե ոչ» 4 : Սակայն ակնհայտ է, որ այս գործը
փայլուն առիթ էր, որ Դատարանը՝ որպես հեղինակավոր միջազգային մարմին, որոշակի հստակեցում մտցներ այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք, ինչպես հենց Դատարանը նշեց այս գործով, տարաձայնությունների և վեճերի տեղիք են տալիս:
Այսպիսով կարելի եզրակացնել, որ միջազգային իրավունքը, հաստատելով
ինքնորոշումը որպես միջազգային իրավունքի համապարտադիր սկզբունք, որը
պատկանում է բոլոր ժողովուրդներին, և վերջինս հայտարարելով անկախ պետությունների ստեղծման հիմք՝ չի բացառում տարածքի նկատմամբ տիտղոսի ան1

Տե´ս Протопопов А. С., Козьменко В. М, Елманова Н.С., История международных
отношений и внешней политики России 1648-2000, Москва 2001г., էջ 38-40:
2
Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independene in Respect of
Kosovo, Advisory Opinion // International Court of Justice (2010), §§ 79, 80. Տեղեկությունը
հասանելի է՝ http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf. կայքում:
3
Նույն տեղում, § 79.
4
Նույն տեղում, § 83.
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ցումը մայր պետությունից անջատվող, սեցեսիայի ենթարկվող պետությանը: Այլ չափորոշիչներ անջատման (սեցեսիայի) իրավունքի գոյության և պայմանների վերաբերյալ միջազգային-իրավական փաստաթղթերում չկան: Այսինքն, միջազգային իրավունքը չի արգելում սեցեսիան. այն ունի չեզոք դիրքորոշում այդ հարցում: Սակայն սա բնավ չի նշանակում, որ բոլոր էթնիկ կամ կրոնական խմբերը իրավունք
ունեն անջատում պահանջել՝ վկայակոչելով ինքնորոշման իրավունքը: Ինչպես
նշում է Բեռլինի համալսարանի պրոֆեսոր Քրիստիան Թումաշետը, համաշխարհային քաոս կսկսվի, եթե, օրինակ, Կամերունի կամ Նիգերիայի (այստեղ բնակվում են
մոտ 250 էթնիկ և 120 լինգվիստիկ խմբեր) նման պետությունների էթնիկ խմբերը
պահանջեն անջատում1: Հետևաբար, քանի դեռ գործող միջազգային-իրավական
փաստաթղթերը չեն ներառում սեցեսիայի իրավունքի իրականացման լրացուցիչ
չափորոշիչներ, որոնք կհստակեցնեն այն պայմանները, թե երբ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը կարող է իրականացվել՝ անջատման և անկախ պետության
ստեղծման ձևով, բնականաբար ինքնորոշման իրավունքը չի կարող դիտվել որպես սեցեսիայի անսահմանափակ իրավունք բոլոր էթնիկ խմբերի համար և պետք
է կիրառվի սահմանափակ դեպքերում: Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ նման
չափորոշիչների բացակայությունը ինքնորոշման իրավունքի անհարկի շահարկումների տեղիք է տալիս, և որ ամենամտահոգիչն է, նման պահանջները հաճախ վերածվում են արյունահեղ պատերազմների: Այս առումով խիստ անհրաժեշտ է ունենալ միջազգային լծակներ, որոնք կլուծեն հակասական խնդիրները՝ հաշվի առնելով, իհարկե, ներկայիս մարտահրավերները:
Սեցեսիայի խնդրի ուսումնասիրությունը լիարժեք չի լինի իհարկե, եթե չանդրադառնանք պետությունների ժամանակակից պրակտիկային: Ստորև կքննարկենք արդի ժամանակաշրջանում տեղ գտած երեք սեցեսիայի պահանջի դեպքեր:
Քվեբեկը նախկինում ֆրանսիական գաղութ էր. 1763թ. Ֆրանսիան այն զիջեց
Մեծ Բրիտանիային 2 : Նահանգի բնակչության ճնշող մասը ֆրանսախոս է: Այսօր
Քվեբեկը Կանադայի տասը նահանգներից մեկն է: 1976թ. Քվեբեկում ընտրություններին հաղթեց Parti Québécois քաղաքական կուսակցությունը, որի հիմնական
նպատակը Քվեբեկի անկախությունն էր Կանադայից: 1980թ. և 1995թ. Քվեբեկում
անցկացվեցին անկախության հանրաքվեներ, սակայն նահանգի բնակչության մեծ
մասը քվեարկեց «դեմ» (1980թ.՝ 59.6 %, իսկ 1995թ.՝ 50.58%)3: Վերջին հանրաքվեի
արդյունքները հիմք հանդիսացան, որ Կանադայի կառավարությունը դիմեր Կանադայի Գերագույն դատարան՝ Քվեբեկի միակողմանի սեցեսիայի վերաբերյալ
խորհրդատվական եզրակացության պահանջով: Դատարանը 1998թ. օգոստոսի
20-ին ներկայացրեց իր խորհրդատվական եզրակացությունը, որտեղ նշեց, որ թեև
Կանադայի գործող սահմանադրությունը ոչ արգելում և ոչ էլ թույլատրում է սեցեսիա, սակայն դա կպահանջի սահմանադրական փոփոխություններ, և հավելեց, որ
«ժողովրդավարության սկզբունքը» պահանջում է, որ «լուրջ կշիռ տրվի Քվեբեկի

ժողովրդի բացահայտ կամաարտահայտությանը Կանադայից անջատվելու հարցում»4:
1

Տե´ս Kohen M.G., Secession, Cambrighe University Press 2006, էջ 29:
Տե՜ս, օրինակ` Crawford J., The Creation of states in International law, Oxford 2006, էջ 411:
3
Տե՜ս Dumberry P., Lessons learned from the Quebec Secession Reference before Supreme
Court of Canada, Kohen M., Secession, Cambrighe University Press. 2006, էջ 416-453:
4
Տե՜ս Reference re Secession of Quebec (1998) SCJ No61, para 87. Տեղեկությունը հասանելի
է՝ http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do կայքում:
2
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Այսինքն՝ մի կողմից Կանադայի Գերագույն դատարանը մերժեց սեցեսիայի իրավաչափությունը՝ Կանադայի սահմանադրության հիման վրա, ինչպես նաև սեցեսիայի իրավական հիմնավորվածությունը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից,
մյուս կողմից՝ շեշտադրեց բոլոր կողմերի պարտականությունը՝ բանակցելու սեցեսիայի պայմանները սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով, այն դեպքում,
երբ Քվեբեկի բնակչությունը միանշանակ և պարզ ցանկություն հայտնի Կանանադայից անջատվելու հարցում: Իհարկե այն հանգամանքը, որ այդ բանակցությունների կողմ են ոչ միայն Քվեբեկի և Կանադայի կառավարությունները, այլ նաև երկրի մյուս նահանգները և «այլ մասնակիցներ»1, փոքր-ինչ նվազեցնում է համապատասխան սահմանադրական փոփոխությունների հավանականությունը, սակայն,
ինչպես հենց Դատարանն է նշել, մյուս նահանգները և կենտրոնական կառավարությունը չեն կարող բանակցել «այնպես, որ մերժվի Քվեբեկի իրավունքները»2:
Կանադայի Գերագույն դատարանի այս եզրակացությանը, կարելի ասել, որ և'
Կանադայի, և' Քվեբեկի կառավարությունները համարեցին բավականին հավասարակշռված ու հաջողված3 : Ավելին, այն իհարկե չբացառեց սեցեսիան, այլ միայն
պարտավորեցրեց կողմերին՝ բանակցել Քվեբեկի անկախության շուրջ՝ հաշվի առնելով Քվեբեկի բնակչության իրական ցանկությունները:
Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Կանադայի Գերագույն դատարանի
այս եզրակացությունը ևս կարելի է համարել բավականին դրական: Նախ՝ Կանադայի Գերագույն դատարանը սահմանեց, որ պետության բնակչության մի մասն էլ
կարող է «ժողովուրդ» հանդիսանալ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից: Երկրորդ՝ Կանադայի Գերագույն դատարանը չբացառեց սեցեսիան ապագաղութացման համատեքստից դուրս և անդրադարձավ այն հանգամանքներին, որոնց առակայության դեպքում միակողմանի սեցեսիան իրավաչափ է: Երրորդ՝ Դատարանը
թեև նշեց, որ միջազգային իրավունքը ո'չ թույլատրում է, ո'չ էլ արգելում սեցեսիան,
և բացահայտ չանդրադարձավ պետությունների պարտավորությանը՝ հարգել և խրախուսել ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրականացումը, սակայն Դատարանի շեշտադրած պետության պարտականությունը՝ լուրջ կշիռ տալ Քվեբեկի
ժողովրդի բացահայտ կամաարտահայտությանը՝ Կանադայից անջատվելու հարցում և ...... չմերժել վերջինիս իրավունքները, ոչ այլ ինչ է, քան ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը հարգելու և խրախուսելու պետությունների միջազգային
պարտավորության հաստատում: Իսկ ինչ վերաբերում է Դատարանի մատնանշած
ժողովրդավարության սկզբունքին, ապա ակնհայտ է, որ իրական ժողովրդավարության կարևորագույն բաղադրատարրերից է հարգանքը ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի նկատմամբ : Այսպիսով կարելի ասել, որ թեև Կանադայի Գերագույն դատարանի վերոհիշյալ խորհրդատվական եզրակացությունը միջազգային իրավունքի աղբյուր չէ, այլ լոկ ներպետական դատարանի խորհրդատվական
1

Դատարանի «այլ մասնակիցներ» արտահայտությունը հավանաբար ուղղված է Կանադայի
տեղաբնիկ ժողովուրդներին, քանզի Դատարանը իր եզրակացության մեջ ամենուրեք
շեշտում է, որ «տեղաբնիկների շահերը պետք է հաշվի առնել»: Reference re Secession of
Quebec, 1998 SCJ No61, para 96, 139: Տեղեկությունը հասանելի է՝ http://scccsc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do կայքում:
2
Տե՜ս Reference re Secession of Quebec,000 1998 SCJ No61, para 93: Տեղեկությունը
հասանելի է՝ http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do կայքում:
3
Տե՜ս օրինակ, P. Dumberry « Lessons learned from the Quebec Secession Reference before
Supreme Court of Canada», M. Kohen, Secession, Cambrighe University Press 2006, էջ 416453:

Государство и право

123

կարծիք է, սակայն կարող է կարևոր նախադեպ դառնալ ժամանակակից աշխարհում սեցեսիայի վերաբերյալ վեճերի կարգավորման հարցում: Մասնավորապես,
Կանադայի Գերագույն դատարանը հատուկ շեշտեց բանակցությունների կարևորությունը, բարի կամքի դրսևորումը և սեցեսիայի գործընթացի իրականացումը ժողովրդավարության և փոքրամասնությունների իրավունքների հարգման սկզբունքների հիման վրա:
Վերջին շրջանում միջազգային հարաբերությունների առավել քննարկված իրադարձությունների թվին է պատկանում Շոտլանդիայի անկախության վերաբերյալ
հանրաքվեն, որը տեղի ունեցավ 2014թ. սեպտեմբերի 18-ին: Հանրաքվեի հարցը
մեկն էր՝ արդյո՞ք Շոտլանդիան պետք է դառնա անկախ պետություն, թե՞ ոչ: Հանրաքվեին կարող էին մասնակցել Շոտլանդիայի՝ 16 տարին լրացած բնակիչները, և
նրանց մեծամասնությունը՝ 55,3%-ը, անկախությանը դեմ քվեարկեց: Արդյունքում
Շոտլանդիան շարունակեց մնալ Մեծ Բրիտանիայի կազմում1:
2011թ. Շոտլանդիայի պառլամենտական ընտրություններում հաղթեց Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունը (SNP- Scottish National Party), որի հիմնական
նպատակն էր 300 տարի առաջ կորցրած անկախության վերականգնումը: 2012թ.
հոկտեմբերի 15-ին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Կեմերոնը և Շոտլանդիայի առաջին նախարար Ալեքս Սալմոնդը Էդինբուրգում ստորագրեցին համաձայնագիր (Edinburgh Agreement)` Շոտլանդիայի անկախության վերաբերյալ հանրաքվե անցկացկացնելու շուրջ: Այս համաձայնագրով երկու կառավարությունները
պայմանավորվեցին մասնավորապես, որ «այդ հանրաքվեն պետք է արդար

քննություն լինի և ներկայացնի Շոտլանդիայի ժողովրդի հստակ կամաարտահայտությունը», և հավելեցին, որ «...այդ հանրաքվեի արդյունքները պարտավոր են
հարգել բոլորը »2:
Այլ կերպ ասած՝ վերոհիշյալ համաձայնագիրը հաստատեց, որ Շոտլանդիան
կարող է անկախ պետության վերածվել միայն Շոտլանդիայի ժողովրդի որոշիչ կամաարտահայտության դեպքում, այսինքն՝ հիմնված լինի Շոտլանդիայի ժողովրդի
ինքնորոշման իրավունքի իրացման վրա: Ու թեև այս փաստաթղթում «ինքնորոշում» եզրույթը որևիցե տեղ չի գործածվում, սակայն Մեծ Բրիտանիան իրական ժողովրդավարական պետությանը հարիր «արժանապատվությամբ» հաստատեց իր
միջազգային-իրավական պարտականությունը՝ հարգել այդ իրավունքը և խրախուսել դրա իրացումը, եթե անգամ նման իրացումը հանգեցնի պետության տարածքի
սեցեսիայի:
Այս առիթով առավել դիպուկ արտահայտվեց Կատալոնիայի կառավարության
նախագահ Արտուր Մասը՝ վերոհիշյալ հանրաքվեն անվանելով «Մեծ Բրիտանիայի
կողմից ողջ աշխարհին տրված ժողովրդավարության դաս»3: Այլ կերպ ասած՝ Մեծ
Բրիտանիայի կառավարությունը չփորձեց իրավական և քաղաքական խոչընդոտներ ստեղծել շոտլանդական ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարցում, այլ ժողովրդավարական ամենատարածված և հայտնի մեթոդով՝ հանրաքվեի
1

Տեղեկությունը
հասանելի
է՝
https://www.gov.uk/government/topical-events/scottishindependence-referendum/about#what-was-the-process կայքում:
2
Agreement between the United Kingdom Government and the Scottish Government on a
referendum on independence for Scotland, Edinburgh (15 October 2012). Պայմանագրի
տեքստը հասանելի է՝ http://www.scotland.gov.uk/About/Government/concordats/Referendumon-independence կայքում:
3
Տեղեկությունը հասանելի է՝ http://www.catalanviews.com/node/115 կայքում:
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անցկացմամբ, կատարեց իր պարտականությունը՝ հարգել և խրախուսել ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացումը: Մասնավորապես, Մեծ Բրիտանիան աշխարհին մեկ անգամ ևս ապացուցեց, որ ժողովրդավարությունը չի ավարտվում դեմագոգիական ճառերով և պառլամենտական երգիծական բանավեճերով, այլ ենթադրում է լուրջ քայլեր՝ ուղղված պետության միջազգային-իրավական պարտականությունների կատարմանը, այդ թվում, իհարկե, ժողովուրդների
ինքնորոշման իրավունքի հարգման և մարդու իրավունքների պաշտապանության
ոլորտներում: Ու թեև միջազգային-իրավական ձևակերպումները շատ դեպքերում
ընդհանուր են, երկիմաստ և ոչ բավականին հստակ, սակայն ժամանակակից իրական ժողովրդավարության չափորոշիչները պահանջում են, որ դրանք մեկնաբանվեն բարեխղճորեն և համատեքստի սովորութային նշանակությանը համապատասխան, այսինքն՝ Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին 1969թ. կոնվենցիայի 31 հոդվածի պահանջներին հարիր:
Կատալոնիան որպես անկախ պետություն հիմնադրվել է 1640թ., սակայն
1714թ. Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ IV-ը նվաճում է այն և միացնում իր պետությանը1: Այսօր Կատալոնիան Իսպանիայի 17 ինքնավար մարզերից մեկն է:
2013թ. հունվարին Կատալոնիայի պառլամենտը ընդունեց հռչակագիր Կատալոնիայի ինքնիշխանության մասին (The Catalan Sovereignty Declaration), որը
հայտարարում է, որ Կատալոնիան ինքնիշխան է, և որ կատալոնացիները իրավունք ունեն ընտրելու իրենց քաղաքական ապագան: Սակայն Իսպանիայի Սահմանադրական դատարանը 2014թ. մայիսի 25-ին այս հռչակագիրը անվավեր ճանաչեց2: 2014թ. Կատալոնիայի պառլամենտը դիմեց Իսպանիայի կառավարությանը՝ ինքնորոշման հանրաքվե անցկացնելու լիազորությունների պահանջով (ինչպես
Շոտլանդիայի դեպքում), սակայն Իսպանիայի կառավարությունը մերժեց: Ի վերջո
2014թ. սեպտեմբերի 27-ին Կատալոնիայի նախագահը ստորագրեց հրամանագիր
Կատալոնիայիում անկախության վերաբերյալ քվեարկություն անցկացնելու մասին:
Իսպանիայի Սահմանադրական դատարանը 2014թ. սեպտեմբերի 29-ին որոշեց
կասեցնել այդ հրամանագիրը: Սակայն Կատալոնիայի նախագահը 2014թ., հոկտեմբերին հայտարարեց նոր քվեարկություն անցկացնելու մասին՝ ազատ և դեմոկրատական ճանապարհով որոշելու իրենց երկրի ապագան3:Չնայած Իսպանիայի
կառավարության առարկություններին՝ 2014թ. նոյեմբերի 9-ին Կատալոնիայում
անցկացվեց քվեարկություն, որի մասնակիցների 80.76 տոկոսը «կողմ» քվեարկեց
անկախությանը, 4.54 տոկոսը՝ «դեմ»: Այս փաստը Իսպանիայի վարչապետը անվանեց «քաղաքական ֆարս» և հավելեց, որ «ինքը կքննարկի ցանկացած հարց՝
բացի Իսպանիայի միասնականությանը վերաբերող հարցերից»4: Իսպանիայի կառավարությունը ոչ միայն հանրաքվեն համարում է հակասահմանադրական, այլև
անգամ չի ցանկանում բանակցել Կատալոնիայի ներկայացուցիչների հետ Կատալոնիայի անկախության շուրջ:
Այս իրավիճակը հանգեցրեց այն բանին, որ 2014թ. նոյեմբերին Եվրոպայի, Իս1

Տեղեկությունը հասանելի է՝ http://www.cataloniavotes.eu/history/ կայքում:
Նույն տեղում:
3
Տեղեկությունը հասանելի է՝ http://www.cataloniavotes.eu/why-a-independence-referendumincatalonia/ կայքում:
4
Նույն տեղում:
2
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պանիայի և Կատալոնիայի պառլամենտների երկու հարյուրից ավելի անդամներ որոշեցին Իսպանիայի կառավարության դեմ բողոք ներկայացնել միջազգային կազմակերպություններ՝ ՄԱԿ, Եվրոպական պառլամենտ, Եվրոպական հանձնաժողով,
Եվրոպայի խորհուրդ, ԵԱՀԽ: Նրանք մեղադրում են Իսպանիայի կառավարությանը
կատալոնական ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը մերժելու համար, և խնդրում
են միջազգային կազմակերպություններին՝ քայլեր ձեռնարկել, որ Կատալոնիայի
բնակչությունը հնարավորություն ունենա որոշելու իր ապագան: Նրանք նշում են.
«21-րդ դարում ինքնորոշման իրավունքի իրացումը պետք է թույլ տա ժողովուրդներին՝ ժողովրդական ճանապարհով որոշելու իրենց ապագան»: Այս փաստաթուղթը ստորագրել են 1.4 միլիոն կատալոնացիներ:
Իհարկե Իսպանիայի դիրքորոշումը եզակի չէ, այս խնդիրն ունեցող պետությունների մեծ մասը բացասական և «խանդոտ» վերաբերմունք է դրսևորում սեփական տարածքի սեցեսիայի նկատմամբ: Միևնույն ժամանակ, ինչպես նշել է ՄԱԿ-ի
Միջազգային դատարանը Միջազգային իրավունքի նորմերին Կոսովոյի անկախության միակողմ հռչակագրի համապատասխանության վերաբերյալ խորհրդատվական եզրակացությունում. «18-րդ, 19-րդ և 20-րդ դարերի ընթացքում անկախութ-

յան հռաչակագրերը հաճախ ընդունվել են այն պետության ուժգին դիմադրության
պայմաններում, որի մասը կազմում էր անկախություն հռչակած պետությունը: Սակայն պետությունների պրակտիկայում չկա որևիցե դեպք, որը կվկայի՝ անկախության հռչակումը հակասում է միջազգային իրավունքին1»: Իսկ որ դեպքերը կարող
են զարգանալ այնպես, որ անկախության հռչակագիրն ընդունվի առանց Իսպանիայի համաձայնության, չի բացառում նաև Կատալոնիայի կառավարությունը:
Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ, չնայած հակադիր դիրքորոշումներին, Իսպանիան և Կատալոնիան շարունակում են հավատարիմ մնալ համամարդկային,
եվրոպական արժեքներին և փնտրում են ստեղծված իրավիճակի բացառապես
խաղաղ, քաղաքական լուծում:
Ընդհանրացնելով վերոգրյալը՝ կարելի է ասել, որ սեցեսիայի պահանջներ այսօր հնչում են աշխարհի գրեթե բոլոր ծայրերում, այդ թվում՝ նաև եվրոպական շատ
պետություններում: Որքան էլ որ պետությունների դիրքորոշումները սեցեսիայի
նկատմամբ տարբեր են, այնուամենայնիվ մի բան անվիճելի է. ոչ բոլոր սեցեսիայի
պահանջները պետք է և կարող են ավարտվել սեցեսիայով, սակայն ոչ բոլորը
պետք է մերժվեն: Քանզի, ինչպես նշում է հայտնի անգլիացի պատմաբան Արնոլդ
Թոյնբին, «համատեղ անվտանգությունը առանց տարածքային փոփոխությունների

նման կլինի ջրատաքացուցիչ սարքի՝ առանց պաշտպանիչ փականի, որտեղ ջուրը
մշտապես եռալու է, և ի վերջո կպայթի»2:
Իհարկե կարելի պնդել, որ և՜ Կանադայի Գերագույն դատարանի որոշումը, և՜
Մեծ Բրիտանիայի ու Շոտլանդիայի միջև համաձայնագիրը զուտ ներպետական
ակտեր են, որոնք որևիցե նշանակություն չեն կարող ունենալ այլ պետությունների
համար: Սակայն պատմության մեջ քիչ չեն դեպքերը, երբ պետությունների ներպե1

Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independene in Respect of
Kosovo, Advisory Opinion // International Court of Justice (2010), § 79. Տեղեկությունը
հասանելի է՝ http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf կայքում:
2
Տե´ս Kasowicz A.M., Peaceful territorial change, University of South Carolina Press 1994, էջ
32:
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տական ակտերը լուրջ ազդեցություն են ունեցել միջազգային իրավունքի հետագա
զարգացումների վրա: Մասնավորապես, ԱՄՆ-ի 1787թ., Ֆրանսիայի 1791թ. և
1793թ. սահմանադրությունները, Ֆրանսիայի մարդու և քաղաքացու իրավունքների
1789թ. և միջազգային իրավունքի 1795թ. հռչակագրերը ամրագրում էին միջնադարին ոչ բնորոշ ժողովրդավարական մոտեցումներ, որոնք հետագայում լուրջ ազդեցություն ունեցան ոչ միայն միջազգային իրավունքի ընհանուր սկզբունքների ձևավորման վրա, այլ նաև իրենց արտացոլումը գտան մի շարք կարևորագույն միջազգային-իրավական փաստաթղթերում1: Եվ այս առումով, իհարկե, Կանադայի և առավել ևս Մեծ Բրիտանիայի մոտեցումները կարող են կարևոր ու լուրջ նախադեպ
դառնալ՝ սեցեսիայի հետ կապված շատ այլ պահանջների լուծման հարցում: Մանավանդ, ինչպես ցույց է տալիս այս պետությունների փորձը, անկախության հանրաքվեի անցկացումը դեռևս չի կանխորոշում վերջինիս ելքը, ինչը ևս մեկ անգամ
ապացուցում է այն տեսակետը, որ ժողովուրդները նախընտրում են ապրել ժողովրդավարական կայուն ավանդույթներ ունեցող պետություններում՝ վստահ, որ
հետագայում ևս իրենց ինքնորոշման իրավունքը չի մերժվի՝ անգամ սեցեսիայի
պահանջների դեպքում:

ПУТИ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С
РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАРОДАМИ ПРАВА
НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ
ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВ
Сабина Мадоян

Соискатель Kафедры европейского и международного права ЕГУ
__________________________________
Статья посвящена изучению проблемы осуществления народами права на
самоопределение и создания независимого государства в современном мире.
На основании анализа международно-правовых документов, правовой позиции
Международного суда ООН и практики государств обосновывается мысль о том,
что международное право не исключает возможности создания независимого
государства, как способа осуществления народами права на самоопределение.
В качестве важных прецедентов в урегулировании проблем, связанных с
требованиями независимости, автор рассматривает практику Великобритании и
Канады.

1

Տե´ս, օրինակ` Бекяшев К.А., Международное право, 5-е изд., Москва, изд.«Проспект»
2010, էջ 78-80:
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THE WAYS TO SOLVE THE MAIN PROBLEMS
ASSOCIATED WITH THE IMPLEMENTATION OF THE
RIGHT OF PEOPLES TO SELF-DETERMINATION IN THE
MODERN PRACTICE OF STATES
Sabina Madoyan

PhD Student of the YSU Chair of European and International Law
_______________________________
The article is dedicated to the research of the problem of exercising the right to
self-determination and creation of an independent State in the contemporary world.
Through detailed analysis of international legal documents, the legal position of The
International Court of Justice and practice of States, has been proved the idea that
International Law doesn’t exclude the creation of a new state as a form of exercising
the right to self-determinition.The practice of Great Britain and Canada is seen as
important precedents for settlement of problems dealt with independence requests.
Բանալի բառեր – ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունք, անկախ պետության ստեղծում,
միջազգային իրավունք, սեցեսիա, Շոտլանդիայի անկախության վերաբերյալ հանրաքվե
2014թ., Միջազգային իրավունքի սկզբունքների մասին 1970թ. հռչակագիր
Ключевые слова: принцип самоопределения народов, создание независимого государства,
международное право, сецессия, референдум в Шотландии 2014 год, Декларация о
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и
сотрудничества между государствами 1970 года.
Key words: the principle of self-determination, the creation of an independent State,
International Law, secession, Scotland referendum 2014, Declaration on Principles of
International Law 1970.
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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։

