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Հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում պատիժ նշանակելու հատուկ կանոնի սահմանումը համեմատաբար նորույթ է ՀՀ քրեական օրենսգրքում: Այն նախատեսվել է «ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2011 թ. մայիսի 23-ին ընդունված ՀՀ օրենքով: Մինչև համապատասխան փոփոխությունները հանցագործությունների ռեցիդիվը գնահատվում էր որպես պատիժն ու պատասխանատվությունը ծանրացնող հանգամանք և հանգեցնում խիստ պատժի նշանակման. պատժատեսակի և պատժաչափի ընտրությունն
իրականացնում էր դատարանն իր հայեցողության շրջանակներում: Հատուկ կանոնի նախատեսումը պայմանավորված էր ռեցիդիվային հանցավորության բարձր
վտանգավորությամբ: Մասնավորապես, ռեցիդիվը բազմակիության առավել
վտանգավոր տեսակ է, քանի որ, չնայած նախկինում կատարված արարքի համար
դատապարտվելուն և երբեմն նաև պատիժը կրելուն, անձը շարունակում է իր հանցավոր գործունեությունը, ինչն ակնհայտորեն վկայում է հանցավորի բարձր վտանգավորության մասին: Միևնույն ժամանակ հանցավոր վարքագծի պարբերական
բնույթը նպաստում է հանցավորի մասնագիտացմանը, հանցավոր տեխնիկայի և եղանակների կատարելագործմանը, ինչն էլ իր հերթին բարձրացնում է յուրաքանչյուր հաջորդ հանցագործության վտանգավորությունը: Հաշվի առնելով վերոնշյալը`
կարծում ենք` ռեցիդիվի դեպքում պատժի նշանակելու հատուկ կանոնի նախատեսումն արդարացված է, նպատակ է հետապնդում բացառելու չարդարացված մեղմ
պատիժների, ինչպես նաև նույնանման արարք կատարած և համանման բնութագիր ունեցող անձանց նկատմամբ տարբեր պատժատեսակների ու պատժաչափերի նշանակման հնարավորությունը:
Բացի այդ, ռեցիդիվի դեպքում պատիժ նշանակելու տարբերակված կարգը
էականորեն նվազեցնում է դատարանի հայեցողության սահմանները: Որքան մանրամասն են կարգավորվում պատժի նշանակման հարցերը, այնքան սահմանափակվում է դատարանի հայեցողության շրջանակը, և հակառակը1: Թերևս արդարացված է գրականության մեջ արտահայտված այն դիրքորոշումը, որ «չափազանց
լայն դատական հայեցողություն թույլատրող օրենքը կամայականությունների նա-

1

Տե´ս Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и
законодательная практика, М., 2000, էջ 23:

6

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

խադրյալներ է ստեղծում և դառնում է այն խախտողների դաշնակիցը» 1 : Խոսքը,
բնականաբար, դատարանի հայեցողությունը լրիվ բացառելու մասին չէ, քանի որ
այն դատավորի գործունեության անբաժան մասն է, առանց որի անհնար կլիներ
պատժի ու պատասխանատվության անհատականացումը և արդարության
սկզբունքի կենսագործումը: Պարզապես դատարանի ընտրության ազատությունն
օրենքով կանխորոշված որոշակի շրջանակներով սահմանափակելու շնորհիվ դատական հայեցողությունը չի վերածվում կամայականության:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 67.1-ի համաձայն`«1. Հանցագործություննե-

րի ռեցիդիվի, վտանգավոր և առանձնապես վտանգավոր ռեցիդիվի դեպքում պատիժ նշանակելիս հաշվի են առնվում կատարված հանցագործությունների քանակը, բնույթը և ծանրությունը, այն հանգամանքները, որոնց հետևանքով նախկին
պատիժը բավարար չի եղել մեղավորի ուղղման համար, ինչպես նաև նոր հանցագործության բնույթը, ծանրությունը և հետևանքները:
2. Հանցագործությունների ռեցիդիվի համար նշանակված պատիժը չի կարող
պակաս լինել սույն օրենսգրքի Հատուկ մասի համապատասխան հոդվածի սանկցիայով նախատեսված առավելագույն պատժի կեսից:
Հանցագործությունների վտանգավոր ռեցիդիվի համար նշանակված պատիժը
չի կարող պակաս լինել սույն օրենսգրքի Հատուկ մասի համապատասխան հոդվածի սանկցիայով նախատեսված առավելագույն պատժի երկու երրորդից:
Հանցագործությունների առանձնապես վտանգավոր ռեցիդիվի համար նշանակված պատիժը չի կարող պակաս լինել սույն օրենսգրքի Հատուկ մասի համապատասխան հոդվածի սանկցիայով նախատեսված առավելագույն պատժի երեք
քառորդից»:
Մեջբերված նորմի վերլուծությունից ակնհայտ է դառնում, որ ռեցիդիվի ազդեցությունը նշանակվող պատժի վրա բազմաբնույթ է: Մասնավորապես ռեցիդիվի
դեպքում սահմանվում է պատիժ նշանակելու տարբերակված կարգ` նվազագույն
պատժաչափի պարտադիր խստացմամբ, ինչից հետո, սակայն, պատժի հետագա
անհատականացման անհրաժեշտությունը չի վերանում, որն էլ իրականացվում է`
հաշվի առնելով հոդվածի առաջին մասում թվարկված, հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում պատիժ նշանակելիս հաշվի առնվող հատուկ հանգամաքները:
Այսպես` հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում պատիժ նշանակելիս դատարանը ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 61-ի 2-րդ մասով սահմանված ընդհանուր
հանգամանքներից բացի (հանցագործության հանրային վտանգավորության բնույթ
և աստիճան, հանցավորի անձ, մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքներ) պետք է
հատուկ ուշադրություն դարձնի`
- նախկինում կատարված հանցագործությունների քանակին, բնույթին ու ծանրությանը,
- այն հանգամանքներին, որոնց ուժով նախկին պատիժը բավարար չի եղել մեղավորի ուղղման համար,
- նոր հանցագործության բնույթին, ծանրությանը և հետևանքներին:
Կարծում ենք` հոդված 67.1-ի առաջին մասում շատ կարևոր է նախատեսել
պատիժ նշանակելիս հանցավորի անձը բնութագրող տվյալները հաշվի առնելու
պահանջ: Դա ոչ թե կկրկնօրինակի պատիժ նշանակելու ընդհանուր սկզբունքները,
1
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այլ դատարանի ուշադրությունը կկենտրոնացնի հանցավորի անձի վրա: Ռեցիդիվն
անհատի արմատավորված հակասոցիալական հատկանիշների, նրա հանցավոր
վարքագծի կայունության դրսևորում է: Հանցանք կատարած յուրաքանչյուր անձի
վերաբերյալ պետք է հավաքվեն ամբողջական տեղեկություններ, հաշվի առնվեն
յուրաքանչյուրի անձնական առանձնահատկությունները, վերաբերմունքը պատժի
նկատմամբ, ուղղիչ հիմնարկնում նրա նկատմամբ իրականացված դաստիարակչական աշխատանքների բնույթն ու մեթոդները, նոր հանցանքի կատարման պատճառներն ու պայմանները, ինչպես նաև պատիժը կրելուց հետո նրա կենսագործունեությունը, ընտանեկան պայմանները, աշխատանքի առկայությունը և այլն: Միայն
վերը նշված հանգամանքները պարզելով` դատարանը կարող է իրականացնել
պատասխանատվության ու պատժի անհատականացում և նշանակել արդարացի
պատիժ, որը կբխի կատարված արարքի հանրային վտանգավորության աստիճանից և հանցավորի անձը բնութագրող տվյալներից` ապահովելով պատժի նպատակների իրագործումը` հանցավորի ուղղման և հանցագործությունների կանխարգելման տեսանկյունից:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 67.1-ի 2-րդ մասը սահմանում է հանցագործությունների ռեցիդիվի, վտանգավոր և առանձնապես վտանգավոր ռեցիդիվի
դեպքում պատիժ նշանակելու կարգը` նախատեսելով պատժի նվազագույն չափի
խստացման պարտադիր պահանջ. ռեցիդիվի դեպքում նշանակված պատիժը չի
կարող պակաս լինել օրենսգրքի հատուկ մասի համապատասխան հոդվածի սանկցիայով նախատեսված առավելագույն պատժի կեսից, վտանգավոր ռեցիդիվի
դեպքում` երկու երրորդից, իսկ առանձնապես վտանգավոր ռեցիդիվի դեպքում` երեք քառորդից:
Մեջբերված նորմից երևում է, որ ռեցիդիվի դեպքում պատժի խստացումը կատարվում է երկու ուղղությամբ` քանակական և որակական: Քանակականն արտահայտվում է նվազագույն չափի խստացմամբ, իսկ որակականը` առավելագույն
պատժի ընտրությամբ: Որոշակի մեկնաբանության կարիք ունի «առավելագույն
պատիժ» հասկացությունը: Մասնավորապես, պարզ չէ` խոսքը վերաբերում է ամենախիստ պատժատեսակին, թե դատարանի կողմից ընտրվող պատժատեսակի առավելագույն չափին: Հաշվի առնելով այն, որ օգտագործվում է «պատիժ» հասկացությունը, կարելի է ենթադրել, որ օրենսդիրը նկատի է ունեցել հատուկ մասի հոդվածի սանկցիայով նախատեսված ամենախիստ պատժատեսակի առավելագույն
չափը:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 67.1-ի 2-րդ մասի կարգավորման տրամաբանությունից բխում է, որ հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում պատիժ նշանակելու կանոնը հավասարապես կիրառելի է ոչ միայն ազատազրկման, այլև ցանկացած այլ պատժատեսակի դեպքում, եթե, իհարկե, կոնկրետ հոդվածի սանկցիայով ազատազրկումը նախատեսված չէ: Օրինակ` եթե սանկցիայով նախատեսված
են տուգանք և կալանք պատժատեսակները, ապա ռեցիդիվի դեպքում կիրառման
է ենթակա կալանքը` որպես առավելագույն պատիժ:
Արտասահմանյան մի շարք պետությունների քրեական օրենսդրությունների
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ռեցիդիվի դեպքում պատիժ նշանակելու հատուկ
կանոնների գործադրումը և պատժի խստացումը պայմանավորվում են առավել
վտանգավոր հանցանքների կատարմամբ, որոնց համար անձի նկատմամբ նշանակվում է ազատազրկում պատժատեսակը (Ֆրանսիա, Ավստրիա, Իսպանիա,
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Լիտվա, Լեհաստան, Վրաստան, Ռումինիա, Սլովակիա և այլն): Հաշվի առնելով միջազգային փորձը և հիմք ընդունելով այն, որ ռեցիդիվի դեպքում նախատեսված
հատուկ կանոնի գործադրումը էականորեն խստացնում է նշանակվող պատիժը,
կարծում ենք` այն ռեցիդիվի առկայության ոչ բոլոր դեպքերում պետք է կիրառվի:
Մասնավորապես, ռեցիդիվի դեպքում պատիժ նշանակելու հատուկ կանոնը պետք
է գործի միայն այն պարագայում, երբ անձը նախկինում կատարված դիտավորյալ
հանցագործության համար ցմահ ազատազրկման կամ ազատազրկման ձևով պատիժ է կրել կամ կրում և նոր կատարված արարքի համար դարձյալ դատապարվում է ազատազրկման, ինչն ավելի տրամաբանական է և բխում է քննարկվող ինստիտուտի բուն էությունից: Այսպես` ռեցիդիվը հանցագործությունների բազմակիության ամենավտանգավոր տեսակն է, վկայում է հանցավորի անձի բարձր
վտանգավորության և նրա վարքագծի կայուն հակասոցիալական ուղղվածության
մասին, որի համար օրենսդրորեն նախատեսվել է պատիժ նշանակելու հատուկ
կանոն, ուստի և ենթադրում է առավել խիստ պատժատեսակի` ազատազրկման
նշանակում: Հետևաբար, եթե կիրառման ենթակա հոդվածի սանկցիայով ազատազրկում պատժատեսակը նախատեսված չէ, ապա հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում պատիժ նշանակելու հատուկ կանոնը չպետք է կիրառվի: Տվյալ
դեպքում դատարանը ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 63-ի կարգով ռեցիդիվը
պետք է դիտի որպես ծանրացնող հանգամանք և նշանակվող պատիժը համեմատաբար խստացնի:
Առավել վիճահարույց է և փոփոխությունների կարիք ունի հոդված 67.1-ի 2-րդ
մասով նախատեսված հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում պատիժը
խստացնելու գործող մեխանիզմը: Մասնավորապես, այստեղ սահմանվում է, որ
հասարակ ռեցիդիվի դեպքում նշանակվող պատիժը չի կարող պակաս լինել առավելագույն պատժի կեսից, վտանգավոր ռեցիդիվի դեպքում` երկու երրորդից, իսկ
առանձնապես վտանգավոր ռեցիդիվի դեպքում` երեք քառորդից:
Եթե առանձնապես վտանգավոր ռեցիդիվի դեպքում կանոնը կիրառելու արդյունքում նվազագույն պատժաչափի խստացումը գրեթե միշտ ապահովվում է, ապա նույնը չի կարելի ասել հասարակ և վտանգավոր ռեցիդիվի պարագայում: Հասարակ ռեցիդիվի դեպքում բազմաթիվ են այն հոդվածները, որոնցում պատժի
նվազագույն չափը ոչ միայն չի խստացվում, այլև նույնիսկ հոդվածի սանկցիայով
նախատեսվածից մեղմ է ստացվում (օրինակ` հոդվածներ 104-ի 1-ին և 2-րդ մասեր, 112-ի 2-րդ մաս, 131-ի 2-րդ մաս, 132, 132.2, 133-ի 2-րդ և 3-րդ մասեր, 134-ի 2րդ մաս, 138-ի 1-ին և 3-րդ մասեր, 139-ի 1-ին և 3-րդ մասեր, 165-ի 4-րդ մաս, 167-ի
3-րդ մաս, 168-ի 2-րդ մաս, 175, 176-ի 2-րդ և 3-րդ մասեր, 177-ի 3-րդ մաս, 178-ի 3րդ մաս, 179-ի 3-րդ մաս, 182-ի 3-րդ մաս, 217, 218, 238, 266-ի 2-րդ մաս, 299, 302,
303, 304, 305 և այլն): Նույն խնդիրն առաջանում է նաև վտանգավոր ռեցիդիվի
պարագայում (օրինակ` հոդվածներ 131-ի 3-րդ մաս, 132-ի 3-րդ մաս, 132.2-ի 3-րդ
մաս, 132.2, 217-ի 2-րդ և 3-րդ մասեր, 222-ի 1-ին մաս, 223-ի 1-ին և 3-րդ մասեր,
299, 303 և այլն):
Նման կարգավորումը չի բխում հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում
պատիժ նշանակելու հատուկ կանոնի նախատեսման տրամաբանությունից, որի
հիմնական նպատակը պատժի խստացումն ապահովելն է: Ստացվում է, որ հասարակ և վտանգավոր ռեցիդիվի պարագայում շատ հաճախ պատժի խստացում ոչ
միայն տեղի չի ունենում, այլև նշանակվող պատիժը երբեմն կարող է նվազագույ-
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նից էլ պակաս ստացվել: Կարծում ենք` իրականում դատարանը սանկցիայի նվազագույնից ցածր պատիժ չի նշանակի, սակայն այս խնդրին պետք է օրենսդրական
լուծում տրվի1: Ռեցիդիվը չի կարող մասնակիորեն գործել` միայն որոշակի դեպքերում ապահովելով խիստ պատժի նշանակում, ինչպես նաև չի կարող հակառակ
ազդեցությունն ունենալ` ոչ թե խստացնելով, այլ, ընդհակառակը, մեղմացնելով
պատիժը: Սա հակասում է ռեցիդիվի` որպես պատասխանատվությունն ու պատիժը ծանրացնող հանգամանքի էությանն ու նշանակությանը, ուստի անհրաժեշտ է
նախատեսել նշված խնդիրը համակողմանիորեն լուծող կառուցակարգ:
Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը` կարծում ենք, առավել նպատակահարմար
է ընտրել պատիժ նշանակելու այնպիսի կարգ, որը ներկայումս գործող` առավելագույն պատժաչափից որոշակի հարաբերակցությամբ պատիժը խստացնելու կարգավորման փոխարեն անմիջականորեն կբարձրացնի հատուկ մասի համապատասխան հոդվածի սանկցիայով նախատեսված ազատազրկում պատժի նվազագույն ժամկետը: Նման կարգավորման առավելությունն այն է, որ ռեցիդիվի առկայությունը բոլոր դեպքերում կհանգեցնի նշանակվող պատժի խստացման: Ընդ որում, պատիժ նշանակելու առաջարկվող մոդելը նախատեսված է մի շարք պետությունների քրեական օրենսդրություններով (օրինակ` Սլովակիա, Ռումինիա,
Վրաստան, Լեհաստան և այլն):
Ինչ վերաբերում է կիրառման ենթակա պատժի նվազագույն ժամկետի բարձրացման կոնկրետ չափ սահմանելուն, ապա պետք է ընտրել այնպիսին, որը մի
կողմից` չի լինի անարդարացի ու չափազանց խիստ, մյուս կողմից` կապահովի
պատժի համաչափ ավելացում: Այս առումով, կարծում ենք, նվազագույն պատժաչափի մեկ երրորդով խստացումն ամենաօպտիմալ լուծումն է: Առաջարկվող կարգի
կիրառման դեպքում հնարավոր է, սակայն, որ պատժի նվազագույն ժամկետի 1/3ով ավելացումը երբեմն հանգեցնի առավելագույն ժամկետի գերազանցման, ուստի
անհրաժեշտ է նաև օրենսդրորեն սահմանել, որ նման դեպքում նշանակվում է
քրեական օրենսգրքի հատուկ մասի կոնկրետ հոդվածով սահմանված պատժի առավելագույն ժամկետը2:
ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծով (այսուհետ` Նախագիծ) հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում պատիժ նշանակելիս նախատեսվել է պատժի առավելագույն ժամկետը գերազանցելու հնարավորություն, ինչը, կարծում ենք, ար1

Նշված խնդիրն առաջանում է նաև ՌԴ քրեական օրենսգրքի հոդված 68-ով սահմանված
հանցագործությունների ռեցիդիվի համար պատիժ նշանակելու կարգի դեպքում, որին փորձել են լուծում տալ նույն հոդվածի 2-րդ մասով: Մասնավորապես, եթե հատուկ կանոնի կիրառման արդյունքում պատժաչափը նվազագույնից մեղմ է ստացվում, ապա պատիժը
պետք է նշանակվի հատուկ մասի համապատասխան հոդվածի սանկցիայի շրջանակներում:
Վերոնշյալի կապակցությամբ ՌԴ Գերագույն դատարանի պլենումը «ՌԴ դատարանների
կողմից պատիժ նշանակելու պրակտիկայի մասին» 2015 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N58 որոշմամբ ընդգծել է, որ ռեցիդիվի դեպքում նշանակվող պատիժը չի կարող համապատասխան հոդվածի սանկցիայի նվազագույն չափից էլ պակաս լինել, նույնիսկ եթե ամենախիստ
պատժի առավելագույն չափի մեկ երրորդը պակաս է ստացվում տվյալ հանցագործության
համար նախատեսված պատժի նվազագույն չափից: Կարծում ենք, սակայն, նման կարգավորումը մասամբ է լուծում առկա խնդիրը, քանի որ պատժի պարտադիր խստացում ամեն
դեպքում չի ապահովվում:
2
Այդ խնդիրը, իհարկե, գործող օրենսդրությամբ նախատեսված սանկցիաների պարագայում
առաջանալու է խիստ հազվադեպ, մեր կողմից իրականացված ուսումնասիրությամբ` միայն
հոդված 132.2-ի 2-րդ և 3-րդ մասերի դեպքում:
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դարացված է : Այսպես` դատվածության հետ կապված կրկնակիության վերացմամբ, որը, փաստորեն, հատուկ ռեցիդիվ էր պրոֆեսիոնալ հանցագործների և ռեցիդիվիստների նկատմամբ պատժողական քաղաքականությունն էականորեն թուլացել է: Հետևաբար ռեցիդիվի դեպքում պատժի խստացման հարցը դարձել է անհրաժեշտություն, ինչը չի կարող ապահովվել միայն պատժի նվազագույն սահմանի
ավելացմամբ. անհրաժեշտ է նախատեսել նաև առավելագույն չափը խստացնելու
կարգ: Նախագծով սահմանված պատժի առավելագույն սահմանը մեկ երրորդ չափով գերազանցելու հնարավորությունը թույլ կտա ապահովելու նշանակվող պատժի անհրաժեշտ խստացումը:
Միևնույն ժամանակ ՀՀ քրեական օրենսգրքի հատուկ մասի համապատասխան հոդվածի սանկցիայով նախատեսված ազատազրկման առավելագույն ժամկետը գերազանցելը էականորեն խստացնելու է անձի նկատմամբ նշանակվող պատիժը, հետևաբար նվազ վտանգավորության հանցավոր արարքներ կատարելու
պարագայում պատժի առավելագույն չափը գերազանցելու հնարավորություն նախատեսելն անթույլատրելի է, քանի որ դրա հետևանքով անձի վիճակը անհամաչափորեն ծանրանալու է: Ուստի նման իրավիճակները բացառելու համար անհրաժեշտ է պատժի առավելագույն սահմանը խստացնելու դեպքերը օրենսդրորեն
հստակ կանոնակարգել: Մեր կարծիքով` միակ տեսանելի չափանիշը, որը կարող է
դրվել վերոնշյալի հիմքում, նախկին և նոր կատարված հանցանքների բնույթն ու
վտանգավորության աստիճանն է: Մասնավորապես պատժի նվազագույն ժամկետը խստացնելու հետ մեկտեղ դատարանը կարող է գերազանցել նաև սանկցիայով
նախատեսված պատժի առավելագույն չափը, եթե հանցավորը դատվածություն ունի նախկինում կատարված ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար և կատարում է ծանր կամ առանձնապես ծանր նոր հանցանք: Մինչդեռ եթե
անձը դատվածություն ունի ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործության համար և կատարում է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանք, կամ հակառակը` եթե դատվածություն ունի ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար
և դարձյալ կատարում է ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցավոր արարք, ապա
հոդվածի սանկցիայով նախատեսված ազատազրկման առավելագույն չափը չի
կարող գերազանցվել:
Ինչ վերաբերում է նշված դեպքերում պատժի առավելագույն սահմանը
խստացնելու դատարանի լիազորությանը, ապա այն, մեր համոզմամբ, չպետք է
հայեցողական լինի, քանի որ կարող է կամայականությունների և նորմի ոչ միատեսակ կիրառության հանգեցնել: Հետևաբար, եթե համապատասխան պայմաններն
առկա են (այն է` ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար չմարված կամ չհանված դատվածության պայմաններում նոր ծանր կամ առանձնապես
ծանր հանցանք է կատարվում), ապա դատարանը ոչ թե կարող է, այլ պետք է
սանկցիայով նախատեսված ազատազրկման առավելագույն ժամկետը խստացնի:
Միաժամանակ անհրաժեշտ է նաև սահմանել, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի հատուկ
մասի համապատասխան հոդվածի սանկցիայով նախատեսված ազատազրկման
առավելագույն ժամկետը խստացնելու դեպքում նշանակվող պատիժը չի կարող
գերազանցել 25 տարին` հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առանձնապես
ծանր մի շարք հանցագործությունների պարագայում որպես ազատազրկման առա1

Տե´ս ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծ, Երևան, 2017 թվական:
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վելագույն ժամկետ նախատեսված է քսան տարին, հետևաբար դրանց ռեցիդիվի
դեպքում նույնպես անհրաժեշտ է պատժի խստացում ապահովել:
Կարծում ենք` հանցագործությունների ռեցիդիվի` վերևում նշված առավել
վտանգավոր դրսևորումների դեպքում նշանակվող պատիժն էականորեն խստացնող կարգավորում նախատեսելը ճիշտ է, քանի որ վկայում է հանցավորի` ծանր
կամ առանձնապես ծանր հանցանքներ կատարելու հակվածության, հանցավոր
վարքագծի կայունության, հետևաբար նաև` հասարակության համար մեծ վտանգավորություն ներկայացնելու մասին:
Այսպիսով, վերևում կատարված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում պատիժ նշանակելու կարգը սահմանող գործող
կանոնի կիրառումը պրակտիկայում կարող է բազմաթիվ խնդիրներ առաջացնել,
միևնույն ժամանակ կրկնահանցագործների նկատմամբ խիստ պատիժ նշանակելը
ներկայումս դարձել է անհրաժեշտություն, ուստի առկա է քննարկվող նորմի հետագա կատարելագործման անհրաժեշտություն:

THE SPECIFIC FEATURES OF APPLYING THE
SPECIAL RULE OF IMPOSING OF PUNISHMENT IN CASE
OF RECIDIVISM
Zhenya Stepanyan
Lecturer at the YSU Chair of Criminal Law
_____________________________

The article discusses the main issues arising in the process of applying the
special rule of imposing of punishment in case of recidivism of crimes, provides the
international experience in this regard, and certain conclusions are made in the article.
At the same time, given the fact that the punishment policy for re-offenders has been
significantly because of the abolition of the institute of duplication of crimes, the
necessity of տoughening the punisment has been underlined. Particularly, in the case
of recidivizm of the crime, it ia suggested not to only ensure that the punishment
envisaged in the relevant article of the Special Part of the Criminal Code is to be
tightened, but also, in certain cases, provide to opportunity to exceed the maximum
sentence.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПРИ РЕЦИДИВЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Женя Степанян
Преподаватель кафедры уголовного права ЕГУ
____________________________________

В статье обсуждены основные проблемы, возникающие в результате
применения специального правила назначения наказания при рецидиве, изучен
международный опыт и сделаны соответствующие выводы. При этом, имея в
виду, что при условиях исключения института назначения наказания при
повторности преступления карательная политика в отношении лиц, повторно
совершивших преступление, была смягчена, автором была подчеркнута
необходимость обеспечения ужесточения наказания. В частности, автором
предложено обеспечить не только ужесточение минимального срока наказания в
виде лишения свободы, предусмотренной в санкции соответствующей статьи
Особенной части Уголовного кодекса РА, а так же в конкретных случаях
предусмотреть возможность превышать максимальный срок наказания.
Բանալի բառեր – ռեցիդիվ, հանցագործություն, պատիժ, հատուկ կանոն, ազատազրկում,
առավելագույն պատժաչափ, սանկցիա, պրոֆեսիոնալ հանցագործ:
Ключевые слова: рецидив, преступление, наказание, специальное правило, лишение
свободы, максимальное наказание, санкция, профессиональный преступник.
Key words: recidivizm, crime, punishment, special rule, deprivation of liberty, maximum
punishment, sanction, professional criminal.
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ՎՃՌԱԲԵԿ ԲՈՂՈՔԸ` ՈՐՊԵՍ ՎՃՌԱԲԵԿ
ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՀԻՄՔ1
Տաթև Սուջյան
ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասիստենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
___________________________________

Իրավաբանական գրականության մեջ տեղ գտած ընդհանուր բնորոշումների
համաձայն` վճռաբեկ բողոքը քրեական դատավարության մասնակցի` դատարանին ուղղված` դատավարական ձևակերպում ստացած խնդրանքն է` իր իրավունքներն ու օրինական շահերը ոտնահարող դատական ակտը վերանայելու և գործն
ըստ էության լուծելու մասին2: Բավական ընդգրկուն մեկ այլ բնորոշման համաձայն`
վճռաբեկ բողոքը վճռաբեկ ատյանի դատարանում վարույթի հարուցման առիթ ծառայող գրավոր դատավարական փաստաթուղթ է, որն ամրագրում է վճռաբեկ բողոք բերելու իրավունք ունեցող սուբյեկտների գործողություններն օրինական ուժի
մեջ չմտած դատական ակտերի բողոքարկման կապակցությամբ, կազմվում է
քրեադատավարական օրենքով սահմանված պահանջների պահպանմամբ և պարունակում է վճռաբեկ ատյանին հասցեագրված և պատճառաբանված պահանջ
համապատասխան դատական ակտն օրինականության, հիմնավորվածության և
արդարացիության տեսանկյունից ստուգելու մասին` իր խախտված իրավունքների
և օրինական շահերի վերականգնման նպատակով3: Որոշ դատավարագետներ, ելնելով վճռաբեկ բողոքի նշանակությունից, այն բնորոշում են որպես բողոքը վարույթ ընդունելու և քննության առնելու բացարձակ նախապայման4, կամ որպես առիթ, որը համապատասխան հիմքերի առկայության պարագայում դառնում է նախադրյալ այս կամ այն հիմքով դատական ակտի բեկանման կամ փոփոխման համար5: Ռուսական քրեադատավարական տեսության մեջ առկա «վճռաբեկ բողոք»
հասկացության և դրա նշանակության վերաբերյալ առավելապես ընդհանուր բնույթի այս տեսական բնորոշումներն առանձին դեպքերում արտացոլում են սոսկ ռուսական վճռաբեկության (մինչև 2013 թվականի հունվարի 1-ը գործող) առանձնահատկությունները, որոնցով այն սկզբունքորեն տարբերվում է մեր ներպետական
օրենսդրությամբ նախատեսված վճռաբեկության մոդելից: Խոսքը, մասնավորապես, վերաբերում է գործի փաստական կողմը վերանայելու իրավասությանը, բողոքը վարույթ ընդունելու և դատական ակտը վերանայելու հայեցողական լիազորությունների բացակայությանը: Վերոհիշյալ առանձնահատկություններով է թերևս պայմանավորված, որ վճռաբեկ բողոքը բնորոշվում է որպես վճռաբեկ ատյանի դատա1

Հոդվածը մշակվել է 15-T-5E236 «Դատական ակտերի վճռաբեկ վերանայման տեսական և
գործնական հիմնախնդիրները» գիտական թեմայի շրջանակներում:
2
Տե´ս Калмыков В.Б, Кассационное производство в уголовном процессе: Проблемы
теории и правоприменения. дисс…. канд. юрид. наук. Казань, 2010, էջ 101, Гродзинский
М.М., Кассационное и надзорное производство в советском уголовном процессе, гос. изд.
юрид. лит., М., 1949, էջ 34:
3
Տե´ս Сухова О.А., Кассационное обжалование судебных решений в Российском
уголовном процессе, дисс. …канд. юрид. наук, Саранск, 2004, էջ 199:
4
Տե´ս Божьев В., Пределы прав суда кассационной инстанции // Законность, 2003, N11,
էջեր 2-3:
5
Տե´ս Куцова Э.Ф., Кассационное обжалование судебных решений в Российском
уголовном процессе, дисс. …канд. юрид. наук, Саранск, 2004, էջեր 30, 77:
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րանին ուղղված` գործն ըստ էության լուծելու պահանջ կամ դատական ակտի
վճռաբեկ վերանայման բացարձակ նախապայման կամ առիթ: Ընդ որում, առաջ
անցնելով նշենք, որ, մեր կարծիքով, վճռաբեկ վարույթի հարուցման առիթը ոչ թե
վճռաբեկ բողոքն է, այլ վճռաբեկ բողոքարկումը` վճռաբեկ բողոք բերելու դատավարական գործողության իմաստով: Վճռաբեկ վարույթ չի կարող հարուցվել, քանի
դեռ քրեական դատավարության համապատասխան մասնակցի կողմից չի իրացվել
բողոք բերելու իրավունքը: Դեռ ավելին, համապատասխան դատավարական
փաստաթուղթը վճռաբեկ բողոքի կարգավիճակ ձեռք է բերում վճռաբեկ դատարան ներկայացվելու փաստի ուժով: Իսկ վճռաբեկ բողոքը վճռաբեկ դատարանում
վարույթի հիմքն է, քանի որ վճռաբեկ դատարանում վարույթի շրջանակներում ընթացող բոլոր դատավարական հարաբերությունները ծավալվում են վճռաբեկ բողոքի շուրջ: Բացի այդ, վճռաբեկ բողոքն է իր բովանդակությամբ փաստում, թե արդյոք պահպանվել են վճռաբեկ բողոքարկման իրավունքի իրացման` օրենքով սահմանված պահանջները (վճռաբեկ բողոքարկման նախադրյալները), մասնավորապես՝ արդյոք բողոքը բերել է բողոքարկման իրավունք ունեցող սուբյեկտը, պահպանվել են արդյոք բողոքարկման ժամկետները, արդյոք բողոքարկվել է բողոքարկման ենթակա դատական ակտ, առկա են արդյոք դատական ակտի բողոքարկման և բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքեր և այլն: Իսկ նման պահանջների
առկայությունը ստուգելու համար հիմք են ծառայում քրեադատավարական օրենքով բողոքի ձևին և բովանդակությանն օրենքով ներկայացվող ընդհանուր պահանջները, որոնք հանգում են հետևյալին. վճռաբեկ բողոքը պետք է բովանդակի`
1) այն դատարանի անվանումը, որին հասցեագրվում է բողոքը:
2) Տվյալներ բողոք բերած անձի մասին:
3) Դատավճիռը կամ այլ որոշումը, որը բողոքարկվում է, և այդ որոշումը կայացրած դատարանի անվանումը. վճռաբեկ բողոքի բովանդակությանը նման պահանջ ներկայացնելը պայմանավորված է նրանով, որ վճռաբեկ բողոքը, ի թիվս այլոց, առանց քննության է թողնվում այն դեպքում, երբ բողոքարկվել է այն դատական ակտը, որը ենթակա չէ բողոքարկման վճռաբեկության կարգով:
4) Նշում այն մասին, թե դատավճիռը կամ այլ որոշումը բողոքարկվում է ամբողջությա՞մբ, թե՞ մի մասով. վճռաբեկ բողոքի այս կառուցվածքային տարրը կոչված է կանխորոշելու վճռաբեկ վերանայման առարկան և սահմանները: Բացի այդ,
դա հնարավորություն է տալիս ստուգել, թե արդյոք պահպանված են բողոքարկման սահմանափակ իրավունք ունեցող սուբյեկտների կողմից բողոք բերելու
պայմանները:
5) Պատճառաբանված մատնանշում այն մասին, թե որ նյութական կամ դատավարական իրավունքն է խախտվել, որը ազդել է կամ կարող էր ազդել գործի ելքի
վրա, կամ ինչ նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներ են առկա. բողոքին ներկայացվող այս պահանջը կոչված է ապահովելու բողոքի հիմնավորվածությունը
(պատճառաբանվածությունը): Այն համակարգային կապի մեջ է գտնվում վճռաբեկության սահմանների օրենսդրական կարգավորման հետ: Բողոքի պատճառաբանվածության պահանջը ենթադրում է, որ բողոքաբերը պետք է ներկայացնի որոշակի իրավական կամ փաստական բնույթի դատողություններ, որոնք հիմք կտան
կասկածի տակ դնելու դատական ակտի օրինականությունը և հիմնավորվածությունը: Քանի որ վճռաբեկ դատարանը կաշկանդված է բողոքի հիմքերով և հիմնավորումներով, կարևոր է այս հասկացությունների բովանդակության բացահայտումը: Այսպես, բողոքի հիմքը` ստորադաս դատարանի կողմից որոշակի նյութական
կամ դատավարական իրավունքի նորմերի պահանջները խախտված լինելու կամ
1

Խոսքը չի վերաբերում գործի լրիվ ծավալով ըստ էության կրկին քննությանը, քանի որ ՌԴ
քրեադատավարական օրենսդրությամբ ևս վճռաբեկ ատյանը կաշկանդված է վճռաբեկ
բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների շրջանակով:
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նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքների առկայության մասին հիմնական թեզիսն է, որը պետք է հիմնավորվի բողոքի հետագա տեքստում: Ինչ վերաբերում է
բողոքի հիմնավորումներին, ապա դրանք անօրինական և չհիմնավորված դատական ակտ կայացնելու մասին որոշակի դատողություններ են, որոնք, որպես կանոն,
շարադրվում են գործի հանգամանքների և փաստերի, դրանք հաստատող ապացույցների վկայակոչման, լուծման ենթակա այս կամ այն հարցով դատարանի եզրահանգումների քննադատական վերլուծության, գործի քննության դատավարական կարգի քննադատական գնահատականի, իրավական նորմերի սեփական վերլուծության միջոցով և այլն2: Փաստորեն, բողոքի հիմքի առկայությունը հիմնավորելիս բողոք բերած անձը ներկայացնում է փաստեր և փաստարկներ (տրամաբանական, իրավական և այլն), որոնք վկայում են դատական ակտի օրինական, հիմնավորված և արդարացի չլինելու մասին: Եթե փաստերը բխում են բուն գործի նյութերից, ապա փաստարկները բողոքաբերի որոշակի վերլուծական գործունեության
արդյունքն են: Վերոշարադրյալը հիմք է տալիս եզրահանգելու, որ վճռաբեկության
սահմանների օրենսդրական կարգավորման տառացի մեկնաբանությունից բխում է,
որ վճռաբեկ դատարանը կաշկանդված է ոչ միայն բողոքի հիմքերով, դրանք հաստատող փաստերով, այլ նաև բողոքաբերի ներկայացրած փաստարկներով: Եթե
վճռաբեկ դատարանին բողոքի հիմքերով և դրանք հաստատող` գործի նյութերից
բխող փաստերով կաշկանդելը միանգամայն իրավաչափ է հանրային և մասնավոր
շահերի ողջամիտ հավասարակշռության երաշխավորման համատեքստում, ապա,
կարծում ենք, նույն պնդումը չի կարելի անել փաստարկների առումով, քանի որ
դրանք սոսկ բողոքաբերի սեփական մտավոր, տրամաբանական վերլուծության
արդյունք են: Եթե վճռաբեկ դատարանը կաշկանդված լինի բողոքաբերի փաստարկներով, ապա ստացվում է, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որոշում է կայացվում, օրինակ, վճռաբեկ բողոքը բավարարելու մասին, վճռաբեկ դատարանը
չպետք է հնարավորություն ունենա սեփական, թեկուզև բողոքաբերի հետ համընկնող դիրքորոշումը հիմնավորել լրացուցիչ փաստարկներով: Որոշակի պրակտիկ
նյութի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ վճռաբեկ դատարանը, իր որոշումներում (խոսքը վերաբերում է վարույթ ընդունված բողոքների վճռաբեկ վերանայման
արդյունքում կայացված որոշումներին) դուրս չգալով բողոքի հիմքերի և դրանք
հիմնավորող փաստերի շրջանակից, չի սահմանափակվում սոսկ այդ հիմքերի առկայությունը հիմնավորող փաստերի` բողոքաբերի վերլուծություններով և դրանց
արդյունքներով3: Վերոշարադրյալի առնչությամբ հարկ ենք համարում անդրադառնալ Նախագծի 361-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետում տեղ գտած կարգավորմանը, համաձայն որի` դատական վերանայման բողոքը պետք է բովանդակի բողոքի
հիմքը, այն հաստատող փաստերը, պահանջը, ինչպես նաև դրանք հիմնավորող
փաստարկները: Իսկ նույն Նախագծի 390-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն`
վճռաբեկությունն իրականացվում է վճռաբեկ բողոքում նշված հիմքի և այն հաստատող փաստերի սահմաններում: Այսպիսով, Նախագիծը բողոքի «հիմնավորում1

Նախագծի 360-րդ հոդվածը դատական սխալի հետ մեկտեղ իբրև դատական վերանայման
բողոքի հիմք` նախատեսում է դատական ակտը ոչ իրավաչափ դարձնող փաստական կամ
իրավական հանգամանքները` դատական ակտ կայացնելիս դատարանին և կողմերին
անհայտ մնացած կամ դատական ակտը հրապարակելուց հետո առաջացած որևէ փաստ
կամ ուժի մեջ մտած որևէ իրավական ակտ կամ արտահայտված որևէ իրավական
դիրքորոշում (Նախագծի 365-րդ հոդվածի 5-րդ մաս): Վերոհիշյալ բնորոշումից բխում է, որ
դրանք բովանդակային առումով գրեթե նույնական են նոր կամ նոր երևան եկած
հանգամանքներին:
2
Տե´ս Сухова О.А., նշված աշխատությունը, էջ 206։
3
Տե´ս, ի թիվս այլոց, Վճռաբեկ դատարանի 2015 թվականի փետրվարի 27-ի
ԱՎԴ/0002/01/14, 2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ի ԵԷԴ/0119/01/13, 2014 թվականի մայիսի
31-ի ՏԴ/0071/01/13, 2014 թվականի մայիսի 31-ի ԿԴ/0029/01/13 որոշումները:
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ներ» հասկացության փոխարեն նշում է բողոքի հիմքը հաստատող փաստերի և
դրանք հիմնավորող փաստարկների մասին, որոնց տարանջատումը, ինչպես արդեն նշվել է, ինքնանպատակ չէ: Ընդ որում, թեև և´ ՀՀ գործող քրեական
դատավարության օրենսգիրքը (այսուհետ նաև` Օրենսգիրք), և´ ՀՀ քրեական
դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը (այսուհետ նաև` Նախագիծ) սահմանում են դատական վարույթի ընթացքում բողոքը լրացնելու օրենսդրական արգելք,
Նախագծով այն վերաբերում է միայն բողոքի հիմքերին և դրանք հաստատող
փաստերին, և բողոքաբերն արդարացիորեն զրկված չէ նոր փաստարկներ ներկայացնելու հնարավորությունից: Նոր փաստարկներ ներկայացնելու պարագայում բողոքի հիմքը և դրանք հաստատող փաստերը չեն փոփոխվում, այլ բողոքաբերն իր
դիրքորոշումը հաստատելու, այն ուժեղացնելու ևս մեկ հնարավորություն է ստանում: Անձին իր իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության նման լրացուցիչ գործիքի ընձեռումը պայմանավորված է Նախագծով վճռաբեկ բողոքի
քննության դատավարական կարգի մեջ մրցակցության տարրերի էական ընդլայնմամբ:
6) Բողոք բերած անձի պահանջը. նման պահանջի նախատեսումը պայմանավորված է դեպի վատթարացում շրջադարձի անթույլատրելիության սկզբունքի ապահովման անհրաժեշտությամբ: Բացի այդ, վարույթը եզրափակող դատավարական որոշման մեջ դատարանը պետք է որոշակի իրավական գնահատական տա
բողոքի պահանջին` լրիվ կամ մասնակի բավարարի այն կամ թողնի առանց բավարարման:
6.1) Վճռաբեկ բողոք վարույթ ընդունելու հիմքերից որևէ մեկի հիմնավորումները. օրենսդիրը վճռաբեկ բողոքի հիմնավորվածության լրացուցիչ բովանդակային
պահանջներ է ներկայացնում, որոնք կոչված են ապահովելու երկրի բարձրագույն
դատական ատյան ներկայացվող բողոքների հիմնավորվածության բարձր մակարդակը: Ընդ որում, «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարեու մասին» ՀՕ-48-Ն օրենքով օրենսդիրը ոչ միայն հստակեցրեց օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման հիմքով բողոքը վարույթ ընդունելու պայմանները, այլև որոշակիորեն ուրվագծեց դրանց հիմնավորումների
շրջանակը: Բովանդակային պահանջների հետ միասին օրենսդիրը միաժամանակ
նախատեսում է բողոքին այն դատական ակտերը կցելու ձևական պահանջ, որոնց
հակասում է բողոքարկվող դատական ակտը: Բողոքի հիմնավորվածության ապահովման տեսանկյունից, կարծում ենք, բավարար են այդ դատական ակտերի ռեկվիզիտների վկայակոչումը, համապատասխան հատվածների մեջբերումը և համեմատական վերլուծություն կատարելը: Դատական ակտեր կցելու պահանջի ոչ
նպատակահարմար լինելու մասին եզրահանգումը պայմանավորված է դրա
հետևանքով պրակտիկայում առաջացող խնդիրներով: Այն շատ հաճախ հանգեցնում է ժամանակային, նյութական ռեսուրսների ավելորդ կորստի, բողոքի քննության ձգձգումների: Այսպես, վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին առանձին որոշումների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ բողոքը վերադարձնելու հիմքը
շատ հաճախ հենց քննարկվող դատական ակտերը կցելու պահանջը չպահպանելն
է: Ընդ որում, քիչ են այն դեպքերը, երբ բողոքը վերադարձվում է դրանում վկայակոչված մոտ մեկ տասնյակ կամ նույնիսկ ավելի որոշումներից մեկը կամ մի
քանիսը չկցելու հիմքով1: Կարծում ենք` այս դեպքում վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին որոշումը կայացնելը, այն բողոքաբերին բողոքի հետ միասին ուղարկելն ավելորդ ծանրաբեռնում են վճռաբեկ դատարանում վարույթը: Թերևս կասկածից վեր է, որ բողոքին չկցված` պահանջվող դատական ակտերն անհրաժեշտության դեպքում գտնելն առկա էլեկտրոնային և թղթային հարուստ աղբյուրների առ1

Տե´ս, ի թիվս այլոց, Վճռաբեկ դատարանի 2016 թվականի մարտի 12-ի ԵԿԴ/0123/01/14,
2015 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ ԵԱՔԴ/0142/01/14 որոշումները:
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կայության պարագայում առանձնապես մեծ դժվարություն չի ներկայացնում, առավել ևս եթե խոսքը վերաբերում է ՀՀ վճռաբեկ դատարանի (այսուհետ նաև`
Վճռաբեկ դատարան) որոշումներին: ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի համանման կարգավորման սահմանադրականության հարցի քննարկման
շրջանակներում Սահմանադրական դատարանն իր 2016 թվականի հուլիսի 12-ի
ՍԴՈ-1296 որոշման մեջ, իրավաչափ համարելով վճռաբեկ բողոք բերողի կողմից
վկայակոչվող իրավական դիրքորոշումների և համապատասխան դատական ակտերում արտահայտված իրավական դիրքորոշումների համեմատական վերլուծության պահանջը, այդուհանդերձ գտել է, որ համապատասխան դատական ակտերը բողոքին կցելու պահանջը ոչ իրավաչափ կերպով ծանրաբեռնում է բողոքաբերին այն պարագայում, երբ դրանք հասանելի են դատավարության կողմերին և
Վճռաբեկ դատարանին: Հատուկ անդրադառնալով Եվրոպական դատարանի
վճիռները կցելու` օրենքի պահանջին, երբ մի կողմից` դրանք մի քանի տասնյակ էջեր են կազմում ու համաձայն իրավակիրառ պրակտիկայի` պետք է թարգմանաբար ներկայացվեն (նկատի ունենալով, որ ՀՀ-ում դատավարությունը տարվում է
հայերենով), մյուս կողմից` սահմանափակ է բողոք ներկայացնելու ժամկետը, Սահմանադրական դատարանը գտել է, որ այն կարող է վտանգել արդար դատաքննության իրավունքի իրացումը: Ուստի վերոգրյալի հիման վրա առաջարկում ենք Օրենսգրքի 407-րդ հոդվածի 2.2-րդ մասի 1-ին, 2-4-րդ կետերից, ինչպես նաև Նախագծի 386-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-4-րդ կետերից հանել համապատասխան դատական ակտերը կցելու պահանջը:
7) Բողոքին կցվող նյութերի ցանկը. վերոշարադրյալ պահանջի հետ կապված`
հարկ է նշել, որ իբրև վճռաբեկ բողոքին ներկայացվող ձևական պահանջ` օրենսդիրը բողոքաբերին պարտավորեցնում է բողոքին կցել.
ա) «բողոքի պատճենը, գործը քննած դատարան և դատավարության մասնակիցներին (բացառությամբ քննիչի և հետաքննության մարմնի) ուղարկված լինելը
հավաստող փաստաթղթերը»: Վերոհիշյալ նորմի օրենսդրական ձևակերպումը,
մասնավորապես պատճենը բառից հետո օգտագործվող «,» կետադրական նշանը
պրակտիկայում տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք է տալիս: Կարծում
ենք` տրամաբանական է այն մեկնաբանությունը, որ օրենսդիրը նախատեսել է բողոքի պատճենը գործը քննած դատարան և դատավարության մասնակիցներին ուղարկելու և այն ուղարկված լինելու փաստը հավաստող անդորրագրերը բողոքին
կցելու պահանջ: Սակայն հարց է ծագում, թե արդյոք բողոքին պետք է կցվի նաև
բողոքի պատճենը: Եթե օրենսդիրը նախատեսած լիներ թե´ բողոքի պատճենը և
թե´ այն դատարան և դատավարության մասնակիցներին ուղարկված լինելը հավաստող փաստաթղթերը կցելու պահանջ, ապա քննարկվող նորմի ձևակերպման
մեջ օրենսդիրը ստորակետից հետո պետք է օգտագործեր «այն» դերանունը: Մինչդեռ առկա օրենսդրական ձևակերպման պայմաններում, եթե ստորակետը մեկնաբանվի այնպես, որ բողոքին պետք է կցված լինի բողոքի պատճենը, ապա հարց է
ծագում, թե դատավարական ինչ փաստաթուղթ (փաստաթղթեր) ուղարկված լինելը
հավաստող անդորրագրեր պետք է կցվեն բողոքին: Հաշվի առնելով, որ բողոքի
պատճենը կցելու օրենսդրական անհրաժեշտությունը պարզ չէ, մինչդեռ բողոքի
պատճենը դատարան և դատավարության մասնակիցներին ուղարկելու պահանջը
միանգամայն տրամաբանական է, քանի որ բողոքի պատճենը ստանալուց հետո
դատական ակտը կայացրած դատարանը գործն ուղարկում է Վճռաբեկ դատարան,
իսկ դատավարության մասնակիցը կարող է իրացնել բողոքի պատասխան ներկայացնելու իրավունքը, ապա, կարծում ենք, ստորակետի օգտագործումը սոսկ լեզվական թերություն է: Ընդ որում, գործնականում այս նորմի վերոհիշյալ մեկնաբանությամբ է առաջնորդվում Վճռաբեկ դատարանը: Նման եզրահանգման համար հիմք է
ծառայում այն, որ քննարկվող պահանջը պահպանված չլինելու հիմքով բողոքը վերադարձնելու ինստիտուտի ներմուծումից հետո Վճռաբեկ դատարան ներկայացված
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բողոքների ճնշող մեծամասնությանը դրանց պատճենները կցված չեն եղել, սակայն
բողոքը նշված հիմքով վերադարձնելու որևէ որոշում չկա:
բ) Օրենսգրքի 407-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն` ներկայացուցչի` օրենսգրքով սահմանված կարգով ձևակերպված լիազորագիրը և վճռաբեկ բողոքի
էլեկտրոնային տարբերակը (էլեկտրոնային կրիչը):
8) Բողոք ներկայացնող անձի ստորագրությունը:
«Վճռաբեկ բողոք» և «վճռաբեկ բողոքարկում» հասկացությունների սերտ կապով պայմանավորված` կարծում ենք` կարիք կա անդրադառնալու «վճռաբեկ բողոքարկում» հասկացությանը: Այսպես, քրեադատավարական տեսության մեջ առկա բնորոշումների վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրահանգելու, որ այն ընկալվում
է հետևյալ երեք առումներով` վճռաբեկ բողոք բերելու սուբյեկտիվ իրավունք, դատավարական գործունեության տեսակ և իրավական ինստիտուտ, որը կարգավորում է վճռաբեկ բողոքարկման դատավարական գործունեությունը (վճռաբեկ բողոքարկման իրավունքն օբյեկտիվ իմաստով): Վճռաբեկ բողոքարկումը` որպես
վճռաբեկ բողոք բերելու սուբյեկտիվ իրավունք և որպես դատավարական գործունեության տեսակ, հասկացվում է նեղ և լայն իմաստներով: Նեղ իմաստով վճռաբեկ
բողոքարկման իրավունքը սոսկ վճռաբեկ բողոք բերելու իրավունքն է1, իսկ վճռաբեկ բողոքարկումը` քրեական դատավարության իրավասու մասնակիցների` վճռաբեկ բողոք բերելու (վճռաբեկ ատյանի դատարանին դիմելու)` քրեադատավարական օրենքով կարգավորված գործունեությունը 2 : Վճռաբեկ բողոքարկման իրավունքը լայն իմաստով ներառում է նաև վճռաբեկ ատյանի դատարանի կողմից` օրենքով սահմանված կարգով դրա քննության իրավունքը3, իսկ վճռաբեկ բողոքարկումն էլ նույն տրամաբանությամբ` բողոքն ըստ էության քննության առնելու, լուծելու և դրա արդյունքները դիմումատուին հասցնելու հետ կապված դատավարական
գործունեությունը4: Սակայն մենք ինքներս հակված ենք վճռաբեկ բողոքարկման`
վճռաբեկ բողոք բերելու սուբյեկտիվ իրավունքի և վճռաբեկ բողոք բերելու դատավարական գործողության` նեղ իմաստով ընկալմանը: Այլ հարց է, որ վճռաբեկ բողոք բերելու սուբյեկտիվ իրավունքին համապատասխանում է այն քննության առնելու վճռաբեկ ատյանի դատարանի պարտականությունը, իսկ բողոքը բերելու դատավարական գործողությունն առիթ է դրա նախնական քննության և քննության
արդյունքները բողոքաբերին հասցնելու (բողոքի նախնական քննության արդյունքով կայացված որոշումը բողոքաբերին ուղարկելու) համար: Եվ վերջապես. վճռաբեկ բողոքարկումը` որպես քրեադատավարական ինստիտուտ, քրեադատավարական նորմերի համակցություն է, որը սահմանում է վճռաբեկ բողոք բերելու իրավունք
ունեցող սուբյեկտների շրջանակը, բողոքարկման ժամկետներն ու բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի շրջանակը, վճռաբեկ բողոքի ձևին և բովանդակությանը
ներկայացվող պահանջները և դրանք չպահպանելու հետևանքները, վճռաբեկ բողոքարկման դատավարական կարգը5:
Վճռաբեկ բողոքարկումը` բողոք բերելու սուբյեկտիվ իրավունքի իմաստով,
քրեական դատավարության մասնակիցների տնօրինչական իրավունքն է 6 , որի
1

Տե´ս Калмыков В.Б, նշված աշխատությունը, էջ 103:
Տե´ս Сухова О.А., նշված աշխատությունը, էջ 76:
3
Տե´ս Беззубов С.И., Производство по уголовному делу в апелляционном суде: проблемы
теории, нормативного регулирования и правоприменительной практики, дисс... канд.
юрид. наук. -Н. Новгород: НА МВД РФ, 2007, էջ 53:
4
Տե´ս Беззубов С.И., նշված աշխատությունը, էջ 111, Белобородов С.В., Принцип широкой
свободы обжалования в уголовном судопроизводстве России, дисс. ...канд. юрид. наук. Нижний Новгород: НА МВД РФ, 2006, էջեր 43-48:
5
Տե´ս Сухова О.А., նշված աշխատությունը, էջ 76:
6
Տե´ս Белобородов С.В., նշված աշխատությունը, նույն տեղում, Калмыков В.Б, նշված
աշխատությունը, էջ 47:
2

Государство и право

19

առնչությամբ քրեադատավարական տեսության մեջ առանձնացնում են վճռաբեկ
բողոքարկման ազատությունը` որպես վճռաբեկ վարույթում մրցակցության
սկզբունքի դրսևորում: Այս վերջին դիտարկումը, սակայն, փոքր-ինչ հակասական
կարող է թվալ` հաշվի առնելով, որ տեսության մեջ վճռաբեկ բողոքարկման ազատությունն առհասարակ ներկայացվում է որպես խորհրդային ռևիզայի բնութագրական առանձնահատկություն, անգամ սկզբունք, իսկ խորհրդային դատավարությանն ընդհանրապես խորթ էր մրցակցության գաղափարախոսությունը: Ընդ որում,
խորհրդային դատավարագիտությունը վճռաբեկ բողոքարկման ազատությունը կապում էր դատական ակտի հետ անհամաձայնությունն առանց որևէ փաստարկման
արտահայտելու հնարավորության հետ, և դրա երաշխիքը օրենքով վճռաբեկ բողոքի ձևին և բովանդակությանը ներկայացվող հստակ պահանջների բացակայությունն էր1: Վճռաբեկ բողոքարկման ազատության սկզբունքի դերն ու նշանակությունն ընդգծում են նաև ժամանակակից դատավարագետները2: Քրեադատավարական տեսության մեջ վճռաբեկ բողոքարկման ազատության դրսևորում են համարվում բողոքարկման իրավունք ունեցող սուբյեկտների լայն շրջանակի նախատեսումը, ամբաստանյալի վիճակի վատթարացման բացառման երաշխիքով վճռաբեկ
բողոք ներկայացնելու եղանակով վճռաբեկ վերանայման ընթացակարգ հարուցելու, բողոքի հիմնավորվածության և պատճառաբանվածության սահմանները որոշելու, բողոքը հետ վերցնելու դատավարական լիազորությունների առկայությունը3 և
այլն: Ժամանակակից դատավարագետները, սակայն, միակարծիք չեն վճռաբեկ
բողոքարկման ազատության այնպիսի հատկանիշի մեկնաբանման հարցում, ինչպիսին վճռաբեկ բողոքի ձևին և բովանդակությանը ներկայացվող հստակ պահանջների բացակայությունն է4: Ընդ որում, այն դատավարագետները, որոնց կարծիքով վճռաբեկ բողոքին ներկայացվող հստակ պահանջների նախատեսումը որևէ
կերպ չի սահմանափակում վճռաբեկ բողոքարկման ազատությունը, պարզապես
գտնում են, որ վճռաբեկ բողոքարկման ազատությունը, ի տարբերություն վճռաբեկ
բողոքարկման իրավունքի, որն անձի դատական պաշտպանության իրավունքի
բաղկացուցիչ մասն է, և որը սահմանափակման ենթակա չէ, վճռաբեկ բողոքարկման ազատությունը բացարձակ բնույթ չի կրում: Վճռաբեկ բողոքարկման ազատության իրացման՝ օրենքով հստակ սահմանված որոշակի շրջանակների նախատեսումը նույն դատավարագետները դիտարկում են որպես դատավարության
տարբեր կողմերի շահերի և ընդհանրապես հանրային ու մասնավոր շահերի հավասարակշռման միջոց5: Վերոհիշյալ դիրքորոշումը, սակայն, զուտ տեսական առումով որոշակի առարկությունների տեղիք է տալիս: Կարծում ենք` օրենքով նախատեսված վճռաբեկ բողոքարկման առարկան, հիմքերը ու ժամկետները, վճռաբեկ բողոք բերելու իրավունք ունեցող սուբյեկտների շրջանակը և վճռաբեկ բողոք
բերելու դատավարական կարգը ոչ թե վճռաբեկ բողոքարկման ազատության սահմանափակումներ են, այլ բողոքարկման իրավունքի իրացման պայմաններ: Վճռա1

Տե´ս Гродзинский М.М., նշված աշխատությունը, էջ 20:
Учебник уголовно-процессуального права/Под ред. П.А. Лупинской. - М., 2003, էջեր 591592, Никитина Л.B., Действие принципов уголовного процесса в апелляционном,
кассационном и надзорном производствах// Вестник Саратовской гос. акад. права, 2000,
N2, էջ 53, Белобородов С.В., նշված աշխատությունը, էջ 93:
3
Տե´ս Калмыков В.Б, նշված աշխատությունը, էջ 67, Сухова О.А, նշված աշխատությունը, էջ
67
4
Տե´ս Гвоздева С.В., Особенности апелляционного производства по новому УПК
РФ//Новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: проблемы
законодательства, теории и практики: Сб. науч. тр.//Отв. ред. П.Л.Пудников, Волгоград,
2002, էջ 175, Волколуп О.В., Система уголовного судопроизводства и проблемы ее
совершенствования. СПб., էջեր 193-194, Сухова О.А, նշված աշխատությունը, էջ 71:
5
Տե´ս Сухова О.А, նշված աշխատությունը, էջեր 72-73:
2
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բեկ բողոքարկման իրավունքի բացարձակ բնույթի մասին դիտարկումը կարող է
ընդունելի համարվել այն պարագայում, եթե վճռաբեկ բողոքարկման իրավունքը
նույնացվում է սոսկ ձևական առումով վճռաբեկ բողոք բերելու (վճռաբեկ դատարան դիմելու) հնարավորության հետ: Վճռաբեկ բողոքարկումը, սակայն, ինքնանպատակ չէ: Անձը վճռաբեկ բողոք է բերում իր նկատմամբ կայացված դատական
ակտի վերանայման սահմանադրական, կոնվենցիոնալ իրավունքը վճռաբեկության
կարգով իրացնելու` ներպետական օրենսդրությամբ երաշխավորված հնարավորությունը իրավական պաշտպանության այդ միջոցը սպառելու նպատակով: Վճռաբեկ բողոքարկումը վերջին հաշվով որոշակի դատավարական նպատակի` դատական ակտերի վճռաբեկ վերանայման հասնելու միջոց է: Որպես դատական ակտերի վճռաբեկ վերանայման նախադրյալ կամ առիթ` վճռաբեկ բողոքարկման իրավունքը պետք է իրացվի օրենքով դրան ներկայացվող որոշակի պահանջների
պահպանմամբ: Ըստ այդմ այդ պահանջները հանդես են գալիս որպես դատական
ակտի վճռաբեկ վերանայման իրավունքի սահմանափակումներ: Արդարադատության մատչելիության իրավունքի երաշխավորման համատեքստում բողոքարկման
(վերանայման) իրավունքի որոշակիորեն սահմանափակումն իրավաչափ է համարում նաև Եվրոպական դատարանը` ճանաչելով պետության կողմից այս հարցում
համապատասխան հայեցողություն դրսևորելու հնարավորությունը: Եվրոպական
դատարանը բազմիցս նշել է, որ դատական վերանայման բողոք ներկայացնելու
համար ժամկետներ և այլ ձևական պահանջներ սահմանող կանոններ նախատեսելը նպատակ ունի ապահովել արդարադատության պատշաճ իրականացումը և իրավական որոշակիության սկզբունքի երաշխավորումը: Այդուհանդերձ այդ կանոնները չպետք է անձին զրկեն իր իրավունքների պաշտպանության հասանելի միջոցից1, դրանք չպետք է այն ձևով կամ այն աստիճան սահմանափակեն կամ նվազեցնեն մատչելիության իրավունքը, որ արժեզրկեն այս իրավունքի բուն էությունը: Ավելին, այդ սահմանափակումը համահունչ չի լինի Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1ին կետի պահանջներին, եթե այն չի հետապնդում «իրավաչափ նպատակ» և չկա
«ողջամիտ հավասարակշռություն հետապնդվող նպատակի և ձեռնարկված միջոցների միջև»2: Դեռևս 1995 թվականի հունվարի 10-ի «Քաղաքացիական և առևտրային գործերով ապելացիոն համակարգերի և ընթացակարգերի ներդրման և դրանց
գործունեության կատարելագործման մասին» թիվ R (95) հանձնարարականում Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեն, հաշվի առնելով բողոքների քանակական աճը և գործերի ողջամիտ ժամկետում քննության անհրաժեշտությունը, իրավաչափ էր համարել բողոքարկման իրավունքի որոշակիորեն սահմանափակումը,
մասնավորապես՝ բողոքարկման ժամկետների սահմանումը (3-րդ հոդված b կետ),
բողոքարկման թույլտվական կարգի ներմուծումը (3-րդ հոդված, c կետ, 7-րդ հոդված f կետ), միջանկյալ դատական ակտերի բողոքարկման հետաձգումը մինչև
գործն ըստ էության լուծող դատական ակտ կայացնելը (3-րդ հոդված d կետ), բողոքարկման թույլատվական կարգ սահմանված լինելու դեպքում բողոքարկման սահմանափակումը բացառապաես իրավունքի հարցերով (5-րդ հոդված c կետ,) դատարանում որակյալ իրավաբանական ներկայացուցչության խթանումը (6-րդ հոդվածի k կետ):
Ինչ վերաբերում է «բողոքարկման իրավունք» և «բողոքարկման ազատութ1

Տե´ս Canete de Goni v. Spain, գանգատ թիվ 55782/00, 2002 թվականի հոկտեմբերի 15-ի
վճիռ, կետ 36, Miragal Escolano and others v. Spain, գանգատներ թիվ 38366/97, 38688/97,
40777/98…, 2000 թվականի հունվարի 25-ի վճիռ, Zvolky and Zvolska v. The Czech Republic,
գանգատ թիվ 46129/99, 2002 թվականի նոյեմբերի 12-ի վճիռ, կետ 51:
2
Տե´ս Ashingdane v. the United Kingdom, 1985 մայիսի 28-ի վճիռ, գանգատ թիվ 8225/78, կետ
57, Markovic and Others v. Italy, 2006 թվականի դեկտեմբերի 14-ի Մեծ պալատի վճիռ,
գանգատ թիվ 1398/03, կետ 99):
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յուն» հասկացությունների հարաբերակցությունը, ապա դրանց սահմանազատման
համար հիմք կարող են ծառայել առհասարակ «իրավունք» (սուբյեկտիվ իմաստով)
և «ազատություն» հասկացությունների հարաբերակցության վերաբերյալ առկա
տեսական մոտեցումները1, որոնք տեղայնացնելով քննարկվող խնդրի վրա՝ կարող
ենք փաստել, որ վճռաբեկ բողոքարկման ազատությունն օրենքով անձին վերապահված` բողոք բերելու իրավունքի իրացման, դրա տնօրինման ազատությունն է:
Այլ կերպ` բողոք բերելու իրավունք ունեցող սուբյեկտն ազատ է բողոք բերելու իրավունքի իրացման` օրենքի պահանջների շրջանակներում տնօրինելու այս իրավունքը և թույլատրելիի շրջանակներում ընտրելու դրա իրացման իր համար նախընտրելի տարբերակը:
Անդրադառնալով վճռաբեկ բողոքարկման և վճռաբեկ բողոքի իրավական
նշանակությանը՝ պետք է նշել, որ վճռաբեկ բողոքարկումը` բողոք բերելու սուբյեկտիվ իրավունքի իմաստով, անձի դատական պաշտպանության իրավունքի բաղկացուցիչ մասն է, անձի` իր իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության
միջոց2: Հաշվի առնելով օրենքի միատեսակ կիրառություն ապահովելու գործառույթի առկայությունը` այն նաև միասնական դատական պրակտիկայի ձևավորման
գործընթացին անուղղակի մասնակցության միջոց է: Իսկ ինչ վերաբերում է վճռաբեկ բողոքի իրավական նշանակությանը, ապա արդի օրենսդրական կարգավորման պայմաններում, երբ վճռաբեկ վերանայումը սահմանափակված է բողոքի հիմքերով և հիմնավորումներով, այն հանգում է վերանայման սահմանները կանխորոշելուն:
Այսպիսով, վճռաբեկ բողոքը վճռաբեկ վարույթի հիմք ծառայող, օրենքով սահմանված ձևական և բովանդակային որոշակի պահանջների համապատասխանող
գրավոր դատավարական փաստաթուղթ է, որը հավաստում է բողոքարկման իրավունքի իրացման պահանջների առկայությունը, իսկ վճռաբեկ բողոքարկումը` դատավարության մասնակիցների կողմից բողոք բերելու դատավարական գործողություն,
որը վճռաբեկ վարույթի ծագման նախադրյալ է այնքանով, որքանով առաջացնում է
այն նախնական քննության առնելու Վճռաբեկ դատարանի պարտականությունը:
Վճռաբեկ բողոքարկումը կարող է ծառայել որպես դատական ակտերի վճռաբեկ վերանայման նախադրյալ, եթե պահպանված են վճռաբեկ բողոքարկման իրավունքի իրացման առարկայական, ժամկետային, սուբյեկտային, բովանդակային պայմանները:

1

Տե´ս Строгович М.С., Проблемы теории права. Избранные труды, в 3 томах/отв. ред. С.Н.
Братусь. М.: Наука, 1990. Т.1, էջ 224, Краснослободцева Н.К., Соотношение Понятий
«СВОБОДА» И «ПРАВА» Человека, Ленинградский юридический журнал, N4(38), 2014, էջ
79: http://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-ponyatiy-svoboda-i-prava-cheloveka, Бадальянц Ю. С., Д. А. Ягофаров., Права человека:учебное пособие/ Ю.С. Бадальянц, Д.А.
Ягофаров. Москва-Рязань: Издательство «Поверенный», 2006: http://pravo.news/knigarossii-pravo-grajdanskoe/prava-cheloveka-uchebnoe-posobie-yus.html
2
Տե´ս Сухова О.А., նշված աշխատությունը, էջ 63, Комментарий к Уголовнопроцессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. И.Л.Петрухина. М., 2002, էջ
214.
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КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА КАК ОСНОВА
КАССАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Tатевик Суджян
Ассистент Кафедры уголовного процесса и
криминалистики ЕГУ, кандидат юридических наук
_____________________________

В статье на основе анализа теоретических подходов, нашедших место в
юридической литературе, делается попытка дать определение понятий
"кассационная жалоба" и "кассационное обжалование", выявить их процессуальное значение соответственно в качестве основы и предпосылки кассационного
процесса. Автор также рассматривает вопрос соотношения понятий "право на
кассационное обжалование" и "свобода кассационного обжалования". Затем
автор анализирует требования, предъявляемые законом к форме и содержанию
кассационной жалобы, делая вывод о том, что их роль сводится к
констатированию факта соблюдения ограничений права кассационного
обжалования.

CASSATION APPEAL AS A BASIS
FOR CASSATION PROCESS
Tatevik Sujyan
Assistant Professor at the YSU Chair of Criminal procedure
and Criminalistics, Candidate of Legal Sciences
__________________________________

The author makes an attempt to give the definitions of ''cassation protest'' and
''cassation appeal'' based on the theoretical approaches nominated in the legal
literature, to reveal their procedural role respectively as the basis and precondition for
appeal process. The author also considers the question of correlation of concepts of
"the right to appeal" and "freedom of cassation appeal." Then, the author analyzes the
requirements regarding the form and content of cassation appeal imposed by the law
concluding that their role is reduced to noting the fact of preserving the restrictions on
the right to cassation appeal.
Բանալի բառեր – վճռաբեկ բողոք, վճռաբեկ բողոքարկում, բողոքարկման ազատություն,

վճռաբեկ բողոքարկման իրավունք, վճռաբեկ բողոքի ձևին և բովանդակությանը օրենքով
ներկայացվող պահանջներ
Ключевые слова – кассационная жалоба, кассационное обжалование, свобода
кассационного обжалования, правo кассационного обжалования, требования,
предъявляемые законом к форме и содержанию кассационной жалобы
Key words – cassation protest, cassation appeal, freedom of cassation appeal, right to
cassation appeal, the requirements regarding the form and content of cassation appeal imposed
by the law
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ԷՄԲՐԻՈՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ
ԿՅԱՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ
Մանուկ Մուրադյան
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության
ֆակուլտետի պետ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
___________________________________

ՀՀ Սահմանադրության 24-րդ հոդվածն ամրագրում է յուրաքանչյուրի կյանքի
իրավունքը, որը, լինելով անհատի սահմանադրական կարգավիճակի կենսական
հիմքը 1 , սկզբունքորեն փոխկապակցված է այլ հիմնական իրավունքերի և ազատությունների հետ: Այդ իրավունքն ունենալու համար մարդը չպետք է ինչ-որ բան
անի, մարդը կարիք չունի այն ձեռք բերելու: Յուրաքանչյուրը, անկախ ազգությունից, կրոնական հայացքներից, առողջական վիճակից, իրավական դիրքից և այլ
հանգամանքներից, ունի այդ իրավունքը մարդ լինելու ուժով: ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածը մարդուն է ճանաչում բարձրագույն արժեք, այնուհետև ընդգծում մարդկային անհատականությանը բնութագրական անօտարելի արժանապատվության՝ իրավունքների և ազատությունների անքակտելի հիմքը լինելու հանգամանքը: Սահմանադրական նորմերի համակարգային վերլուծությամբ կարելի է
եզրակացնել, որ առկա է հստակ ընդգծված տրամաբանական կապ ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին նախադասության և 24-րդ հոդվածում երաշխավորված յուրաքանչյուրի կյանքի իրավունքի միջև:
Այն, որ կյանքի հիմնական իրավունքի կրողը մարդն է, իսկ հասցեատերը
(պարտավոր կողմը)՝ հանրային իշխանությունը, կասկած չի հարուցում: Սակայն
ժամանակակից իրավագիտությունում հստակ չէ այն հարցի պատասխանը, թե երբ
է սկսվում մարդու կյանքը՝ բեղմնավորումի՞ց անմիջապես հետո, սաղմի զարգացման որոշակի փուլո՞ւմ, թե՞ ծնվելու պահից: Նշված փաստական հանգամանքներն
ունեն սկզբունքային նշանակություն սաղմի կամ վերջինիս նախնական վիճակի
սահմանադրաիրավական դիրքի որոշակիացման հարցում: Հիմնահարցն արդիական է հատկապես կյանքի հիմնական իրավունքի լույսի ներքո սաղմի իրավական
պաշտապանութան խնդրի լուսաբանման շրջանակներում:
Բժշկագիտության զարգացման ներկա փուլում, երբ հնարավոր է պարզել երեխայի սեռը, դեռևս չծնված պտղի մեջ հայտնաբերել տարաբնույթ պաթալոգիաներ,
հղիության արհեստական ընդհատման ժամանակակից մեթոդները, ինչպես նաև
խնդրի հետ կապված այլ դեպքերը ստիպում են ըստ էության մտածել էմբրիոնի իրավական կարգավիճակի, մասնավորապես՝ կյանքի իրավունքի պաշտպանության
հիմնահարցերի վերաբերյալ: Այս համատեքստում, ինչպես արդեն նշվել է, կարևորվում է այն հարցի պատասխանը, թե իրավական տեսանկյունից ե՞րբ է սկսվում
մարդու կյանքը:
Ոլորտին վերաբերող իրավաբանական գրականության մեջ մարդու կյանքի
մեկնարկի և դրա իրավական պաշտպանության հարցերի վերաբերյալ գոյություն

1

Տե´ս Մուրադյան Մ.Հ. Մարդու իրավունքների տեսության հիմնահարցեր (մաս 1): Եր., 2016,
էջեր 53-54:
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ունեն 3 հիմնական մոտեցումներ: Դրանք են բարցարձակ, չափավոր (մասնակի) և
լիբերալ1 մոտեցումները:
Բացարձակ մոտեցման կողմնակիցները մարդու սաղմը դիտում են որպես
մարդկային էակ, որն ունի արժեք և կյանքի իրավունք: Նրանք իրենց տեսակետը
հիմնավորում են նրանով, որ օրենսդրությամբ արգելվում են այնպիսի գործողությունների իրականացումը, որոնք կդանդաղեցնի կամ կդադարեցնի սաղմի զարգացումը: էմբրիոլոգիայի ոլորտի մասնագետների մեծամասնությունը գտնում է, որ
մարդու կյանքը սկսվում է սաղմնավորման պահից, և անատոմիական փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում բեղմնավորումից մինչև երեխայի ծնվելը, խիստ
բնական են, և այն հիմնավորումները, թե նոր սաղմնավորված բջիջը դեռևս չի խոսում մարդու գոյության մասի, ըստ նրանց, արդարացված չէ, ուստի անհրաժեշտ է
նույնացնել «մարդ» և «էմբրիոն» հասկացությունները2:
Այսպիսով, այս տեսության համաձայն, պետությունն ունի պտղի ձևավորման և
զարգացման ցանկացած փուլում դրա մասին հոգ տանելու և բացարձակ պաշտպանության պարտականություն3: Հատկանշական է, որ ՀՀ-ի վրա ևս դրված է էմբրիոնի մասին հոգ տանելու պարտականությունը, սակայն ինչպես երևում է «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի՝ «Անվտանգ մայրությունը» վերտառությամբ 6-րդ հոդվածի բովանդակությունից, պետության՝ պտղի առողջության մասին հոգ տանելու պարտականությունն անուղղակիորեն կապվում է կնոջ անվտանգ մայրության իրավունքի
հետ: Համաձայն նշված հոդվածի 2-րդ մասի՝ «Կինն ունի անվտանգ մայրության,
այն է՝ հղիության ընթացքում առողջության պահպանման, ծննդաբերության և
հետծննդյան ժամանակաշրջանում իր, պտղի առողջությանը և նորածնին նվազագույն ռիսկ պատճառող մեթոդների կիրառմամբ օգնություն ստանալու իրավունք»:
Ճիշտ է, իրավակարգավորումը խոսում է հղիության ընթացքում կնոջ առողջության,
այնուհետև ծննդաբերության և հետծննդյան ժամանակաշրջանում պտղի առողջության պահպանման կնոջ իրավունքի մասին, սակայն պարզ է, որ օրենքի նորմի տրամաբանական մեկնաբանությունը հնարավորություն է տալիս խոսել նաև կնոջ առողջության պահպանման իրավունքի լույսի ներքո պետության կողմից էմբրիոնի
գոյությունը կարևորելու, այլ ոչ թե կյանքի իրավունքը ճանաչելու մասին, ինչը սահմանադրական կարգավորման առարկա է: Պետության՝ էմբրիոնի զարգացման մասին հոգ տանելու պարտականությունը երևում է նաև «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում արտահիվանդանոցային պայմաններում ցուցաբերվող մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման չափորոշիչը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի՝ 28 նոյեմբերի 2013 թվականի N
1

Տե´ս Перевозчикова Е. В., Панкратова Е. А. Конституционное право на жизнь и правовой
статус эмбриона человека// "Медицинское право", 2006, N 2.
2
Տե´ս Карпова И. Ребенок под вопросом // Нескучный сад. Журнал о православной жизни.
2003. № 3 (7). 5. Голиченков В. Эмбрион не может заявить свои права, это можем сделать
мы // Православие и мир. 2012. 28 сентября. О'Коннор Д. Аборт - это убийство // Америка.
1993. Июнь. N 439. С. 42.
3
Տե´ս Report by Working Party on the Protection of the Hyman Embryo and Fetus. Steering
committee on bioethics of Council of Europe. Strasbourg, 19 June 2003. http://www. coe. int/
Bioethics. Welty E 1963 A handbook of Chrisian social ethics. Nelson, Edinburgh, vol. 2.
Основы социальной концепции Русской православной церкви. http://www. orthodox. org.
ru/sd12r. Ковлер А. И. Антропология права. М., 2002. С. 456.
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77-Ն հրամանի առանձին նորմերի համակարգային վերլուծությունից: Սակայն այս
պարագայում ևս էմբրիոնի առողջության պահպանման հարցում պետության պարտականությունն իրավաստեղծը կապում է հղիների նախածննդյան խնամքի, այսինքն՝ ապագա մոր առողջության ապահովման հետ:
Հիմնահարցի վերաբերյալ սկզբունքորեն հակառակ տեսակետն են պնդում
այսպես կոչված լիբերալ մոտեցման կողմնակիցները: Վերջիններիս կարծիքով՝
էմբրիոնն իրենից ոչ մի արժեք չի ներկայացնում, և հնարավոր չէ ակնկալել պետության իրավական պաշտպանությունը, հետևաբար և չունի կյանքի իրավունք: Իրավաբանական գրականության մեջ հիմնավոր քննադատության է արժանացել
քննարկվող տեսության կողմնակիցներից Մ. Տուլիի դիրքորոշումը1, համաձայն որի
օրգանիզմն օժտված է կյանքի իրավունքով, եթե ինքն իրեն գիտակցում է որպես
զարգացող սուբյեկտ, ունի կյանքի փորձ և մտավոր այլ ունակություններ: Առնվազն
անհասկանալի է, թե հատկապես ինչ ի նկատի ունի հեղինակավոր տեսաբանը,
երբ կյանքի իրավունքի գոյությունը կապում է կյանքի փորձի և մտավոր ունակությունների հետ: Ստացվում է, որ նոր ծնված երեխան, որը հղիության վերջին ամիսներին սաղմից տարբերվում է միայն կեցության միջավայրով, ևս չի կարող ունենալ
կյանքի իրավունք2:
Ինչ վերաբերվում է մարդու կյանքի պաշտպանության սկզբի վերաբերյալ չափավոր (մասնակի) տեսությանը, ապա այն կարելի է դիտարկել որպես փոխզիջումային: Տեսության կողմնակիցները, չհերքելով սաղմի արժեք լինելու փաստը, վերջինիս կյանքի իրավունքը կապում են սաղմի զարգացման որոշակի փուլի հետ՝ շեշտադրում կատարելով երեխայի վաղաժամ ծնվելու պարագայում առանց մոր աջակցության ապրելու հանգամանքի վրա: Նրանց կարծիքով՝ սաղմն ունի որոշակի
արժեք, բայց այն բացարձակ չէ3: Կյանքի սկիզբը մի դեպքում նրանք կապում են
ներվային համակարգի ամբողջական ձևավորման, մեկ այլ դեպքում՝ ցավի զգացողության, մյուս դեպքում՝ ուղղակի պտղի ամբողջական ձևավորման հետ4: Մեր կարծիքով, այս տեսության շրջանակներում կարել է խոսել ոչ թե կյանքի իրավունքի,
այլև էմբրիոնի զարգացման իրավունքի մասին: Սակայն հիմնախնդրի հետազոտման լույսի նեքո առանձնակի տարբերություն չենք տեսնում կյանքի իրավունքի և
կենդանի ծնվելու իրավունքի պաշտանության միջև:
Սաղմի կենսունակության հարցի պարզումը ոչ միայն առանձին պետությունների, այլ նաև միջազգային խնդիր է: Միջազգային չափորոշիչներում ևս հստակ մոտեցում գոյություն չունի: Նախ պետք է փաստել, որ հարցի վերաբերյալ բացակայում է ինքնուրույն փաստաթուղթ: Միջազգային առաձին փաստաթղթեր մակերեսո1

Տե´ս Konventsiya o zashchite prav cheloveka i dostoinstva chelovecheskogo sushchestva v
svyazi s ispol'zovaniem dostizheniy biologii i meditsiny: Konventsiya o pravakh cheloveka i
biomeditsine. Ov'edo, 1997 g. // Mezhdunarodnye akty o pravakh cheloveka: sbornik
dokumentov. M., 2002. с. 302.
2
Տե´ս Шиндяпин С. Э. К вопросу о моменте признания правоспособности эмбриона
человека// Вестник ТГУ, выпуск 12 (140), 2014, с. 2.
3
Report by Working Party on the Protection of the Hyman Embryo and Fetus. Steering
committee on bioethics of Council of Europe. Strasbourg, 19 June 2003. http://www. coe.
int/Bioethics.
4
Haring B. 1972 Medical ethics. St. Paul, Slough. Курило Л. Развитие эмбриона человека и
некоторые морально-этические проблемы методов вспомогательной репродукции.
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Reproductive ethics. Prentice - Hall, Englewood Cliffs.
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րեն անդրադառնում են էմբրիոնի կարգավիճակին, սակայն ոչ վերջինիս կյանքի իրավունքին: Այսպես՝ Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի նախաբանում
նշված է, որ «երեխան, նկատի ունենալով նրա ֆիզիկական և մտավոր անհասունությունը, կարիք ունի հատուկ պաշտպանության և հատուկ հոգատարության, ներառյալ՝ պատշաճ իրավական պաշտպանությունը ծնվելուց առաջ և հետո»: Իրավաբանական գրականության մեջ առկա է այն կարծիքը, որ Կոնվենցիան ուղղված
չէ էմբրիոնի կյանքի իրավունքի պաշտպանությանը1: Անհասկանալի է հեղինակի
նման տեսակետը հատկապես այն պարագայում, երբ Կոնվենցիայի 1-ին հոդվածը
սույն փաստաթղթի նպատակների համար երեխա է համարում տասնութ տարին
չլրացած յուրաքանչյուր անձի: Ինչպես տեսնում ենք, նորմի փաստակազմի հատկանիշներից բացակայում է ֆիզիկապես ծնված լինելու փաստի վերաբերյալ որևէ
նշում: Հիմնահարցի մասին առավել հստակ է Մարդու իրավունքների ամերիկյան
Կոնվենցիան (հդ. 4, մաս 1), որտեղ կյանքի իրավունքը հարգելու պահանջի իրավունքի համատեքստում նշվում է, որ այն սկսվում է սաղմնավորման պահից, և ոչ
ոք չի կարող կամայական զրկվել կյանքից2: Կոնվենցիոն այս չափորոշիչն իր ամրագրումն է ստացել նաև առանձին պետությունների օրենսդրության մեջ3:
Էմբրիոնի իրավական պաշտպանության առանձին հարցերի իր իրավական
դիրքորոշումներում անդրադարձել է նաև ՄԻԵԴ-ը: Այսպես՝ Թայրերն ընդդեմ
Միացյալ Թագավորության գործի շրջանակներում Դատարանը նշում է, որ կյանքի
մեկնարկի պահի որոշակիացումը գտնվում է պետության օրինաստեղծ հայեցողության տիրույթում: Նման դիրքորոշումը Դատարանը հիմնավորում էր այն փաստով, որ եվրոպական պետությունների մեծ մասում բացակայում են էմբրիոնի իրավական դիրքի պաշտպանության անհրաժեշտ կառուցակարգերը, և պետությունների միջև չկա հարցի վերաբերյալ գիտական և իրավական միասնական մոտեցում4:
Համարժեք դիրքորոշում է Դատարանը հայտնել նաև Վոն ընդդեմ Ֆրանսիայի գործի շրջանակներում՝ թողնելով հարցի կարագավորումը Բարձր պայմանավորվող
կողմերի հայեցողությանը5: Բոսոն ընդդեմ Իտալիայի գործի շրջանակներում Դատարանը նշել է, որ ճանաչելով սաղմի այն իրավունքները, որոնք անհրաժեշտ է
ճանաչել անձանց համար, կառաջացնի իրավունքների ոչ հիմնավոր սահմանափակում արդեն ծնված մարդկանց վերաբերությամբ6: Ավելին, բոլորովին վերջերս մեկ
այլ՝ Կոստան և Պավանն ընդդեմ Իտալիայի գործի շրջանակներում Դատարանը
հաստատեց մինչ այդ հնչեցրած այն իրավական դիրքորոշումը, որ անհրաժեշտ է
տարբերել «երեխա» և «էմբրիոն» հասակացությունները7: Իքսը ընդդեմ Միացյալ
Թագավորության գործի շրջանակներում Դատարանը նշեց, որ Կոնվենցիայում հաճախակի օգտագործվող «յուրաքանչյուր» բառի տակ չպետք է հասկանալ մինչև
1
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семейной жизни в европейском и российском праве. http://lexandbusiness.ru/viewarticle.php?id=3743 . 13.10. 2016.
2
Տե´ս http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/Rzoas3con.html (18.10.2016).
3
Տե´ս Свитнев К. Н. Статус эмбриона: правовые и морально-этические аспекты. Правовые вопросы в здравоохранении. http://www.jurconsult.ru/publications/embrio_ status.pdf.
Օրինակ, ԱՄՆ-ում երեխաների առողջության ապահովագրության պետական ծրագրի
շրջանակներում օգտագործվող «երեխա» հասկացության մեջ ներառվում են մինչև 19
տարեկան անհատները՝ ներառյալ սաղմնավորման պահից մինչև ծնունդը:
4
European Court of Human Rights. Tyrer v. United Kingdom. Application N 5856/72. European
Court of Human Rights. Brüggemann and Scheuten v. Germany. Application N 6959/75.
5
European Court of Human Rights. Vo v. France. Application N 53924/00.
6
European Court of Human Rights. Boso v. Italy. Application N 50490/99.
7
European Court of Human Rights. Costa and Pavan v. Italy. Application N 54270/10.
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ծնվելը, սակայն կատարեց նաև բացառիկ դեպքերում նման հնարավորության հետ
կապված ընդհանրական դիտարկում1: Համեմտաբար ավելի վաղ ընդունած որոշման մեջ Դատարանն ընդգծել էր, որ որոշ հանգամանքներում սաղմը կարող է
օգտվել Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածով երաշխավորված պաշտպանությունից2:
Հիմնահարցը միջազգային չափորոշիչների և ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի լույսի ներքո դիտարկելու պարագայում՝ հանգում ենք եզրակացության, որ
չի նկատվում էբրիոնին որպես արժեք ճանաչելու, իսկ բացառիկ դեպքերում՝ սաղմի՝ Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածով երաշխավորված պաշտպանությունից օգտվելու
հնարավորության բացարձակ հերքում:
Կարծում ենք, որ խնդիրն իրավական կարգավորման դաշտ բերելու առաջին
քայլը պետք է համարել սաղմին (էմբրիոնին) իրավական բնորոշում տալը, ինչպես
նաև կնոջ՝ հղիության արհեստական ընդհատման (աբորտի) իրավունքի լույսի ներքո այն դիտարկելը: Այստեղ ելակետային պետք է համարել մարդու սաղմի զարգացման փուլերի վերաբերյալ բժշկագիտության դիտարկումները՝ 3 հասկանալու
համար սաղմի ձևավորման և (կամ) զարգացման ո՞ր փուլից է հնարավոր խոսել
նաև բժշկական տեսանկյունից վերջինիս մոտ կյանքի գոյության մասին: Եվրոպական պետությունների մեծ մասում բացակայում են նման կարգավորումները, իսկ
այն պետությունները, որոնք օրենսդրորեն լուծել են մարդու սաղմի բնորոշման հետ
կապված հարցը (ԳՖՀ, Ավստրիա, Իսպանիա և այլն), տարբեր կերպ են բնորոշում
օրգանիզմը4: ՀՀ-ն ևս դասվում է այն պետությունների շարքին, որոնց օրենսդրությունը լռում է նշված իրավական կարգավորման կապակցությամբ:
Մասնավորապես, «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի՝ «Օրենքի հիմնական հասկացությունները» վերտառությամբ 2-րդ հոդվածում ընդամենը տրված է դոնորական սաղմի դեֆինիտիվ ձևակերպումը, որը ոչ մի դեպքում չի կարող որոշակիություն
մտցնել մեզ հետաքրքրող հարցի մեջ: Օրենքի 10-րդ հոդվածը կանոնակարգում է
հղիության արհեստական ընդհատման (աբորտ) հետ կապված հարաբերությունները, որի 1-ին մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր կին ունի հղիության արհեստական
ընդհատման (աբորտի) իրավունք: Հղիության արհեստական ընդհատումը (աբորտը) (այսուհետ` ընդհատում)՝
1) մինչև 12 շաբաթական հղիության ժամկետը կատարվում է կնոջ գրավոր դիմումի համաձայն: Բժշկական ցուցումների դեպքում ընդհատումը մինչև 12 շաբաթական հղիության ժամկետը իրականացվում է կնոջ գրավոր համաձայնությամբ.
2) 12-ից մինչև 22 շաբաթական հղիության ժամկետը կատարվում է բացառապես բժշկական (ներառյալ՝ սեռի հետ կապված հիվանդության ժառանգման հավանականության դեպքում) կամ սոցիալական ցուցումների առկայության դեպքում՝
կնոջ գրավոր համաձայնությամբ: Հատկանշական է, որ բժշկի կողմից բժշկական
կամ սոցիալական ցուցումների` 10-րդ հոդվածի 8-րդ մասով նախատեսված կարգով ընդունված ցանկում չնախատեսված որևէ այլ դեպքում, ներառյալ՝ սեռով պայ-

մանավորված 12-ից մինչև 22 շաբաթական ընդհատումն արգելվում է:
1

European Court of Human Rights. X. v. United Kingdom. Application N 8416/79. Տե՜ս նաև՝
Grégor Puppinck, Abortion and the European Convention on Human Rights. Irish Journal of
Legal Studies, Vol. 3(2) , p. 151-152.
2
European Court of Human Rights. H. v. Norway. Application N 867/60.
3
Էմբրիոն՝ մարդու օրգանիզմ զարգացման նախնական փուլից մինչև 7 շաբաթական, սաղմ՝
8-ից 22 շաբաթ, «երեխա»՝ 22 շաբաթականից մինչև կենդանի ծնվելը՝ սկսված 500 գրամից:
4
Տե´ս Гландин С.В. О статусе эмбриона человека в свете права на уважение личной и
семейной жизни в европейском и российском праве. http://lexandbusiness.ru/viewarticle.php?id=3743. 13.10. 2016.
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Նորմի փաստակազմի հատկանիշների վերլուծությամբ կարելի ընդգծել, որ օրենքը ճանաչում է կնոջ՝ հղիության արհեստական ընդհատման իրավունքը: Ընդ որում՝ մինչև 12 շաբաթական հղիության պարագայում կինն իր այդ իրավունքից օգտվում է սեփական գրավոր դիմումի հիման վրա: Սակայն այդ նույն ժամկետներում եթե առկա է հղիության հետ կապված բժշկական ցուցում (ինչը կարող է կապված լինել առողջական տարբեր խնդիրների հետ), ապա օրենքի նորմի տրամաբանական
մեկնաբանությունից երևում է, որ պահանջվում է նաև հղիությունը ընդհատելու վերաբերյալ կնոջ գրավոր հաստատումը (համաձայնություն): Հղիության ավելի ուշ
փուլում, այն է՝ 12-ից 22 շաբաթական հղիության արհեստական ընդհատումն իրավաչափ է համարվում փաստակազմի հետևյալ հատկանիշների առկայության դեպքում՝ բժշկական կամ սոցիալական ցուցումների առկայություն և կնոջ գրավոր համաձայնություն: Այսպիսով, իրավաստեղծը վերը նշված փաստական հանգամանքների
առկայության դեպքում առնվազն հնարավոր է համարում աբորտը, ինչը ենթադրում է, որ չի ճանաչվում սաղմի՝ զարգացման այդ փուլում կյանքի իրավունքը՝ անուղղակի կերպով հնարավոր համարելով կնոջ կողմից էմբրիոնի զարգացումը խոչընդոտելը:
Սակայն այս ամենը չի նշանակում, որ 22 շաբաթական հղիությունից հետո ՀՀ
գործող օրենսդրությունը ճանաչում է սաղմի կյանքի իրավունքը: Ժամկետային իմաստով աբորտի թույլատրելիության և արգելքի հետ կապված իրավակարգավորումները նպատակ չունեն որոշակիացնելու սաղմի կյանքի սկզբի հետ կապված
խնդիրը: Նշված ժամանակահատվածից հետո հղիության արհեստական ընդհատման արգելքն օրենսդրությունը կապում է կնոջ առողջության և կյանքի պաշտպանության նպատակների հետ 1 : Դրա մասին են փաստում հետևյալ օրենսդրական
լուծումները: Հատկանշական է, որ ՀՀ քրական օրենսգիրքը «ապօրինի աբորտ կատարելու» հանցակազմը նախատեսել է «Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունները» գլխում, որի սահմաններում պաշտպանվող անմիջական օբյեկտը մոր կյանքը և առողջությունն է: Ավելին, հղիության արհեստական ընդատման հնարավորության դեպքերում օրենսդիրը դրա հնարավորությունը կապում է
ծնողներից միայն մոր գրավոր համաձայնության հետ, ինչը նշանակում է, որ անուղղակի ձևով այս պարագայում ևս կարևորվում է ոչ թե սաղմի կենսաբանական և իրավական վիճակը, այլ մոր: Ավելորդ չէ նշել, որ չնայած այն հանգամանքին, որ
սաղմի ֆիզիկապես կրողը մայրն է, ամեն դեպքում ապագա երեխայի հայրը ևս
պետք է ունենա իրավաբանական հնարավորություն միջամտելու հղիության արհեստական ընդհատմանը: Հօգուտ բերված փաստարկների է խոսում նաև ՀՀ օրենսդրական այն լուծումը, համաձայն որի՝ «բազմապտուղ (3 և ավելի) հղիություն
դեպքում հղիի դիմումի և իրազեկված գրավոր համաձայնությամբ կատարվում է
զարգացող սաղմերի/պտուղների կրճատում (ռեդուկցիա) վիրահատական միջամտության միջոցով` կնոջ կողմից նշված քանակին համապատասխան, սակայն ոչ ավելի քան 3 սաղմ/պտուղ»2: Նման իրավական կարգավորումները համահունչ չեն
մարդու կյանքի սկզբի վերաբերյալ բացարձակ տեսությանը:
1

Առանց հղի կնոջ համաձայնության, բժշկական հանձնաժողովի որոշմամբ, դրա
անհնարինության դեպքում՝ բժշկի որոշմամբ, թույլատրվում է իրականացնել բժշկական
միջամտություն հղի կնոջ կյանքին սպառնացող վտանգի, ինչպես նաև շրջապատի համար
վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների դեպքերում՝ Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Տե´ս «Մարդու վերարտադրողական առողջության և
վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 6, մաս 4:
2
Տե´ս «Վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման կարգը,
մեթոդների տարատեսակներն ու բժշկական գործելակերպը սահմանելու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 7 մարտի 2013 թվականի թիվ 214-ն
որոշմամբ հաստատված «Վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների
կիրառման կարգի ու բժշկական գործելակերպի» կետ 51:
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Կյանքի սկզբի որոշակիացման վերաբերյալ կատարված վերլուծությունները
թույլ են տալիս եզրակացնել, որ անընդունել են լիբերալ մոտեցման կողմնակիցների դիտարկումները, որոնք կյանքի սկիզբը կապում են բացառապես ծնվելու փաստի հետ: Ցավոք այս մոտեցումն է դրված առանձին պետությունների, այդ թվում ՀՀ
օրենսդրության հիմքում: Բացարձակ մոտեցումն ընդունելու դեպքում ամբողջությամբ ենթական է վերանայման հղիության արհեստական ընդհատման ինստիտուտը: Սակայն այս պարագայում կարող ենք էական խնդիրներ ունենալ ապագա մոր
արժանապատվության և մայրանալու իրավունքների հետ: Մասնավորապես,
խնդիրը կարող է կապված լինել անցանկալի (օրինակ՝ բռնաբարության հետևանքով հղիանալու դեպքերին) հղիությունների կամ մոր կյանքին և առողջությանը
վնաս հասցնելու դեպքերի հետ: Բացարձակ տեսությունը չընդունող որոշ գիտնականներ իրենց մոտեցումը պնդում են նաև այն փաստարկով, որ հնարավոր են իրավիճակներ, երբ կնոջ օրգանիզմում զարգանում է ոչ թե մեկ պտուղ, այլ երկու և
ավելի, իսկ բժշկագիտության տեսանկյունից դա հնարավոր չէ պարզել բեղմնավորումից անմիջապես հետո 1 : Այս պարագայում հեղինակների նշված խմբի մոտ
հարց է առաջանում՝ ապօրինի աբորտի դեպքում անձը կենթարկվի պատասխանատվության մե՞կ, թե՞ երկու և ավելի անձանց սպանության համար, եթե օրենսդրությամբ կյանքի իրավունքի սկիզբ համարենք սաղմանավորման պահը: Օրենսդրությամբ կյանքի սկիզբը սաղմնավորման պահը համարելու պարագայում, կարծում ենք, նշված դեպքում չի կարող առաջանալ և ոչ մի խնդիր: Եթե նույնիսկ
բժշկագիտությունը հնարավորություն չունի սաղմնավորման պահից պարզելու՝
կնոջ օրգանիզմում ձևավորվելու է մեկ, երկու և ավելի պտուղ, հետևաբար այն փուլում, երբ դա հնարավոր չէ պարզել, անձը կենթարկվի պատասխանատվության
կոնկրետ հետևանքի համար:
Անհրաժեշտ է նշել, որ պետություններում նկատվում է բացարձակ կամ փոխզիջումային մոտեցումների հիման վրա հիմնահարցի իրավական կարգավորմանն
անցում կատարելու միտում: Այսպես, Իռլանդիայի, Սլովակիայի, Չեխիայի, ԳԴՀ-ի
սահմանադրությունները երաշխավորում են մարդու կյանքի իրավունքի պաշտպանությունը մինչև ծնվելը 2 : Իսկ ԳԴՀ Սահմանադրական դատարանը հիմնահարցի
վերաբերյալ իր իրավական դիրքորոշումներում հնարավոր է համարել բացառիկ
դեպքերում հղիության արհեստական ընդհատման հնարավորությունն օրենսդրությամբ կարգավորելու հարցը 3 : Առանձին պետություններում (Ֆրանսիա, Ավստրալիա) խնդրի վերաբերյալ իրավական կարգավորումներ են առկա սովորական օրենքների մակարդակով4: Իսկ ահա ԱՄՆ-ի Գերագույն դատարանի իր որոշումներից մեկում ընդգծում է, որ պետությունը հետաքրքրված է սաղմի կենսունակության5 հարցի պարզմամբ, քանզի սաղմը կենսունակ է նաև մոր օրգանիզմից դուրս6:
Վերապահումով ընդունելով բացարձակ մոտեցման կողմնակիցների տեսակետները՝ կարծում ենք, որ և´ Սահմանադրությամբ, և´ մասնավորապես ոլորտը
կարգավորող համապատասխան օրենսդրությամբ անհրաժեշտ է նշել այն դեպքերը, երբ հղիության արհեստական ընդհատումը կդիտվի արդարացված միջամ1

Տե´ս Шиндяпин С. Э. К вопросу о моменте признания правоспособности эмбриона
человека. Вестник ТГУ, выпуск 12 (140), 2014, с. 3.
2
Տե´ս Конституции государств Европы в 3 т. Т. 1. М., 2001. С. 115-121, 752.
3
Сборник решений Федерального Конституционного Суда ФРГ-39,1; 88, 203.
4
Տե´ս Сэнт-Роз Ж. Право и жизнь // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 2003. N 6. С. 57.
Mason & McCall Smith Law and Medical Ethics. Butterworths. London, Edinburg, Dublin, 1999.
P. 126
5
Մանրամասն տե´ս Engelhardt 1983 Viability and the use of felus. In. Bonoleson WB et al
(eds) Abortion and the status of the fetus. Rudel, Dordrecht, p. 196.
6
Տե´ս Walters L 1983 The fetus in ethical and public policy discussion from 1973 to the present.
In: Bondeson WB et al (eds) Abortion and the status of the fetus. Rudel, Dordrecht. Р. 16.
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տություն սաղմի կյանքի իրավունքին: Կարծում ենք, որ նման միջամտությունն արդարացված է բացառապես 2 դեպքերում՝
• ոչ ցանկալի հղիության պարագայում1, սակայն արհեստական ընդհատման
համար ժամանակային իմաստով հստակ սահմանափակելով կնոջ հայեցողությունը
(առավելագույնը 1 շաբաթ),
• կնոջ կյանքին իրական սպառնալիքի դեպքում (առանց ժամկետային սահմանափակման):
Կատարված վերլուծությունների հիման վրա առաջարկում ենք ՀՀ Սահմանադրության «Կյանքի իրավունք» վերտառությամբ 24-րդ հոդվածը վերախմբագրել
հետևյալ բովանդակությամբ՝
1. Յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք, այդ թվում՝ մինչև ծնվելը:
2. Ոչ ոք չի կարող կամայականորեն զրկվել կյանքից:
3. Ոչ ոք չի կարող դատապարտվել կամ ենթարկվել մահապատժի:
4. Սույն հոդվածով երաշխավորված կյանքի իրավունքին ապօրինի միջամտություն չեն համարվում հղիության արհեստական ընդհատման՝ օրենքով նախատեսված բացառիկ դեպքերը:

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЭМБРИОНА В
СВЕТЕ ОСНОВНОГО ПРАВА НА ЖИЗНЬ
Манук Мурадян
начальник юридического факультета
Aкадемии образовательного комплекса полиции РА,
кандидат юридических наук, доцент
_____________________________

Статья посвящена изучению проблемы права на жизнь эбриона в свете основного права на жизнь. В статье особо подчеркивается важность конституционной защиты такого права. Для системного освещения проблемы в данной работе
проанализированы основные теории определения начала жизни человека. В
статье также изучены международные документы, касающиеся данной проблемы, и на примере ряда прецедентных решений ЕСПЧ и судебных органов отдельных государств рассматривается вопрос о современных подходах права к
регулированию статуса эмбриона человека. В статье предложено закрепить право эбриона на жизнь на конституционном уровне, регулируя также механизм
вмешательства в предмет защиты исследуемого права, предусмотренный законом в особых случаях.
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Հղիությունը որպես բռնաբարության, ինցեստի հետևանք:
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THE STATUS OF THE HUMAN EMBRYO IN THE LIGHT OF
THE FUNDAMENTAL RIGHT TO LIFE
Manuk Muradyan
Dean of faculty of law of the Academy
of police educational complex of the RA,
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______________________________

This article is aimed at discussing the issues of the right to life of embryo in the
light of the fundamental right to life. Specifically, the article emphasizes the importance
of the constitutional protection of this right. In order to cover systematically the above
mentioned problem the basic theory of determining the beginning of human life is
analyzed in this article. Meanwhile, international instruments related to this issue are
discussed, as well as based on the example of a number of precedent decisions of the
ECHR and judicial authorities of various states, the issue of current approaches to the
regulation of the status of the human embryo is considered in this article. The article
prompted to confirm the right to life of embryo at the constitutional level by adjusting
the mechanism of intervention to protect the above mentioned right, in specific cases
provided by the law.
Բանալի բառեր – էմբրիոն, կյանքի իրավունք, հղիության արհեստական ընդհա-

տում, միջազգային չափորոշիչներ, նախադեպային իրավունք
Ключевые слова: эмбрион, право на жизнь, аборт, международные критерии,
прецедентное право
Key words: the embryo, the right to life, abortion, international criteria, the case-law
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ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ
ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Գոհար Հակոբյան
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________

Բժշկական գաղտնիքի հրապարակման ամենազգայուն իրավիճակներից է ընտանեկան բռնության վերաբերյալ տեղեկություններն իրավապահ մարմիններին
հաղորդելը: Ընտանեկան բռնությունից տուժած բազմաթիվ մարդիկ, հիմնականում
կանայք, մեր երկրում դիմում են բժշկական հաստատություններ: Պաշտոնական
վիճակագրության համաձայն՝ ՀՀ-ում 2013-2016 թթ. գրանցվել է ընտանեկան
բռնության 2946 դեպք: Իսկ ընտանեկան բռնության կանխարգելման ոլորտում գործունեություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների տվյալներով՝
ընտանեկան բռնության իրական թվերը մի քանի անգամ գերազանցում են պաշտոնական վիճակագրությունը 1 : Եվ սա այն դեպքում, երբ ընտանեկան բռնությանը
հատուկ է ինչպես բնական, այնպես էլ արհեստական լատենտայնության բարձր
մակարդակ:
Թեև առկա չէ վիճակագրություն, թե բուժհաստատություններ դիմած անձանց
քանի տոկոսն է տուժել ընտանեկան բռնությունից, սակայն եթե ընդունենք, որ այդ
զոհերից (տարեկան մոտավորապես 5000՝ ըստ Ընդդեմ կանանց դեմ բռնության
կոալիցիայի տվյալների՝ միայն կանանց մասով) գոնե կեսը դիմում է բժկական օգնության, այդ թվերն ինքնին բավարար կլինեն ընտանեկան բռնության դեպքերում
բժշկական գաղտնիքի հրապարակման իրավաչափության պայմանները հստակեցնելու անհրաժեշտությունն ընդգծելու համար: Ներկայումս միակ ակտը, որ փոքրիշատե անդրադառնում է բժշկական հաստատությունների կողմից իրավապահ
մարմիններին սեփական նախաձեռնությամբ տեղեկություններ տրամադրելու հարցին, ՀՀ առողջապահության նախարարի 24.07.2013թ. թիվ 39 հրամանի 4-րդ հավելվածն է, որի 2-րդ կետի 8-րդ ենթակետը շտապ օգնության դիսպետչերի գործառույթների շարքում նշում է. «Բոլոր այն դեպքերում, երբ կա կասկած կանչի պատճառների վերաբերյալ (բռնություն, վթար և այլն), տեղեկացնում է իրավապահ մարմիններին կամ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանությանը»: Այս դրույթը չափազանց վերացական է, հակասում է իրավական որոշակիության սկզբունքին և ինքնին հակասահմանադրական է, ինչպես նաև վերաբերում է
միայն շտապ օգնության դիսպետչերներին, ուստի չի կարող դաշտի պատշաճ կարգավորում համարվել:
Քանի որ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձինք հիմնականում խուսափում են իրավապահ մարմիններին դիմելուց և նախընտրում են միայն բժշկական
օգնության դիմել՝ այն էլ կարծելով, որ այդ մասին իրավապահ մարմիններին չի հաղորդվի, ուստի առողջապահության բնագավառի աշխատակիցները հնարավորություն ունեն ընտանեկան բռնության մասին տեղեկություն ստանալ ավելի վաղ փուլում և անհամեմատ ավելի շատ դեպքերում, քան իրավապահները: Այդ խնդրի առանձնահատուկ բարդությունը այն է, որ Հայաստանի նման ավանդապաշտ երկրներում արտաքին միջամտությունն ընտանեկան հարաբերություններին, այն էլ պե1

Տե´ս http://coalitionagainstviolence.org/wp-content/uploads/2016/05/Femicide_Report_ARM.
pdf?x24321
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տության կողմից, կարող է հակառակ ազդեցությունն ունենալ և բացասական
հետևանքների հանգեցնել: Ցավոք, ընտանեկան բռնության դեպքերում բուժաշխատողների կողմից պարտադիր հաղորդում ներկայացնելը հաճախ չի օգնում տուժողներին, այլ իրականում սպառնալիք է ստեղծում նրանց անվտանգությանը1: Ուստի միջամտության շրջանակն ուրվագծելիս անհրաժեշտ է ամենայն զգուշությամբ
հաշվարկել նման միջամտության անհրաժեշտությունը և հնարավոր հետևանքները:
Սույն հոդվածի շրջանակում կքննարկենք՝ (1) ո՞ր գործոնները պետք է բժշկի
կողմից հաշվի առնվեն բժշկական օգնության և սպասարկման դիմած պացիենտի
վերաբերյալ իրավապահ մարմիններին տեղեկացնելու հարցը որոշելիս, (2)
հետևաբար՝ ո՞ր դեպքերում կարող է ընտանեկան բռնության համատեքստում
բժշկական գաղտնիքի հրապարակումը համարվել իրավաչափ, (3) համապատասխան պայմանների առկայության դեպքում կարո՞ղ է արդյոք ընտանեկան բռնության
համատեքստում բժշկական գաղտնիքի հրապարակումը համարվել ոչ թե իրավունք, այլ պարտականություն, այսինքն՝ կարո՞ղ է արդյոք բժշկական գաղտնիքը
չհրապարակելը հանգեցնել քրեական պատասխանատվության:
Ընտանեկան բռնության դեպքերի մասին inter alia բժշկական անձնակազմի
կողմից հաղորդում ներկայացնելու հարցին անդրադառնում է «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի
մասին» եվրոպական կոնվենցիան (այսուհետ՝ Ստամբուլի կոնվենցիա)2: Այսպես,
կոնվենցիայի 28-րդ հոդվածի համաձայն. «Մասնակից պետությունները պետք է
անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեն՝ ապահովելու համար, որպեսզի ներքին օրենսդրությամբ որոշ մասնագետների համար նախատեսված խորհրդապահության կանոնները խոչընդոտ չհանդիսանան, համապատասխան պայմանների առկայությամբ, նրանց կողմից իրավասու մարմիններին կամ կազմակերպություններին հաղորդում ներկայացնելու հնարավորության համար, եթե նրանք ողջամիտ հիմքեր ունեն կարծելու, որ տեղի է ունեցե սույն Կոնվենցիայի իմաստով բռնության որևէ
լուրջ դրսևորում, և ակնկալվում են նման բռնության հետագա լուրջ դրսևորումներ»:
Հարկ է ընդգծել, որ այս դրույթն ամենևին էլ հաղորդում ներկայացնելու պարտականություն չի նախատեսում, այլ ընդամենը պահանջում է, որ օրենքով նման հրապարակումը հնարավոր լինի՝ համապատասխան պայմանների առկայության դեպքում: Ինչևէ, նորմի ձևակերպումից հետևում է, որ Ստամբուլի կոնվենցիան կոնֆիդենցիալ տեղեկության հրապարակման համար երկու կումուլյատիվ պայման է առաջ քաշում՝ ա) բռնությունը, իսկ ավելի ճիշտ՝ դրանով պատճառված վնասը պետք
է ծանր դրսևորում, այսինքն՝ լուրջ հետևանքներ ունենա և բ) պետք է առկա լինի
բռնության շարունակման կամ կրկնման վտանգը:
Ինչ վերաբերում է երկրորդ պայմանին, ապա բուժանձնակազմը խիստ սահմանափակ և առանձնահատուկ դեպքերում միայն կարող է հաստատել բռնության
շարունակման կամ կրկնման վտանգի առկայությունը: Որպես կանոն ընտանեկան
բռնության պարագայում կարելի է նախատեսել բռնության շարունակականության
1

Տե´ս Mandatory Reporting of Domestic Violence to Law Enforcement by Health Care
Providers: A Guide for Advocates Working to Respond to or Amend Reporting Laws Related to
Domestic Violence, https://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/Mandatory_Reporting_
of_DV_to_Law%20Enforcement_by_HCP.pdf, էջ 2:
2
Ստամբուլի կոնվենցիան ՀՀ-ն դեռևս չի վավերացրել, սակայն դրա ստորագրումը
նախատեսվում է 2017 թվականին՝ «Աջակցություն Հայաստանում մարդու իրավունքների
պաշտպանությանը» Եվրոպական միության և ՀՀ միջև բյուջետային աջակցության ծրագրի
շրջանակում:
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վերացական կամ իրական հնարավորությունը՝ հիմնվելով ընդհանուր վիճակագրության, համանման այլ դեպքերի, կյանքի փորձի կամ լավագույն դեպքում տվյալ
պացիենտի հիվանդության պատմության վրա:
Երկրորդ հարցը, որ անհրաժեշտ է հստակեցնել, գաղտնիքի հրապարակման
նպատակն է: Ինչպես պարզաբանվում է Ստամբուլի կոնվենցիայի բացատրական
զեկույցում. «Սույն հոդվածի նպատակը տուժողների կյանքը և անձեռնմխելիությունը պաշտպանելն է, այլ ոչ թե քրեական վարույթ նախաձեռնելը»1: Այլ խոսքերով՝
քննարկման առարկա դրույթը կանխարգելիչ նշանակություն ունի և ուղղված չէ
հանցագործության բացահայտման կամ մեղավորներին պատժելու նպատակներին:
Հիշյալ բացատրական զեկույցը նաև ընդգծում է, որ պետությունները կարող են
ընտրել հաղորդում ներկայացնելու և կոնֆիդենցիալությունը խախտելու պայմանները, որոնք կարող են ներառել, մասնավորապես, «տուժողի նախնական համաձայնությունը՝ բացառությամբ որոշ առանձնահատուկ դեպքերի, ինչպիսիք են՝ տուժողի անչափահաս լինելը կամ մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության
պատճառով իրեն պաշտպանելու անընդունակությունը»:
Քանի որ բժշկական գաղտնիքը երաշխավորող ՀՀ օրենքներից ոչ մեկը չի
հստակեցնում դրա հրապարակման իրավաչափության պայմանները, վերլուծությունը կամա թե ակամա պետք է հիմնվի առաջին հերթին անձնական և ընտանեկան
կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի սահմանափակման ընդհանուր հիմքերի և
պայմանների վրա: Այսպես, ըստ ՀՀ Սահմանադրության 31-րդ հոդվածի՝ մասնավոր և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով` պետական անվտանգության, երկրի տնտեսական բարեկեցության, հանցագործությունների կանխման կամ բացահայտման, հասարակական կարգի, առողջության և բարոյականության կամ այլոց հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության նպատակով: Այս ցանկը գրեթե ամբողջությամբ վերցված է Մարդու իրավունքերի և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասից՝ այն բացառությամբ, որ սահմանադրությունը, բացի հանցագործությունների կանխման
նպատակից, նախատեսում է նաև դրանց բացահայտման նպատակը՝ այդպիսով
ընդլայնելով հիշյալ իրավունքի սահմանափակման հիմքերը: Ինչևէ, ընտանեկան
բռնության համատեքստում բժշկական գաղտնիքը հրապարակելիս հիմնականում
գործ ունենք հանցագործությունների կանխման և բացահայտման նպատակների
հետ: Սա, իհարկե, չի նշանակում, որ հիշյալ նպատակների առկայությունն ամեն
դեպքում արդարացնում է հրապարակումը: Բացի օրինաչափ նպատակից, հրապարակումը պետք է նաև նախատեսված լինի օրենքով և լինի անհրաժեշտ վերոնշյալ նպատակին հասնելու համար, ինչպես նաև պետք է ապահովվի համաչափությունը սահմանափակող իրավունքի և իրականցվելիք նպատակի միջև:
Իրավական և սահմանադրաիրավական վերը շարադրված միջազգային նորմերն ընտանեկան բռնության կոնկրետ իրավիճակի նկատմամբ կիրառելիս կասկածից դուրս է թվում, որ անչափահաս և անգործունակ կամ այլ պատճառներով իրենց պաշտպանելու հնարավորություն չունեցող անձանց (օրինակ՝ տարեցներ,
հաշմանդամություն ունեցող անձինք) հանդեպ դրսևորված բռնության մասին
բժշկական հաստատության կողմից հայտնելու պայմանները պետք է ընդհանուր
դեպքերի համար նախատեսվածներից ավելի մեղմ լինեն: Այսպես, վերոգրյալ դեպ1
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քերում պետք է բավարար համարել միայն այնպիսի վնասի պատճառումը, որի
հետևանքով անձը բժշկական օգնության կարիք ունի:
Կոնկրետ երեխաների վերաբերյալ կոնֆիդենցիալ տեղեկությունն իրավասու
մարմիններին հաղորդելու և կոնֆիդենցիալությունը պաշտպանելու պարտականությունների միջև մրցակցության հարցին անդրադառնալու առիթ է ունեցել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (այսուհետ՝ ՄԻԵԴ)՝ Ջուպպալան ընդդեմ Ֆինլանդիայի գործով1: Այսպես, Ֆինլանդիայի օրենսդրությամբ՝ որոշ մասնագետներ, այդ թվում՝ բժիշկները, իրավունք ունեն պատկան մարմիններին հաղորդել
այն դեպքերի մասին, «երբ երեխան սոցիալական կեցությունը առերևույթ բարելավելու կարիք ունի» (դրանք ներառում են նաև ընտանեկան բռնությունը): Վկայակոչված նորմը ենթադրում էր, որ այդ իրավունքը պետք է գերակայի բժշկական գաղտնիքի պահպանման պարտականության նկատմամբ: Տվյալ գործով բժիշկը սոցիալական աջակցության մարմիններին հայտնել էր երեխայի մարմնի վրա հայտնաբերված կապտուկների մասին, որոնք ենթադրաբար հասցրել էր երեխայի հայրը,
ինչը ՄԻԵԴ-ն օրինաչափ էր համարել: Դատարանը, մասնավորապես, ընդգծել է.
«Երեխայի նկատմամբ բռնության՝ որպես սոցիալական խնդրի, լրջությունը պահանջում է, որ անձինք, ովքեր գործում են բարեխղճորեն այն հարցում, որն իրենց
կարծիքով բխում է երեխայի լավագույն շահից, չվախենան քրեական հետապնդումից կամ դատի տրվելուց … Առկա է զգայուն և նուրբ սահման ժամանակից շուտ
գործելու և ոչ ժամանակին գործելու միջև: Երեխայի նկատմամբ պարտականությունը նման որոշումներ ընդունելիս չպետք է քաղարկված լինի նրա ծնողների կողմից դատի տրվելու վտանգով, եթե կասկածը չապացուցվի»2:
Նույն փաստարկները կարելի է բերել նաև այլ խոցելի խմբերի պատկանող
անձանց վերաբերյալ: Նման դեպքերում գաղտնիքի հրապարակման անհրաժեշտության ցածր շեմը և մեղմ պահանջները պայմանավորված են հիշյալ անձանց
բարձր խոցելիությամբ, սեփական անվտանգությունն ապահովելու սահմանափակ
հնարավորություններով, բռնություն գործադրողից առավել կախյալությամբ և
հետևաբար՝ բժշկական անձնակազմի առավել մեծ պատասխանատվությամբ:
Այնուամենայնիվ հարկ է ընդգծել, որ երեխաների նկատմամբ ընտանեկան
բռնության հիմնավոր ենթադրության պարագայում անգամ բժշկական գաղտնիքի
հրապարակումը պետք է բավարարի որոշակի պայմանների: Օրինակ՝ ինչպես և
հրապարակման այլ դեպքերում, համապատասխան տեղեկությունները կարող են
հաղորդվել միայն սուբյեկտների սահմանափակ շրջանակի, ում դա անհրաժեշտ է
իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարելու համար՝ իրավապահ
մարմիններին, սոցիալական աշխատողներին և դատարանին, այլն էլ միայն այն
դեպքում, եթե հրապարակման անհրաժեշտությունը հիմնավորվում է վերջիններիս
կողմից, բայց ոչ երբեք բոլոր պետական մարմիններին, իսկ առավել ևս՝ լրատվամիջոցներին: Բացի այդ, կարելի է հրապարակել պացիենտին վերաբերող ոչ թե ամբողջ տեղեկությունը, այլ միայն դրա այն մասը, որի հրապարակման անհրաժեշտությունը հիմնավորված է: Պետք է հիշել նաև, որ, օրինակ, ՄԻԵԴ-ի իրավական
դիրքորոշումների համաձայն՝ բժշկական գաղտնիքի ոչ իրավաչափ հրապարակումը ներառում է նաև պացիենտին առանց անհրաժեշտության լուսանկարելու և նրա
մոտ երրորդ անձանց մուտքը դիտավորությամբ ապահովելու դեպքերը: Այսպես,

1
2

Տե´ս Juppala v. Finland, Application no. 18620/03, 02/12/2008:
Նույն տեղում, § 42:
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Դատարանը իր Ագիևներն ընդդեմ Ռուսաստանի գործով վճռում1 ոչ իրավաչափ է
ճանաչել բժշկական հաստատության կողմից ենթադրաբար ընտանեկան բռնության ենթարկված երեխային ոչ բժշկական նկատառումներով լուսանկարելը և լուսանկարները պետական Դումայի պատգամավորի օգնականին հանձնելը, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին երեխայի մոտ ուղեկցելը և նրա առողջության
վիճակի մասին տեղեկություններ հաղորդելը՝ առանց երեխայի որդեգրողների համաձայնության կամ որևէ այլ լիազորության: Ասել է թե՝ բժշկական գաղտնիքի հրապարակումը պետք է ոչ միայն իրավաչափ հիմք ունենա, այլև բավարարի իրավաչափության որոշակի պայմանները:
Իսկ ինչպե՞ս վարվել այն դեպքերում, երբ վերը քննարկված առանձնահատուկ պայմանները չկան: Վիճակագրությունը 2 ցույց է տալիս, որ ընտանեկան
բռնության լուրջ դրսևորումների մեծ մասում տուժում են չափահաս և գործունակ
միջին տարիքի կանայք, որոնք չեն դասվում առավել խոցելի խմբերի շարքին: Ո՞ր
դեպքերում կարելի է հաղորդում ներկայացնել, եթե տուժողը չի տալիս իր համաձայնությունը:
Ընտանեկան բռնության մասին իրավապահներին հայտնելուց առաջ պետք է
հաշվի առնել, որ ընտանեկան բռնության զոհերի կողմից այդ մասին լռելու և հաղորդում չներկայացնելու հիմնական պատճառներից է իրենց հարազատին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու ձգտումը3: Ուստի առկա է հիմնավոր
մտահոգություն, որ բժշկական հաստատությունների կողմից ընտանեկան բռնության դեպքերի մասին իրավապահ մարմիններին հաղորդում ներկայացնելը կարող է
տուժողներին հետ պահել բժշկական օգնության դիմելուց, ինչը չափազանց վտանգավոր է:
Բացի այդ, չի կարելի նաև անտեսել պացիենտի ինքնավարության և անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքները: Պացիենտը կարող է հրաժարվել
հաղորդում ներկայացնելուց ամենատարբեր պատճառներով՝ բռնարարին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու ձգտում, բռնարարից ֆինանսական
կախվածություն, ընտանիքը պահպանելու ցանկություն, վախ հասարակական
պարսավանքից կամ բռնության էսկալացիայից, ամոթ, բռնության ոչ ծանր դրսևորումներ, քաշքշուկներից խուսափելու ձգտում և այլն: Թվարկված պատճառների
հետ չի կարելի հաշվի չնստել: Օրինակ, սեռական բռնության դեպքերում Եվրոպայի խորհրդի՝ բռնության ենթարկված կանանց աջակցության ծառայությունների նվազագույն չափորոշիչները սահմանում են. «Ցանկացած բժշկական ապացույց և
բժշկական փաստաթուղթ պետք է հավաքվեն և հանձնվեն իրավասուներին միայն
շահառուի համաձայնությամբ»:4 Ստացվում է՝ եթե ընտանեկան բռնությունը սեռական բնույթի է, ապա այդ տեղեկությունը կարող է հրապարակվել բացառապես պացիենտի համաձայնությամբ:
1

Տե´ս Ageyevy v. Russia, Application no. 7075/10, 18/04/2013, Legal summary,
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["002-7435"]}
2
Տե´ս «Պրոակտիվ հասարակություն» հասարակական կազմակերպության կողմից 2012
թվականին
իրականացված
հետազոտությունը՝
http://www.osce.org/yerevan/88229?
download=true
3
Տե´ս ի թիվս այլոց «Պրոակտիվ հասարակություն» հասարակական կազմակերպության
կողմից 2012 թվականին իրականացված հետազոտությունը, որի համաձայն՝ այս
պարագայում բռնության մասին չհաղորդելը կազմում է 41.8 % http://www.osce.org/
yerevan/88229?download=true
4
Տե´ս Combating violence against women: minimum standards for support services, 2008, էջ
53:
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Սակայն, արդյո՞ք ամեն ինչ այդքան միանշանակ է. պետք է հաշվի առնել ընտանեկան հարաբերությունների առանձնակի զգայունությունը և գաղտնիությունը,
ընտանիքի անդամների փոխադարձ կապվածությունն ու կախյալությունը սոցիալական, տնտեսական, իրավական, հոգեբանական և այլ հարթություններում. կողմնակի անձի համար բավականին բարդ է կանխատեսել այդ ընտանիքի մասնավոր
կյանքին միջամտելու հետևանքները: Մեծ է հավանականությունը, որ տուժողին
պաշտպանելու ձգտումը կհանգեցնի հենց այդ տուժողի համար ավելի բացասական հետևանքների՝ ոչ միայն բռնության հաճախականության և դաժանության աճի,
այլև ֆինանսապես անելաների վիճակում հայտնվելու առումով: Բացի այդ, անհրաժեշտ է նաև հիշել, որ ընտանեկան բռնության հիմնական դրսևորումները մասնավոր մեղադրանքի գործեր են և/կամ մեղմ սանկցիաներ են նախատեսում, ինչը, զոհերի պաշտպանության պատշաճ կառուցակարգերի բացակայության պայմաններում, տուժողին կդնի էլ ավելի ծանր դրության մեջ և բռնության վտանգը կանխելու
փոխարեն կմեծացնի այն, քանզի բռնարարը մեկուսացված չի լինի: Եվ վերջապես.
տեղին կլինի ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ քննարկվող տեղեկությունների հրապարակումը մեծ հավանականությամբ զոհերի զգալի մասին հետ կպահի բժշկական օգնության դիմելուց, իսկ դիմելու դեպքում էլ կարող է տուժողներին հակել թաքցնելու
որոշակի տեղեկություններ իրենց վնասվածքների բնույթի և ինքնազգացողության
մասին հենց բժիշկներից, ինչը կնվազեցնի բուժման արդյունավետությունը:
Մյուս կողմից, պետությունն իր սահմանադրությամբ և ստանձնած միջազգային
պարտավորություններով դրական պարտականություն է կրում՝ ապահովելու իր իրավասության ներքո գտնվող ցանկացած անձի անվտանգությունը, այդ թվում՝ համապատասխան օրենսդրական կարգավորումներ նախատեսելու ճանապարհով:
Այլ կերպ՝ հանրությունը չի կարող բռնության զոհերին թողնել բացարձակ անօգնական վիճակում:
Հաշվի առնելով ներկայացված փաստարկները՝ պետք է նախ և առաջ ընդգծել, որ բժշկական անձնակազմը պարտավոր է ընտանեկան բռնության զոհերին
տեղեկացնել իրավապահ մարմիններին դիմելու, ինչպես նաև հասանելի տարբեր
աջակցության հնարավորությունների և ծառայությունների մասին: Եթե պացիենտն
ամեն դեպքում հրաժարվում է իրավապահներին դիմել, բժիշկը չի կարող հրապարակել նրան վերաբերող տեղեկությունները՝ բացառությամբ, եթե խոսքը կյանքին
կամ առողջությանն անմիջականորեն սպառնացող վտանգի մասին է1, ինչը կարող
է հանգեցնել բռնության ծանր դրսևորման, ինչպես նաև եթե հիմնավոր ենթադրություն կա, որ բռնությունը կիրառվում է նաև երեխաների կամ այլ խոցելի խմբի պատկանող անձանց նկատմամբ: Իսկ ի՞նչը կարելի է համարել բռնության ծանր դրսևորում: Կարծում եմ՝ այդպիսին, որպես կանոն, չի կարելի համարել հոգեբանական,
սոցիալական կամ տնտեսական բռնությունը, այլ միայն ֆիզիկականը և սեռականը:
Հոգեբանական բռնության մասին առանց պացիենտի համաձայնության կարելի է
հաղորդել միայն, եթե անմիջական վտանգ է սպառնում նրա մտավոր առողջությանը, և նա գտնվում է սոցիալական ծայրահեղ մեկուսացման մեջ:
Ամեն դեպքում, չափազանց կարևոր է պացիենտի կողմից հրապարակմանը
համաձայնություն չտալու դեպքում նրան նախօրոք տեղեկացնել, որ բժիշկը կամ
1

Անմիջականորեն սպառնացող վտանգի կանխման նպատակով բժշկական գաղտնիքի
հրապարակման մասին ավելի մանրամասն տե´ս Գ.Մ. Հակոբյան Ծայրահեղ անհրաժեշտությունը բժշկական գաղտնիքի հրապարակման հանցակազմի համատեքստում, ԵՊՀ
իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015թ. նստաշրջանի
նյութերի ժողովածու, Երևան, 2016, էջեր 476-495:
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վարչակազմը պատրաստվում է իրեն վերաբերող տեղեկությունները հաղորդել համապատասխան մարմիններին, ինչպես նաև այդ հրապարակման մոտավոր ժամանակի և հետևանքների մասին: Իսկ ավելի խրախուսելի է, որ մինչ բժշկական օգնություն ցուցաբերելը պացիենտը տեղեկացվի կոնֆիդենցիալության սահմանների
մասին, երբ դա հնարավոր է1:
Առանց պացիենտի համաձայնության տեղեկություններն իրավապահ մարմիններին հաղորդելու արգելքը, սակայն, չի խանգարում, որ բժիշկը բռնության հավանական վտանգի մասին տեղեկացնի ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց
աջակցության կենտրոններին, որոնց հիմնադրումը նախատեսվում է «Ընտանեկան
բռնության կանխարգելման և ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով: Այս կենտրոնների սոցիալական աշխատողները և
հոգեբանները սպասարկելու են բոլոր վարչատարածքային միավորները, բացահայտելու են կյանքի դժվարին վիճակում գտնվող ընտանիքները և նրանց ցուցաբերելու են սոցիալական, հոգեբանական և այլ անհրաժեշտ աջակցություն: Այս աշխատակիցները ոչ միայն նույնպես սահմանափակված են կոնֆիդենցիալության
պարտականությամբ, այլև ավելի մերձ և երկարատև շփում ունենալով ընտանիքի
հետ՝ կարող են առավել ճիշտ գնահատել իրավիճակը և միայն իսկապես անհրաժեշտության դեպքում դիմել իրավապահներին:
Քննարկման ենթակա վերջին հարցն այն է, թե արդյոք համապատասխան իրավաչափության պայմանների առկայության պայմաններում ընտանեկան բռնության փաստը հրապարակելը բժշկական անձնակազմի իրավունքն է, թե պարտականությունը, և եթե պարտականությունն է, ապա առկա՞ է արդյոք քրեական պատասխանատվություն այն չկատարելու համար: Այսպես, ՀՀ քրեական օրենսգրքի
335-րդ հոդվածը պատասխանատվություն է նախատեսում հաստատապես հայտնի նախապատրաստվող ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության մասին
չհայտնելու համար: Սակայն խնդիրը այն է, որ բժշկական օգնության կամ սպասարկման շրջանակում քիչ հավանական է հավաստիության նման բարձր աստիճանով օժտված տեղեկություն ձեռք բերելը: Խոսքը հիմնականում վերաբերում է
հիմնավոր ենթադրությանը: Ինչ վերաբերում է քրեական օրենսգրքի 315-րդ հոդվածին, որը պատասխանատվություն է նախատեսում պաշտոնեական անփութության համար, ապա այն հատուկ սուբյեկտով հանցակազմ է և կարող է տարածվել
միայն այն բուժաշխատողների վրա, ովքեր բավարարում են պաշտոնական անձին
ներկայացվող՝ օրենսգրքի 308-րդ հոդվածով սահմանված հատկանիշներին: Մնացած դեպքերում գաղտնիքի հրապարակումը պետք է համարել ոչ թե պարտականություն, այլ իրավունք:
Ինչ վերաբերում է քննարկվող բնագավառում միջազգային փորձին, ապա
պետք է նշել, որ, օրինակ, ԱՄՆ-ի տարբեր նահանգներում գործում են տարբեր իրավակարգավորումներ. որոշ նահանգներում գործում է պարտադիր հաղորդման
ինստիտուտը բռնության կոնկրետ դրսևորումների համար (օրինակ՝ հրազենային
վնասվածքներ), առանձին նահանգներում՝ պարտադիր հաղորդում հենց ընտանեկան բռնության դեպքերում, իսկ որոշ նահանգներում էլ (Նյու Հեմփշիր, Օկլահոմա,
Փենսիլվանիա) ուղղակի նախատեսված են բացառություններ պարտադիր հաղորդում ներկայացնելու կանոնից, եթե ընտանեկան կամ սեռական բռնության զոհը 18
տարեկանից բարձր ու գործունակ անձ է և հաղորդում ներկայացնելուն իր համա1

Տե´ս Health Privacy Principles for Protecting Victims of Domestic Violence, Futures Without
2000, http://www.healthcaresaboutipv.org/health-care/health-privacy-principles-forprotecting-victims-of-domestic-violence/
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ձայնությունը չի տալիս : Ավստրիայի օրենսդրության համաձայն՝ բժիշկը պարտավոր է առանց պացիենտի համաձայնության հաղորդում ներկայացնել միայն ծանր
մարմնական վնասվածքի դեպքում: Իսկ եթե վնասվածքը ծանր չէ, սակայն պացիենտն ընդունակ չէ ինքն իրեն պաշտպանելու (օրինակ՝ մտավոր խնդիրների
պատճառով), բժիշկը պետք է այդ մասին տեղեկացնի տեղական աջակցության
կենտրոնին2:
Ամփոփելով վերոշարադրյալը՝ կարելի է հանգել հետևյալ հետևություններին.
• Ընտանեկան բռնության համատեքստում բժշկական գաղտնիքը հրապարակելու հարցը որոշելիս պետք է հաշվի առնել բռնության շարունակման կամ
կրկնման հավանականության աստիճանը, այդ հավանականության գնահատման
հիմքում ընկած տվյալների հավաստիությունը, հավանական վտանգի ծանրության
աստիճանը, արդեն պատճառված վնասի ծանրությունը, ենթադրյալ բռնարարի անձը և նախկին պահվածքը, ենթադրյալ տուժողի կամ տուժողների անձը՝ տարիքը,
ֆիզիկական ու մտավոր առողջությունը և այլ վերաբերելի հանգամանքներ, հրապարակման հնարավոր հետևանքները պացիենտի համար, պացիենտի կողմից
հրապարակման համաձայնություն չտալու պատճառները և այլ վերաբերելի հանգամանքներ:
• Բժշկական գաղտնիքը հրապարակելիս կարևոր է հիշել, որ այն պետք է հետապնդի ոչ թե բռնարարին արդարադատությանը հանձնելու նպատակ (որպիսի
պարտականություն բժիշկը չունի, քանի դեռ համապատասխան հարցում չի ստացել իրավապահ մարմիններից), այլ ուղղված լինի բռնության հետագա դրսևորումների կանխմանը: Ուստի առանց պացիենտի համաձայնության նման հրապարակումը (հաղորդում ներկայացնելու ձևով) կարող է իրավաչափ լինել միայն համապատասխան խոցելի պացիենտներին (անչափահասներ, տարեցներ, անգործունակներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք և այլն) պաշտպանելու և բռնության
լուրջ դրսևորումների անմիջականորեն սպառնացող վտանգի պարագայում, եթե
առկա են այդ մասին հավաստի տվյալներ:
• Կարևոր է բռնության հետքերի մանրակրկիտ և ամբողջական փաստաթղթավորումը՝ հետագայում պացիենտի կողմից ըստ անհրաժեշտության օգտագործելու նպատակով:
• Իրավապահ մարմիններին հաղորդում ներկայացնելու փոխարեն ավելի
արդյունավետ կարող է լինել սոցիալական աշխատողներին որոշակի տեղեկություններ տրամադրելը՝ առավել ծանր հետևանքները կանխելու նպատակով:
• Որպեսզի հրապարակումը լինի իրավաչափ, անհրաժեշտ է բավարարել ոչ
միայն հրապարակման իրավաչափ հիմքի և անհրաժեշտության պահանջները, այլև
որոշակի ընթացակարգային պայմաններ, ինչպիսիք են՝ տեղեկության միայն անհրաժեշտ հատվածի հրապարակումը, հրապարակումը միայն պատշաճ սուբյեկտին, պացիենտի և ենթադրյալ բռնարարի ինքնությունը առանց անհրաժեշտության
չբացահայտելը, պացիենտին անպայման նախօրոք տեղեկացնել հրապարակման
մասին և այլն:
1

Տե´ս Mandatory Reporting of Domestic Violence to Law Enforcement by Health Care
Providers: A Guide for Advocates Working to Respond to or Amend Reporting Laws Related to
Domestic Violence, https://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/Mandatory_Reporting_
of_DV_to_Law%20Enforcement_by_HCP.pdf, էջ 7:
2
Տե´ս Sahiba Gafarova,Report on Promoting best practices in tackling violence against women,
PACE, 2015, http://website-pace.net/documents/19879/1274427/20150930-ViolenceWomen
BestPract-EN.pdf/4c7ecb18-fe6b-48d1-8df3-ccc09f197bd7, էջ 11:
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• Կարևոր է պացիենտի կողմից հրապարակմանը համաձայնություն չտալու
դեպքում նրան նախօրոք տեղեկացնել, որ բժիշկը կամ վարչակազմը պատրաստվում է իրեն վերաբերող տեղեկությունները հաղորդել համապատասխան մարմիններին, ինչպես նաև՝ այդ հրապարակման մոտավոր ժամանակի և հետևանքների մասին: Իսկ ավելի խրախուսելի է, որ մինչ բժշկական օգնություն ցուցաբերելը պացիենտը տեղեկացվի կոնֆիդենցիալության սահմանների մասին, երբ դա հնարավոր է:
• Եվ վերջապես. դեպքերի մեծ մասում բժշկական անձնակազմի համար
գաղտնիքը հրապարակելը ոչ թե պարտականություն է, այլ իրավունք՝ բացառությամբ վերը քնարկված՝ տուժողի՝ խոցելի խմբին պատկանելու և կյանքին կամ առողջությանը անմիջականորեն սպառնացող վտանգի դեպքերի:
Թեև առողջապահական համակարգն ունի ընտանեկան բռնությանը հակազդելու բացառիկ հնարավորություն, պացիենտների մասին տեղեկությունների անհետևողական և չհավասարակշռված հրապարակումը կարող է վտանգել նրանց
անվտանգությունը: Ուստի գաղտնի տեղեկությունների հրապարակումից առաջ
միշտ անհրաժեշտ է գնահատել նման հրապարակման անհրաժեշտությունը և
հետևանքները: Հարկ է ընդգծել, որ օրենքը չպետք է ընտրության հնարավորությունից զրկի որևէ մեկին, հատկապես ընտանեկան բռնությունից տուժողներին, ովքեր
առանց այդ էլ զուրկ են որոշումներ կայացնելու և ընտրություններ կատարելու հնարավորությունից:

СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ ТАЙНА
Гоар Акопян
Аспирант кафедры уголовного права ЕГУ
___________________________

В рамках настоящей статьи анализируется одна из наиболее чувствительных ситуаций разглашения медицинской тайны в контексте семейного насилия.
В частности, статья имеет цель выдвинуть и обсудить следующие вопросы: (1)
какие факторы должны быть приняты во внимание медицинским персоналом при
определении вопроса об информировании правоохранительных органов о пациенте- жертве семейного насилия? (2) в каких случаях разглашение медицинской тайны в контексте семейного насилия является законным? (3) при соответствующих обстоятельствах может ли разглашение медицинской тайны в контексте
семейного насилия считаться обязательством, а не правом, то есть, может ли
неразглашение медицинской тайны привести к уголовной ответственности? В
результате исследования автор пришел к заключению, что решая вопрос о разглашении медицинской тайны в контексте семейного насилия, нужно принять во
внимание степень вероятности продолжения или повторения насилия, а также
достоверность данных, лежащих в основе оценки такой вероятности, степень тяжести вероятной угрозы, тяжесть уже нанесенного ущерба, личность предполагаемого насильника, его предыдущее поведение и другие подходящие факторы.
Кроме того, для того, чтобы публикация была законной, необходимо удовлетворить не только требования законной цели и необходимости разглашения, но также определенные процедурные условия. Разглашение тайны в большинстве
случаев право медицинского персонала, а не обязательство, за исключением некоторых специфических случаев, которые детально анализированы в данной
статье.
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DOMESTIC VIOLENCE AND MEDICAL SECRECY
Gohar Hakobyan
PhD student, YSU Chair of Criminal Law
___________________________

This article analyses one of the most sensitive situations of medical secrecy
disclosure-providing confidential information to the law-enforcement in the context of
domestic violence. In particular, the research aimes at raising and discussing the
following issues: (1) which factors need to be taken into account by the medical
personnel when considering the issue of filing a police report regarding a victim of
domestic violence? (2) accordingly-in which cases may medical secrecy disclosure in
the context of domestic violence be considered as lawful? (3) when relevant
conditions exist-can medical secrecy disclosure in the context of domestic violence be
considered as an obligation, not a right? In other words: can failing to disclose medical
secret lead to criminal liability? Upon completing the research the author suggests
several conclusions: when considering the issue of disclosing medical secret in the
context of domestic violence, consideration must be given to the possibility of double
victimization, the credibility of the factors behind such assessment, the extent of
possible danger, the personality of perpetrator and other relevant factors. In addition,
the disclosure must pursue legitimate aim and meet certain procedural conditions.
Disclosure of the secret is in most cases the right of medical personnel except for
some specisific situations which are carefully discussed in the article.
Բանալի բառեր- բժշկական գաղտնիք, հանցագործությունների քննություն, իրավապահ մարմիններ, տեղեկատվության տրամադրում, հրապարակում, ընտանեկան բռնություն,
պարտադիր տեղեկացում
Ключевые слова: медицинская тайна, расследование преступления, правоохранительные
органы, предоставление информации, разглашение, семейное насилие, обязательноe
информированиe.
Key words: medical secret, crime investigation, law-enforcement bodies, providing with
information, disclosure, domestic violence, mandatory reporting.
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՏԱՐՎԱԾ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Դավիթ Թումասյան
ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի իրավական ապահովման և վիճակագրական
վարչության պետ, իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
__________________________________

Քրեաիրավական պաշտպանությունը մարդու, նրա իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունն է հանցավոր ոտնձգությունից կամ դրանց իրական վտանգից: Քրեաիրավական պաշտպանության ենթակա են ոչ բոլոր հասարակական հարաբերությունները, այլ միայն դրանք, որոնց խախտումը կարող է հանգեցնել լուրջ հետևանքների, կամ որոնք ոտնձգում են առավել արժեք ներկայացնող
հարաբերությունները: Ոչ միայն հանցավոր ոտնձգություններից, այլ նաև դրանց իրական վտանգից անձանց պաշտպանության պոզիտիվ պարտականությանն անդրադարձել է նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը:1 Դա փաստում
է, որ հանցավոր ոտնձգություններից և դրա իրական վտանգից երեխայի և նրա իրավունքների պաշտպանությունը պետք է իրականացվի նաև քրեաիրավական մեխանիզմներով:
Երեխաները, իրենց տարիքային, հոգեբանական, սոցիալական և այլ առանձնահատկություններից ելնելով, պետք է ստանան այնպիսի քրեաիրավական պաշտպանություն, որը կբխի երեխայի լավագույն շահերից և միտված կլինի այդ շահերի պաշտպանությանը:
Հայաստանի Հանրապետությունում առկա է երեխաների պաշտպանության
հիմնահարցերին վերաբերող և´ միջազգային, և´ ազգային իրավական ծավալուն
բազա: Ընդ որում, ՀՀ-ն վավերացրել է երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտի հիմնական միջազգային իրավական ակտերը: Դրանց թվին են պատկանում`
1. Երեխայի իրավունքների մասին Միավորված ազգերի կազմակերպության
կոնվենցիան 2, այդ կոնվենցիայի` Մանկավաճառության, երեխաների մարմնավաճառության և մանկական պոռնոգրաֆիայի մասին3 և Զինված հակամարտություններին վերաբերող կամընտիր արձանագրությունները4,
2. Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի ՄԱԿ-ի
կոնվենցիան և դրա կամընտիր՝ Մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների
1

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն Օսմանն ընդդեմ Մեծ Բրիտանիայի
գործով նշել է, որ անձի կամ անձանց պաշտպանությանն ուղղված նախականխիչ
միջոցառումներ ձեռնարկելու պետության պոզիտիվ պարտականությունը ծագում է այն
դեպքում, երբ իշխանությունները գիտեին կամ պարտավոր էին իմանալու մարդու կյանքի
իրական և անմիջական ռիսկի գոյության մասին, որը կապված է երրորդ անձանց հանցավոր
գործողությունների հետ: Եթե իշխանությունը նման հանգամանքներում, իր իրավասության
շրջանակում չի ձեռնարկել այնպիսի միջոցառումներ, որոնք կարող էին օգնել խուսափելու
ռիսկից, ապա դա կդիտվի կյանքի իրավունքի խախտում: Դատարանը նշել է, որ այս
դեպքում դիմողը պետք է միայն ապացուցի, որ պետությունը չի ձեռնարկել ողջամտորեն
ակնկալվող այն միջոցառումները, որոնք նպատակ ունեին խուսափել իրական և
անմիջական ռիսկից:
2
ՀՀ-ում ուժի մեջ է մտել 1993թ.-ի հունիսի 22-ին:
3
ՀՀ-ում ուժի մեջ է մտել 2005թ.-ի հուլիսի 30-ին:
4
ՀՀ-ում ուժի մեջ է մտել 2005թ.-ի մարտի 21-ին:
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առևտրի կանխարգելման, արգելման և պատժի մասին թիվ 2 արձանագրությունը ,
3. Երեխաների պաշտպանության և օտարերկրյա որդեգրման բնագավառում
համագործակցության մասին կոնվենցիան (Հաագայի կոնվենցիա)2,
4. Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի միջոցների մասին Եվրոպայի
խորհրդի 2005թ.-ի կոնվենցիան 3,
5. Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ՄԱԿ) Երեխաների աշխատանքի վատթարագույն ձևերի մասին կոնվենցիան 4,
6. ԱՄԿ-ի Հարկադիր աշխատանքի վերացման մասին կոնվենցիան 5 և
այլն:
Սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների
պաշտպանության մասին ԵԽ-ի կոնվենցիան6 ՀՀ-ն դեռ չի վավերացրել:
Երեխաների պաշտպանության ոլորտին վերաբերող ազգային օրենսդրությունից առանձնահատուկ պետք է նշել հետևյալ իրավական ակտերը` ՀՀ քրեական
оրենսգիրքը, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը, ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրքը, «Երեխաների իրավունքների մասին» 1996թ. մայիսի 29-ին ընդունված ՀՀ օրենքը:
Երեխայի իրավունքների քրեաիրավական պաշտպանությունն ազգային օրենսդրության մակարդակով իրականացվում է ՀՀ քր. օր.-ով: Մարդու դեմ ուղղված
հանցագործությունների բաժնում առանձնացված է ընտանիքի և երեխայի շահերի
դեմ ուղղված հանցագործությունների գլուխը, սակայն երեխաների իրավունքների
քրեաիրավական պաշտպանությունն իրականացվում է ՀՀ քր. օր.-ի այլ հոդվածներով նույնպես: Երեխայի իրավունքների և ազատությունների քրեաիրավական
պաշտպանությունը նախատեսված է, օրինակ, ՀՀ քր. օր.-ի 119-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի 3-րդ կետով (անչափահասի կամ հանցավորից նյութական կամ այլ կախվածություն ունեցող անձի, ինչպես նաև առևանգված կամ որպես պատանդ վերցված
անձի նկատմամբ ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելը), 124-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով (վեներական հիվանդությամբ
կամ այլ սեռավարակներով վարակելը, որը կատարվել է անչափահասի նկատմամբ) և այլն: Այդ իսկ պատճառով երեխաների դեմ ուղղված հանցագործությունների ուսումնասիրությունը չի սահմանափակում ՀՀ քր. օր.-ի 20-րդ գլխի շրջանակներով, այլ ներառում է նաև այլ գլուխներում նախատեսված հանցագործություններ7:
Հարկ է նշել, որ ՀՀ քր. օր. հիմնականում ներառում է ՄԱԿ-ի, ԱՄԿ-ի, ԵԽ-ի
կոնվենցիաներով սահմանվող և քրեականացման պահանջ ներկայացնող դրույթները, սակայն առկա են որոշ արարքներ, որոնք դեռ քրեականացված չեն, օրինակ՝
մանկական պոռնոգրաֆիա դիտելը, մանկական մարմնավաճառության ծառայություններից օգտվելը և այլն:
Ձևավորված իրավական բազայի առկայությունը դեռ չի նշանակում, որ այն
վերանայման կարիք չունի և չի ունենա, մանավանդ եթե հաշվի առնվեն մարդու իրավունքների պաշտպանության միտումները: Ինչպես արդարացիորեն նշվել է, Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի ընդունմամբ ավարտվեց երեխայի իրավունքների պաշտպանության կոնցեպտուալ հիմքերի ձևավորումը: Եվ թեև Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայում արդեն իսկ ամրագրվել է երեխայի իրավունքների բավականին լայն շրջանակ, այնուամենայնիվ երեխայի իրավունքնե1

ՀՀ-ում ուժի մեջ է մտել 2003թ.-ի դեկտեմբերի 25-ին:
ՀՀ-ում ուժի մեջ է մտել 2007թ.-ի հունիսի 1-ին:
3
ՀՀ-ում ուժի մեջ է 2008թ.-ի մարտի 20-ից:
4
ՀՀ-ում ուժի մեջ է 2006թ.-ի հունվարի 2-ից:
5
ՀՀ-ում ուժի մեջ է 2005թ.-ի դեկտեմբերի 17-ից:
6
ՀՀ-ի կողմից ստորագրվել է 2010թ.-ի սեպտեմբերի 29-ին:
7
Նման դեպքերում փոփոխվում է երեխաների պաշտպանությանն ուղղված հասարակական
հարաբերությունները որպես հիմնական կամ լրացուցիչ օբյեկտ ընկալելու հարցը:
2
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րի տեսության և նոր կոնցեպտուալ գաղափարախոսության ձևավորման պայմաններում դրանք ունենում են վերանայման և վերաիմաստավորման որոշակի կարիք1: Այս հարցն առավել արդիական է երեխաների քրեաիրավական պաշտպանության համատեքստում:
Երեխաների դեմ ուղղված հանցագործությունների թիվն ինքնին մեծ չէ, սակայն հաշվի առնելով այն, որ յուրաքանչյուր հանցագործություն մեկ, իսկ երբեմն
նաև մի քանի երեխաների խեղված ճակատագիր է, ապա անգամ մեկ հանցագործության առկայությունը լուրջ մտահոգություններ է առաջացնում, առավել ևս, որ երբեմն այդ հանցագործությունները կատարում են այն անձինք, ովքեր պետք է
պաշտպանեն այդ երեխային և /կամ զբաղվեն այդ երեխայի խնամքով կամ դաստիարակությամբ:
Այսպես, 2016թ. ընթացքում ՀՀ քննչական կոմիտեի վարույթում է գտնվել երեխաների նկատմամբ կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ 200 քրեական գործ: Ընդ որում, դրանցից 175-ը վարույթ է ընդունվել հաշվետու ժամանակաշրջանում, իսկ 25-ը անավարտ մնացած քրեական գործեր են եղել2:
Վերը նշված հանցագործություններով 122 անձինք ներգրավված են եղել որպես մեղադրյալներ, ընդ որում դրանցից 9-ը եղել են 14-16 տարեկան, 15-ը՝ 16-18
տարեկան, 66-ը՝ 18-35 տարեկան, 32-ը՝ 35 տարեկանից բարձր: Այսինքն՝ մեղադրյալներից 24-ը (19,7%-ը) հանցագործությունը կատարելու պահին եղել են անչափահաս: Այս ցուցանիշը մտահոգիչ է այնքանով, որ հանցավոր դրսևորումներն իրականացվում են, երբ տարիքով մեծ երեխաները սկզբնական փուլում ճնշում են
տարիքով փոքրերին, իսկ հետագայում արդեն սկսում թույլ տալ հանցավոր արարքներ, ներառյալ՝ բռնի հանցագործություններ, օրինակ, սպանություն, սեքսուալ
բնույթի բռնի գործողություններ և այլն:
Ինչպես նշվում է մասնագիտական գրականության մեջ, 17 տարեկան հասակն
անցումային շրջան է դեռահասությունից երիտասարդություն: Այս տարիքում սրվում
են սեփական արժեքների կարևորությունն ու նշանակությունը, չնայած երեխաները
շատ հարցերում դեռևս ենթակա են արտաքին ազդեցություններին: Պատանեկության կարևորագույն ձեռքբերումը կենսական պլանների ձևավորումն է: Նրանց համար, ովքեր դժվար են անցնում 17 տարեկանի ճգնաժամը, հատուկ են բազմատեսակ վախեր: Սեփական անձի, ծնողների և հարազատների առաջ պատասխանատվության զգացումը, իրական ձեռքբերումներն այս շրջանում մեծ բեռ են պատանու համար: Սրան գումարվում են նաև նոր կյանքի, սխալվելու հավանականության, բուհ ընդունվելու, տղաների պարագայում՝ զորակոչվելու հանգամանքները: Բարձր տագնապայնությունն ու այդ ֆոնի վրա առաջ եկող վախերը կարող
են նևրոտիկ արձագանքների պատճառ դառնալ: Այս տարիքային փուլն ապագային
նպատակամիտվածության, անձի կայունացման, կայուն աշխարհայացքի ձևավորման, կյանքում սեփական տեղի և դիրքի հստակեցման շրջանն է: Այս փուլում ավարտվում է ֆիզիկական, սեռական զարգացման և հասունացման գործընթացը3:
1

Մանրամասն տե´ս Manful E., McCrystal P. Conceptualisation f Children's Rights/ Child Care
in Practice. № 1. 2010. էջեր 83-97:
2
200 քրեական գործերից 4-ը վերաբերել է սպանությանը (հոդվ. 104), 4-ը՝ անզգուշությամբ
մահ պատճառելուն (հոդվ. 109), 6-ը՝ ինքնասպանության հասցնելուն (հոդվ. 110), 13-ը՝
դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելուն (հոդվ. 112), 5-ը՝
դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս պատճառելուն (հոդվ. 117), 25-ը՝ ծեծին (հոդվ.
118), 4-ը՝ ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելուն (հոդվ.
119), 2-ը՝ անզգուշությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելուն (հոդվ. 120), 3-ը՝
առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելուն (հոդվ. 121), 5-ը՝ մարդուն
առևանգելուն (հոդվ. 131) և այլն:
3
Տե´ս Ալեքսանյան Ա., Գասպարյան Ա. Անչափահասների մասնակցությամբ գործերով
մասնագիտացված քննիչների պատրաստման մոդուլ: Մոդուլ 4. Հոգեբանության ոլորտ,
Երևան, 2017, էջեր 9-10:
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Վերը նշված փոփոխությունները չեն կարող չանդրադառնալ երեխայի հոգեբանության վրա, ինչը կարող է հանգեցնել նաև դևիանտ վարքագծի ձևավորմանը և
հանցավոր արարքների կատարմանը: Բացառված չէ նաև, որ պատանեկության
փուլում ինքնահաստատումը մղի հանցավոր արարքների կատարման նաև իրենցից թույլ անձանց նկատմամբ, ովքեր, տարիքային, հոգեբանական կամ այլ հանգամանքներից ելնելով, ի վիճակի չեն դիմադրություն ցույց տալու կամ չեն գիտակցում դրա անհրաժեշտությունը: Այս դեպքում առաջնահերթ թիրախ կարող է ընտրվել շրջապատում գտնվող մանկահասակը:
2016թ.-ին երեխայի դեմ կատարված հանցագործություններով ներգրավված
122 մեղադրյալներից 12-ն ունեցել են տարրական կրթություն, 95-ը՝ միջնակարգ,
2-ը՝ միջին մասնագիտական, 3-ը՝ բարձրագույն: Ինչպես երևում է, երեխաների
նկատմամբ հանցագործություն կատարած անձանց համապատասխանաբար
1,6%-ը և 2,5%-ը կազմում են միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն ունեցող անձինք, ինչն անուղղակի վկայում է, որ բարձրագույն կրթությամբ անձինք
առավել զգուշավոր և գիտակցված են մոտենում երեխաների իրավունքների
պաշտպանությանը, չնայած չի բացառվում նաև լատենտայնության հանգամանքը:
122 մեղադրյալներից միայն 6-ն են նախկինում եղել դատապարտված1:
Վարույթում գտնվող գործերով եղել են թվով 175 տուժողներ, որոնցից 47-ը՝
մինչև 12 տարեկան (26,9%), 14-ը՝ 12-14 տարեկան (8%), 72-ը՝ 14-16 տարեկան
(41,1%), 42-ը՝ 16-18 տարեկան (24%):
2016թ. ընթացքում ավարտվել են երեխաների նկատմամբ կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ 138 քրեական գործեր: 67 քրեական գործի վարույթ կարճվել է, որոնցից 45-ը` արդարացման հիմքով, իսկ 22-ը` ոչ արդարացման:
Մեղադրական եզրակացությամբ դատարան է ուղարկվել 71 քրեական գործ
83 անձի վերաբերյալ2:
Ինչպես երևում է վերը նշված վիճակագրությունից, երեխաների նկատմամբ
կատարված հանցագործությունները թե´ քանակական, թե´ որակական հատկանիշներով բավականին մտահոգիչ են, ինչը հիմք է հանդիսանում այս հանցագործությունների ուսումնասիրությունն իրականացնել առավել համակարգված և ամբողջական:
Ինչպես նշվել է, երեխայի իրավունքների քրեաիրավական պաշտպանությունն
ազգային օրենսդրության մակարդակով իրականացվում է բացառապես ՀՀ քր.
օր.-ով: Մարդու դեմ ուղղված հանցագործություններից առանձնացված է ընտանիքի և երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործությունները, սակայն երեխաների
իրավունքների քրեաիրավական պաշտպանությունն իրականացվում է ՀՀ քր. օր.-ի
այլ գլուխներում նախատեսված հոդվածներով նույնպես:
1

Այդ մեղադրյալները նախկինում դատապարտված են եղել ծեծի, բռնաբարության, 16
տարին չլրացած անձի հետ սեռական հարաբերություն ունենալու, անառակաբարո
գործողության համար:
2
Մեղադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկված գործերը վերաբերում էին՝ 2-ը
սպանությանը (հոդվ. 104), 7-ը՝ դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելուն
(հոդվ. 112), 1-ը՝ դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս պատճառելուն (հոդվ. 117), 9ը՝ նախատեսված ծեծին (հոդվ. 118), 1-ը՝ անզգուշությամբ առողջությանը միջին ծանրության
վնաս պատճառելուն (հոդվ. 121), 5-ը՝ մարդուն առևանգելուն (հոդվ. 131), 1-ը՝ սպանության
կամ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու, կամ գույք ոչնչացնելու սպառնալիքին (հոդվ.
137), 4-ը՝ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններին (հոդվ. 139), 34-ը՝ սեռական
հարաբերությանը 16 տարին չլրացած անձի հետ կամ սեքսուալ բնույթի գործողություններ
կատարելը 16 տարին չլրացած անձի նկատմամբ (հոդվ. 141), 4-ը՝ անառակաբարո
գործողություններին (հոդվ. 142), 1-ը՝ անձնական կամ ընտանեկան կյանքի մասին
տեղեկություններ ապօրինի հավաքելուն, պահելուն, օգտագործելուն կամ տարածելուն
(հոդվ. 144), 2-ը այլ հանցագործություններ են:

46

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

Առհասարակ, հաշվի առնելով ՀՀ քր. օր.-ի հոդվածներում երեխաների պաշտպանությանը վերաբերող նորմների կառուցվածքային առանձնահատկությունները,
երեխաների դեմ ուղղված հանցագործություններ բովանդակող նորմերը կարելի է
բաժանել 3 խմբի՝
1) հոդվածներ, որոնք վերաբերելի են միայն երեխաներին, օրինակ՝ ՀՀ քր.
օր.-ի 106-րդ, 132.2-րդ, 165-րդ, 168-րդ և այլ հոդվածներ,
2) հոդվածներ, որտեղ անչափահասի նկատմամբ հանցանք կատարելը համարվում է ծանրացնող հանգամանք, օրինակ՝ ՀՀ քր. օր.-ի 119-րդ, 131-րդ, 133-րդ,
218-րդ և այլ հոդվածներով,
3) հոդվածներ, որոնք որևէ տարբերակում չեն նախատեսում անչափահասների վերաբերյալ, օրինակ՝ ՀՀ քր. օր-ի 112-րդ, 129-րդ և այլն (ՀՀ քր. օր-ի Հատուկ
մասի հոդվածների մեծամասնությունը):
Կախված այն հանգամանքից, թե երեխայի որ իրավունքի կամ շահի նկատմամբ է կատարվում ոտնձգությունը, նպատակահարմար է տարանջատել երեխաների նկատմամբ կատարվող հետևյալ հանցավոր արարքները՝
1) երեխայի կյանքի և առողջության դեմ ուղղված,
2) երեխայի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված,
3) երեխայի սեռական ազատության և սեռական անձեռնմխելիության դեմ
ուղղված,
4) երեխայի այլ իրավունքների և շահերի դեմ ուղղված:
Երեխաների պաշտպանությունը պետք է իրականացվի ոչ միայն երեխաների
համար անծանոթ (և հաճախ որպես վտանգավոր ընկալվող անձանց կողմից), այլ
նաև այն անձանցից, որոնց վրա դրված է երեխայի խնամքի և/կամ դաստիարակության պարտականությունը:
2015թ.-ին ՀՀ քր. օր.-ի 138-142-րդ հոդվածներով ՀՀ քննչական կոմիտեում
քննվել է 71 քրեական գործ: Քրեական հետապնդման վիճակում գտնվող 71 անձանց գերակշիռ մասը տուժողների հետ գտնվել է փաստացի ամուսնական կապերի մեջ (30 քրեական գործ), 12 գործով տուժողները և ենթադրյալ հանցանք կատարած անձինք գտնվել են ընկերական հարաբերությունների մեջ, 9 դեպքում եղել են
ծանոթներ, 7 դեպքում՝ հարևաններ, 5 գործով ենթադրյալ հանցանքը կատարվել է
հոր կամ խորթ հոր, 2 գործով՝ տուժողի հարազատի (հորեղբոր որդու, մորաքրոջ
ամուսնու), 1 դեպքում՝ մոր նախկին ամուսնու, 1 գործով՝ ուսուցչի, իսկ 4 դեպքում՝
անծանոթների կողմից:
Ընտանիքի ներսում (անչափահաս փաստացի կին-ամուսին, ծնող-երեխա)
ոտնձգությունների դեպքերի առթիվ հարուցվել է 35 քրեական գործ, որը կազմում է
գործերի 49,3%-ը1:
Ինչպես երևում է, ՀՀ քր. օր.-ի 138-142-րդ հոդվածներով 2015 թվականին ՀՀ
քննչական կոմիտեում քննված գործերից միայն 4 անձ են տուժող երեխային անծանոթ եղել (ընդհանուր թվի 5,6%), չնայած եղել են համացանցային ծանոթություններ
(16,9%): Սակայն այս դեպքում էլ ակնհայտ է, որ երեխայի նկատմամբ անծանոթ
կամ փաստացի անծանոթ անձանց տեսակարար կշիռը սեռական հանցագործություն կատարած անձանց թվում չի գերազանցում մեկ քարորդը: Այստեղից կարելի է
եզրահանգել, որ այն դիրքորոշումը, որ երեխան ապահով է իրեն զգում ընտանիքում, ոչ միշտ է համապատասխանում իրականությանը: Իհարկե, ասվածն ամենևին չի նշանակում, որ երեխաներն ընտանիքում անպաշտպան են և մշտապես
ենթարկվում են բռնության, բայց, այնուամենայնիվ, կանխարգելիչ միջոցառումների
պատշաճ իրականացումը խիստ անհրաժեշտ է:
1

Տե´ս «ՀՀ քննչական կոմիտեի վարույթում 2015 թվականին սեռական բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերով նախաքննության ընթացքում անչափահաս տուժողների իրավունքների պաշտպանության վիճակի ամփոփում»: Երևան, 2016,
էջեր 17-18:

Государство и право

47

2016թ.-ին ՀՀ քր. օր.-ի 138-142-րդ հոդվածներով ՀՀ քննչական կոմիտեում
քննված գործերով տուժող է ներգրավվել 162 անձ, որոնցից 115-ը եղել են անչափահաս (տուժողների 71%-ը): Հանցագործության կատարման պահին տուժողներից 2–ը եղել են 5 տարեկան, 2-ը՝ 6 տարեկան, 1-ը՝ 7 տարեկան, 4-ը՝ 8 տարեկան,
3-ը՝ 9 տարեկան, 2-ը՝ 10 տարեկան, 5-ը՝ 11 տարեկան, 1-ը՝ 12 տարեկան, 7-ը՝ 13
տարեկան, 17-ը՝ 14 տարեկան, 48-ը՝ 15 տարեկան, 20-ը՝ 16 տարեկան, 3-ը՝ 17 տարեկան: Նման վիճակագրությունը վկայում է, որ սեռական հանցագործությունների
դեպքում երեխաներն առավել խոցելի են, քան չափահասները, ինչը կրկին վերահաստատում է կանխարգելիչ արդյունավետ միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտությունը:
Երեխաների դեմ ուղղված հանցագործություններն առանձնանում են ոչ միայն
իրենց բնույթով, այլ նաև հանցագործությունների իրականացման մեխանիզմերով:
Երեխաների դեմ ուղղված հանցագործություն իրականացրած անձանց մի մասը խոստովանում է, որ երեխայի դեմ ուղղված հանցագործությունն իրականացրել է
հաշվի առնելով երեխայի ֆիզիկապես թույլ լինելը կամ դեպքի վերաբերյալ այլ անձանց պատմելու երեխայի վախը:
Ելնելով երեխայի տարիքային, հոգեբանական և սոցիալական առանձնահատկություններից և հաշվի առնելով տարբեր տարիքային խմբերի երեխաների նկատմամբ կատարված հանցագործությունների ընկալումը և ազդեցությունը՝ ցանկալի է
երեխայի դեմ ուղղված հանցագործությունները դասակարգել չորս խմբի՝ ըստ երեխայի տարիքային առանձնահատկությունների՝
• մանկահասակներ՝ մինչև 7 տարեկան երեխաների նկատմամբ կատարված,
• մանկահասակներ՝ 7-12 տարեկան երեխաների նկատմամբ կատարված,
• անչափահասներ՝ 12-16 տարեկան երեխաների նկատմամբ կատարված,
• անչափահասներ՝ 16-18 տարեկան երեխաների նկատմամբ կատարված1:
Մանկահասակների դասակարգումը երկու խմբի պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ «7-ից մինչև 12-14 տարեկան հասակն ընկած ժամանակահատվածն անհատին տանում է դեպի ավելի շատ ինքնուրույնություն: Այդ պահից երեխաները, մեծերի հետ համատեղ, յուրովի ձգտում են իրավահավասար հասարակություն ստեղծելու: Երեխան սկսում է իրեն ընկալել որպես տարբեր հնարավորությունների կրող, փորձում է կողմնորոշվել տարբեր հասարակական հարաբերություններում: Նա համեմատում է դրանց նշանակությունը և իրեն չափում է դրանցով: Դեպի զարգացում տանող այդ նոր քայլով ավարտվում է նախապատրաստությունը կյանքին, որն էլ կազմում է մանկությունը»2:
Անչափահասների դասակարգումը երկու խմբի պայմանավորված է նրանով,
որ 16 տարեկանում երեխան ձեռք է բերում որոշակի ինքնուրույնություն և իրավունքներ, որոնց հիման վրա էապես փոխվում է նրա կարգավիճակը:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարելի է նշել, որ երեխաների դեմ ուղղված հանցագործություններն ունեն աճի միտում, փոփոխվում է այդ հանցագործությունների
ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական ցուցանիշները, և դրանց դեմ պայքարն առավել արդյունավետ դարձնելու համար նախևառաջ անհրաժեշտ է հստակեցնել երեխաների դեմ ուղղված հանցագործությունների շրջանակը, քրեականացնել այնպիսի արարքներ, որոնց քրեականացումը պահանջվում է ՀՀ կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերով, դասակարգել երեխաների դեմ ուղղված
հանցագործությունները և հնարավորության դեպքում կոդավորել դրանք ու այդ ամենի արդյունքում մշակել և կազմակերպել թիրախային պայքար յուրաքանչյուր տեսակի հանցագործության դեմ:
1

Տե´ս Ղամբարյան Ա., Թումասյան Դ. Երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և սեռական
ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններն ու դրանց վարույթի առանձնահատկությունները. Եր., 2015, էջ 38:
2
Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 2000, էջ 65:
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ДЕТЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ И ИХ ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Давид Тумасян
Начальник Управления правового обеспечения и статистики
Департамента Следственного комитета РА
________________________________

Статья посвящена общей характеристике законодательства РА о защите
детей. В ней дана статистическая картина преступлений против детей в РА,
указаны характерные данные указанных преступлений и их как количественные,
так и качественные особенности. В статье раскрывается законодательно
закрепленые формулировки уголовно-правовой защиты детей, а также
классификация преступлений против детей.

STATE OF THE CRIMES AGAINST
CHILDREN IN THE REPUBLIC OF ARMENIA AND THEIR
COMMON FEATURES
David Tumasyan
Head of the Legal and Statistics Department of the RA
Investigative Committee, Candidate of Legal Sciences
________________________________

The article is devoted to the common features of the RA legislation on the
protection of children. It provides statistics of crimes against children in the RA,
specifies the characteristics of these crimes and their quantitative and qualitative
features. The article reveals the legislatively established formulations of the criminallegal protection of children, as well as the classification of crimes against children.
Բանալի բառեր – երեխաների դեմ ուղղված հանցագործություններ, երեխաների
քրեաիրավական պաշտպանություն, երեխայի իրավունք, երեխայի պաշտպանության մասին
օրենսդրություն, երեխայի դեմ ուղղված հանցագործությունների վիճակագրություն,
երեխաների դեմ ուղղված հանցագործությունների դասակարգում
Ключевые слова: преступления против детей, уголовно-правовая защита детей, права
детей, законодательство о защите детей, статистика преступлений против детей,
классификация преступлений против детей
Key words: crimes against children, criminal-legal protection of children, children's rights,
legislation on child protection, statistics of crimes against children, classification of crimes
against children
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЛАСНОГО СОДЕЙСТВИЯ
ГРАЖДАН ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ И
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Эрик Погосян
Начальник четвертого отделения ОУР Управление полиции г. Еревана,
адъюнкт кафедры ООРД Академии управления МВД России,
подполковник полиции
_____________________________

Высокий уровень преступности в стране является одним из основных факторов, который препятствует осуществлению позитивных социально-экономических реформ. Значимую роль среди наиболее эффективных средств борьбы с
преступностью играет оперативно-розыскная деятельность. При этом использование ее специфических сил, средств и методов является одним из важных компонентов успешной работы оперативных подразделений полиции для решения
задач по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.
Вопросы сотрудничества лиц с органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, регулируются соответствующими положениями статьи
12 Закона об ОРД РА1. В частности, пункт 1 статьи 12 устанавливает порядок
привлечения лиц к негласному сотрудничеству с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность. Соответствующие положения статьи 13
данного закона регулируют вопросы, связанные с безопасностью и социальной
защитой лиц (а также членов их семей, лиц, находящихся на их попечении), сотрудничающих с органами, осуществляющими ОРД. Возможность привлечения
граждан к сотрудничеству предусмотрена также статьями 3, 7 и 28 Закона РА О
Полиции2, в частности статья 3 устанавливает, что полиция при осуществлении
своих задач сотрудничает с органами государственного управления, другими
правоохранительными органами, а также с организациями и физическими лицами, статья 7 устанавливает, что граждане и юридические лица могут участвовать
в осуществлении задач полиции на принципе добровольности, статья 28 устанавливает, что полиция имеет право получить безвозмездно от граждан информацию, имеющую отношение к конкретному преступлению, за исключением случаев, когда для получения данной информации законом установлен специальный порядок привлекать граждан с их согласия к раскрытию преступления, или
административному правонарушения, к задержанию преступника или правонарушителя. А также статьями 11 (пункт 1.10) и 36 Закона РА О налоговой службе,
статьей 23 (пункты 1 и 2З) закона РА О таможенной службе.
Однако, как показывает анализ ведомственных нормативных актов и деятельность оперативных подразделений органов полиции Республики Армения,
оперативно-розыскная деятельность осуществляется преимущественно негласно, при этом существенную помощь данным подразделениям в борьбе с
преступностью оказывают лица, содействующие на конфиденциальной основе.
В свою очередь, гласному содействию граждан оперативным подразделениям в
1
2

Закона об «Оперативно-розыскной деятельности» Республики Армения 2007г.
Закона «О Полиции» Республики Армения 2001г.
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Республики Армения не уделяется должное внимания, хотя указанная категория
лиц зачастую проводит не менее сложную работу, чем «конфиденты». Лицами,
гласно содействующими оперативным подразделениям, нередко решаются аналогичные задачи, и они также подвергаются опасности со стороны преступников.
В целом, эффективность функционирования института гласного содействия
граждан оперативным подразделениям органов полиции, прежде всего зависит
от степени доверия к ним со стороны общества. Первоочередной задачей для
оперативно-розыскных органов полиции должно стать активное содействие укоренению и развитию государственного образа мышления среди разных слоев
общества, особенно среди молодежи. Думается, что определяющее значение в
этом деле будет играть личный пример руководящих и рядовых сотрудников
оперативно-розыскных подразделений.
Таким образом, необходимость дальнейшего развития института гласного
содействия граждан, диктуется задачами стоящими перед оперативно-розыскной деятельностью и обусловлена потребностями практики по получению научно обоснованных предложений и рекомендаций по оказанию гласного содействия граждан оперативным подразделениям органов полиции.
Гласное содействие граждан оперативным подразделениям в теории оперативно-розыскной деятельности самостоятельному исследованию практически не
подвергалось.
Различные аспекты, касающиеся темы исследования, нашли отражение в
научных трудах по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности таких ученых, как А.И. Алексеев, В.М. Атмажитов, В.Г. Бобров, Л.В. Брусницын,
Ю.С. Блинов, О.А. Вагин, С.А. Галактионова, К.К. Горянинов, С.И. Давыдов, Е.А.
Доля, О.А. Долгополова, A.M. Ефремов, Н.С. Железняк, В.И. Зажицкий, A.M. Ларин, В.П. Легостаев, А.Г. Лекарь, В.Ф. Луговик, А.Д. Магденко, С. А. Машков, С.С.
Малыгин, А.Г. Маркушин, А.Б. Наумец, И.П. Напханенко, С.С. Овчинский, В.С.
Овчинский, С.Н. Поправко, Т.В. Разумовская, Д.В. Ривман, К.В. Сурков, Г.К. Синилов, В.Т. Томин, А.В. Федоров, М.Г. Шагании, А.В. Шахматов, К.Д. Шевченко,
А.Ю. Шумилов, и др.
Однако в работах данных исследователей основные вопросы касались либо
правового регулирования, либо проблем негласного содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и использования
его результатов в доказывании по уголовным делам. К тому же большинство
научных работ вышеуказанных авторов носит закрытый характер, что исключает
ознакомление с ними широкого круга лиц, а также их рассмотрение в данном
диссертационном исследовании.
В рамках диссертационных исследований проблемы гласного содействия
граждан оперативным подразделениям были рассмотрены только в работах Е.В.
Васьковской и О.В. Михайловской.
Однако многие аспекты гласного содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, особенно в части социальной и
правовой защиты, нормативного правового регулирования его организации и тактики, воспитание, обучение и руководство гласных содействующих лиц, до
настоящего времени не рассматривались и не изучались компетентными органами.
Анализ имеющихся нормативных документов русского государства периода
XV–XVII вв. позволяет сделать два основных вывода о гласном содействии как
форме взаимодействия населения с органами власти по розыску преступников в
указанный исторический период:
1. Гласное содействие населения органам власти исходило из складываю-
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щегося на определенном этапе исторического развития понимания истины.
2. Гласное содействие населения обусловливалось наличием соответствующих государственных органов, наделенных конкретными полномочиями по его
использованию (отсутствие признака – добровольности содействия).
Таким образом, как отмечает Е.В. Васьковская, именно в переходе инициативы розыска преступника к государственным органам заключается основное отличие использования содействия при розыске преступников в русском централизованном государстве от предшествовавшего ему периода возникновения розыска в Древнерусском государстве. Розыск содержал в себе элементы как
следствия, так и оперативно-розыскной деятельности в ее современном понимании, сочетавшиеся со стимулированием сообщений о готовящихся и совершенных преступлениях и установлением наказаний за сокрытие сведений о лицах,
совершивших преступления. При этом потребности развивающегося общества в
обеспечении борьбы с преступностью требовали создания специализированных
органов – полицейского аппарата8.
В период правления Петра I в России впервые учреждаются самостоятельные специализированные полицейские органы – регулярная полиция.
Таким образом, оказание населением помощи в выявлении преступлений
рассматривалось как обязанность подданных, неисполнение которой могло повлечь наказание.
При Петре I доносительство получает дальнейшее развитие, и использование доносов считается естественным и необходимым. Даже тайна исповеди не
могла освободить от обязанности доноса. Так, принятый при Петре I Духовный
регламент, «…благодатного милосердием человеколюбца Бога, поведение Богом данного и Богом умудренного государя нашего, царя и великого князя Петра
I, всероссийского императора…» устанавливал, что если кто-нибудь на исповеди
признается в намерении «совершить измену или бунт на государя и государство,
или на иное злое умышление на власть или здравие государства и на фамилию
его величества», «то должен церковник не так его за прямо исповеданные грехи
прощения и разрешения сподоблять… но донести вскоре о нем, где подлежит,
следуя состоявшемуся 28 апреля 1722 года именному его императорского величества указу»1.
Устанавливалась не только обязанность доносить, но и обязанность уведомлять о различных фактах. Предусматривалось обязательное уведомление
полиции по широкому кругу вопросов.
Необходимо отметить, что в указанный исторический период под доносительством понималось не тайное сообщение о чьей-либо деятельности, а подача лицом, чьи права были нарушены преступлением, прошения (жалобы) на такие преступные действия. Доноситель, как лицо, сообщившее о преступлении,
если он не являлся потерпевшим, становился свидетелем.
Отдельные полицейские функции еще довольно длительный период выполняли, помимо органов полиции, и другие государственные органы. Предусматривалась и возможность использования этими органами гласного содействия населения в розыске преступников. Например, Инструкцией чинам воинских команд
от 24 декабря 1719 г. перед указанными чинами ставилась задача не только розыска преступников, но и «сыскивать таких людей, через которых можно бы их
изымать, и отсылать для проведения об их воровских пристанищах, сысков из
тамошних угодных людей, которым за то обещать и давать вознаграждения»2.
1
2

Законодательство Петра I. М., 1997. 800 с.
Развитие русского права второй половины XVII–XVIII вв. М., 1992. 312 с.
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В данном случае, на наш взгляд, указанной инструкцией регламентировалась деятельность специально уполномоченных государственных органов по
привлечению лиц к гласному содействию и получению от них оперативно значимой информации о преступлениях и о лицах, их совершающих.
В 1730 году был создан Сыскной приказ, а в 1746 году – Экспедиция для розысков по делам воров и разбойников при Петербургской полицмейстерской канцелярии. Сыскной приказ вел активные, разбойные и убийственные дела, используя для розыска воров и разбойников доносителей. Доносы стимулировались государственной властью. Так, например, в Манифесте от 21 февраля 1762
г. «Об утверждении Тайной Розыскной Канцелярии» указывалось, что «за справедливый донос, всегда учтено будет, смотря по важности дела, достойное награждение…»1.
Следует отметить, что в указанный исторический период государство не
только на законодательном уровне принуждает население оказывать помощь в
борьбе с преступностью, а именно предоставлять достоверную и значимую информацию, но и активно стимулирует такую помощь посредством вознаграждения, что является наиболее важным этапом развития института гласного содействия.
Обязанность доносить была закреплена и в наиболее крупном, значимом
нормативном документе XVII века, устанавливавшем права и обязанности органов полиции и регламентировавшем их деятельность, который получил название «Устав благочиния или полицейский» и был подписан 8 апреля 1782 года
Екатериной II. Так, в ст. 100 этого законодательного акта устанавливалось, что
«буде учинилось уголовное преступление, и кто кем в какой части города найден
в уголовном преступлении, то должен уголовного преступника отсылать частному приставу. Буде же, кто уголовного преступника не тронет, ибо не отдаст, или
об уголовном преступлении или уголовном преступнике не уведомит частного
пристава, о том частный пристав предложит управе благочиния. Да исследует,
его ли виною не представил или не уведомил частного пристава».
Сохранились соответствующие нормы и в российских законодательных актах XIX века. Кроме того, по-прежнему предусматривалась уголовная ответственность за недонесение о преступлении. Например, Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 года содержало целый ряд статей, устанавливавших уголовную ответственность за недонесение.
На данном историческом этапе законодатель также предусматривал уголовное наказание за отказ содействовать государственным органам в борьбе с
преступностью.
В соответствии с указом от 3 июля 1826 г. как орган полицейской полиции
было создано III отделение Собственной его Императорского Величества канцелярии, в состав которого включена особая канцелярия МВД. Следует отметить,
что именно с деятельностью III отделения связано развитие агентурной работы
в России – одного из эффективных видов содействия населения органам, осуществляющим розыск. До XVIII века такая работа фактически не велась, ее отсутствие компенсировал институт доносительства, всячески поощряемый со стороны государства и нашедший закрепление в ряде нормативных актов. Активная
розыскная деятельность осуществлялась путем наблюдения либо с помощью
лазутчиков, которые занимались в основном подслушиванием.
Судебная реформа 1864 года существенно изменила компетенцию полиции.
1
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Судебно-следственные функции были изъяты из ведения полиции, и использование негласных методов работы осуществлялось в рамках административной
деятельности.
В XIX веке формируется законодательная база, согласно которой в обязанности органов входит негласный сбор информации, в том числе и с помощью
лиц, привлекаемых к оказанию содействия органам полиции.
Одним из наиболее полных и детально разработанных документов, регламентировавших вопросы содействия лиц органам политической полиции, являлась инструкция по организации и ведению внутренней агентуры, составленная
Московским охранным отделением. В то же время отмечалось, что в деле розыска не следует пренебрегать никакими лицами и исходящими от них сведениями, несмотря на способ их доставки. Откровенные показания, заявления должны
быть приняты, надлежаще оценены и подвергнуты всесторонней проверке. К
указанным лицам необходимо было относиться с большей осторожностью, проверяя как лицо, дающее показания, так и сами сведения, дабы избежать умышленного направления розыска на ложный путь.
Таким образом, судебная реформа 1864 года разделила уголовный процесс
и оперативно-розыскную деятельность. Сыск преступников становится одним из
видов административной деятельности органов государственной власти. Образованы соответствующие государственные органы, наделенные полномочиями
на проведение оперативно-розыскной деятельности и правом использовать при
осуществлении этой деятельности содействие отдельных лиц.
Заметим, что изменившаяся в XVIII веке обстановка в государстве, создание
различных тайных сообществ, представлявших угрозу самодержавию, потребовали усиления политического сыска, придания ему наступательного, угрожающего характера.
Поэтому, начиная с 1826 года, правовая регламентация содействия населения более смещается в сторону негласного, которое активно развивается и в
рассматриваемом историческом периоде достигает своего расцвета. Однако
гласное содействие в рассматриваемый период также присутствует, в частности,
в 1913 году в России были организованы народные дружины и впервые были определены основные принципы добровольности вступления в ряды таких формирований и их подчиненности органам государственной власти.
Необходимо отметить, что в этот период «…содействие отдельных лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, вышло за рамки
доносов и стало целенаправленным, подбирались и использовались отдельные
лица в целях выявления преступлений и розыска преступников. Была сформирована нормативная база, закреплявшая возможность использования содействия
отдельных лиц государственными органами, осуществлявшими оперативно-розыскную деятельность. Содействие отдельных лиц органам, осуществлявшим
оперативно-розыскную деятельность, получило наибольшее распространение в
деятельности органов политического сыска, а также стало использоваться и для
борьбы с уголовной преступностью».1
После 1917 года, когда основные государственные институты были разрушены, а на становление новых, советских, требовалось много времени и усилий,
некоторые функции государства, по охране правопорядка и борьбе с преступностью, были возложены на всевозможные рабоче-крестьянские вооруженные
формирования, такие как продотряды, комбеды, части особого назначения.
1
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В начале 30-х годов последние из них были упразднены, а взамен появилось добровольное общество содействия милиции, вскоре преобразованное в
бригады. В 1940 г. в их рядах насчитывалось более 400 тысяч человек1.
Указанное содействие населения органам власти в борьбе с преступностью,
на наш взгляд, также является гласным, но уже в форме сотрудничества. В годы
Великой Отечественной войны правовое регулирование гласного содействия никаких изменений не претерпело.
В 1959–1960 гг. на законодательном уровне не было раскрыто понятие оперативно-розыскных мер, оставались без регламентации вопросы использования
содействия отдельных лиц органам, осуществлявшим оперативно-розыскную
деятельность, в том числе и гласного. Широкое распространение в указанный
период получают добровольные народные дружины: впервые после Октябрьской революции они были созданы в 1958 году по инициативе трудящихся Ленинграда.
Оперативно-розыскная деятельность органов милиции осуществлялась в
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июня 1973 г.
«Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью»2. В названном указе также не содержалось положений, регламентирующих использование содействия отдельных лиц
при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Упоминание о возможном гласном характере оперативно-розыскной деятельности появилось в Законе СССР от 6 марта 1991 г. «О советской милиции»3.
Статья 12 этого закона устанавливала, что для выполнения возложенных на милицию обязанностей ей предоставляется право на проведение гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий.
После принятия 12 июня 1990 г. Съездом народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете РСФСР, провозгласившей верховенство Конституции и законов РСФСР на всей территории России, начинается
процесс формирования российского законодательства об оперативно-розыскной
деятельности.
Первым общедоступным нормативным актом по вопросам оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации стал Закон РСФСР от 18 апреля
1991 г. «О милиции». Признав недопустимой практику исключительно ведомственного решения, вопросов оперативно-розыскной деятельности, Верховный Совет РСФСР в Законе «О милиции» закрепил за милицией право осуществлять, в
соответствии с законодательством, оперативно-розыскные меры, в том числе
привлекать граждан с их согласия к сотрудничеству; объявлять о назначении
вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших; поощрять граждан, оказавших помощь милиции в выполнении иных
возложенных на нее обязанностей.
Закон РФ от 13 марта 1992 г. «Об оперативно-розыскной деятельности в
РФ» [18, ст. 892] хотя и регламентировал гласное содействие граждан органам
внутренних дел, но не конкретизировал основных положений рассматриваемого
вида деятельности.
Вступление в силу 18 августа 1995 г. Федерального закона «Об оперативно1
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розыскной деятельности» как открытого комплексного нормативного правового
акта высшей юридической силы можно считать важным событием в системе
практических мер, осуществляемых в последние годы в целях совершенствования правовой основы борьбы с преступностью.
Во времена политики перестройки в средствах массовой информации функционирование института негласных помощников советских правоохранительных
органов и специальных служб подвергалось жесткой и, как правило, односторонней критике. Это привело к некоторой недооценке важности самого института
негласной работы в оперативно-розыскной деятельности.
По оценке некоторых специалистов, в этот период было утрачено около трети агентуры. И только после трагических взрывов в Москве осенью 1999г. многие
противники «осведомительства» осознали, что получить информацию, необходимую для предотвращения преступлений террористического характера и других тяжких и особо тяжких преступлений, можно только при наличии агентуры
среди организаторов, пособников и (либо) исполнителей таких деяний1.
После терактов 11 сентября 2001г. американские специальные службы усилили агентурную работу и значительно расширили свой негласный аппарат.
Необходимость создания на территории страны обширной агентурной сети
из числа информаторов, по роду своей профессиональной деятельности активно контактирующих с населением, обсуждалась на уровне администрации президента и Конгресса США.
Во многих зарубежных странах разработаны и в течение длительного времени применяются различные организационные формы взаимодействия полиции и населения (например, в США, Японии, Германии, Китае). В органах полиции функционируют специальные структурные подразделения, основной функцией которых является работа среди населения. Взаимодействие полиции и населения осуществляется и в широко распространенных совещательных советах,
состоящих из представителей профсоюзных, религиозных и других общественных организаций. Заинтересованность в искоренении преступности вызывает закономерные попытки населения собственными силами организовать охрану
собственной жизни, здоровья, прав, свобод и имущества. В Японии, например,
где отмечается более низкий уровень преступности по сравнению с другими развитыми зарубежными странами, в качестве одной из причин успеха в этой области специалисты называют широкое сотрудничество населения с полицией.
Еще в 80-е годы прошлого столетия на уровне полицейских участков и префектур созданы отделения и объединения так называемой Ассоциации по предупреждению преступности. Членом Ассоциации могут стать любой гражданин, желающий на деле участвовать в борьбе с преступностью. В его обязанности входит сообщение полиции о совершенных преступлениях, а также патрулирование
по улицам в вечернее и ночное время в составе так называемых “отрядов бдительности”2. В Соединенных Штатах, наряду с другими действенными методами,
применяется и такой: полицейские оставляют жителям свои визитные карточки,
таким образом, у населения накапливается их достаточное количество, что позволяет им самим выбирать конкретного полицейского, которому они захотят
сообщить те или иные сведения. Большую роль при этом играет установленный
психологический контакт.
1
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Взаимодействие полиции с населением возникает и по инициативе самих
граждан, когда они считают, что полиция не может самостоятельно обеспечить
на улицах порядок, или желают оказать ей помощь в борьбе с конкретными видами преступлений. В этой ситуации законопослушное население объединяется
в различные общества, союзы, ассоциации. Так, в США создана Национальная
ассоциация городских дозоров. В своих выступлениях ее руководители отмечали, что преступники составляют менее 1% всего населения, и просто смешно,
что население, пребывая в испуге от них, отсиживается за дверьми, оснащенными системами сигнализации самой сложной конструкции, держит злых собак и
т.п. Движение объединило более 10 миллионов американцев в 25 тыс. населенных пунктах. Такого рода организации существуют и в Великобритании, Канаде,
в других странах.
За почти четыре тысячи лет, прошедших с момента первых упоминаний в
Ветхом Завете об агентурных приемах работы, сотни тысяч людей по всему миру ежегодно вовлекаются в агентурную деятельность в качестве добровольных
помощников правоохранительных и специальных служб либо в качестве штатных сотрудников, обеспечивающих разведывательные, контрразведывательные
и оперативно-розыскные (сыскные) функции.
Институт содействия граждан правоохранительным органам и специальным
службам в Республике Армения имеет сравнительно короткую историю, однако,
несмотря на это, основные вопросы, касающиеся функционирования этого
института, законодательно регламентированы. Правовую основу сотрудничества
граждан с правоохранительными органами и спецслужбами РА составляют положения: Конституции РА; Законов РА «Об органах национальной безопасности», «О Полиции», «О налоговой службе», «О таможенной службе», Об оперативно-розыскной деятельности; ведомственных нормативных актов правоохранительных органов и специальных служб. В пункте 1 статьи 8 Закона РА Об
оперативно-розыскной деятельности перечислены органы (субъекты), которым
предоставлено право в рамках своих полномочий осуществлять оперативно-розыскную деятельность. К ним относятся: полиция; органы национальной безопасности; налоговые органы; таможенные органы; уголовно-исполнительная
служба, военная полиция.
Вопросы сотрудничества лиц с органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, регулируются соответствующими положениями статьи
12 Закона. В частности, пункт 1 статьи 12 устанавливает порядок привлечения
лиц к негласному сотрудничеству с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Сотрудничество может осуществляться как безвозмездно, так и на контрактной основе. Пункты 2 и 3 указанной статьи устанавливают
соответствующие права и обязанности органов, осуществляющих ОРД, по привлечению лиц к негласному сотрудничеству. Соответствующие положения статьи
13 данного закона регулируют вопросы, связанные с безопасностью и социальной защитой лиц (а также членов их семей, лиц, находящихся на их попечении),
сотрудничающих с органами, осуществляющими ОРД1.
Законом РА «Об органах национальной безопасности» регулируются отношения этих органов с сотрудничающими с ними лицами. В частности, в статье 23
данного Закона перечислены права и обязанности лиц, сотрудничающих с органами национальной безопасности [15]. Возможность привлечения граждан к сотрудничеству предусмотрена также статьями 3, 7 и 28 Закона РА «О Полиции»,
1

Закон РА «Об оперативно-розыскной деятельности » от 22 октября 2007г. Официальный
бюллетень РА. 2007. №59 (583).
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статьями 11 (пункт 1.10) и 36 Закона РА «О налоговой службе», а также статьей
23 (пункты 1 и 2З) закона РА «О таможенной службе».
В целом, эффективность функционирования института содействия (сотрудничества) граждан с правоохранительными органами и специальными службами
зависит, на наш взгляд, прежде всего от степени доверия к ним со стороны общества. Первоочередной задачей для указанных органов должно стать активное
содействие укоренению и развитию государственного образа мышления среди
разных слоев общества, особенно среди молодежи. Думается, что определяющее значение в этом деле будет играть личный пример руководящих и рядовых
сотрудников этих государственных структур.
Анализ основных закономерностей развития института содействия (сотрудничества) свидетельствует о том, что во все времена отношение общества к нему в целом было неоднозначным. Всегда находились как сторонники, так и противники использования агентурного метода. С течением времени он трансформировался под воздействием общемировых процессов, подстраивался под конкретные политико-правовые режимы отдельных государств, злободневные потребности различных политических и социальных групп.
В Республике Армения в новых социально-политических условиях институт
сотрудничества граждан с правоохранительными органами и спецслужбами получает новые формы выражения, соответствующие действующему законодательству и созвучные с характером задач, выполняемых указанными органами в
данных условиях. Безусловно одно: в Республике Армения институт сотрудничества лиц с правоохранительными органами и спецслужбами эволюционирует
в новых социально-политических условиях и будет соответствовать требованиям правового, демократического и социально ориентированного государства,
а его функционирование будет направленно на охрану правопорядка и обеспечение безопасности личности, общества и государства.
Таким образом, многовековой опыт осуществления оперативно-розыскной
деятельности убедительно свидетельствует о невозможности полноценно бороться с преступностью без активного участия в этом процессе граждан, оказывающих содействие государственным органам.
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ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՓՈՐՁԸ
Էրիկ Պողոսյան
ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի 4-րդ
բաժանմունքի պետ, ՌԴ ՆԳՆ կառավարման ակադեմիայի ՕՀԳ ամբիոնի ասպիրանտ,
ոստիկանության փոխգնդապետ
________________________

Հոդվածի մեջ ներկայացված է իրավապահ մարմինների հետ քաղաքացիների
բացահայտ համագործակցության պատմության զարգացումները, օտարերկրյա
փորձը, գործող օրենսդրությունը:

OPEN ASSISTANCE OF THE CITIZENS
TO THE POLICE FORCE IN THE AREA OPERATIVELYSEARCH ACTIVITY
Erik Poghosyan
Police Department of Yerevan city of the Republic of Armenia,
the head of the fourth branch of ESD, assistant of the Department of QSA of the Academy of
governance of the MIA of the Russian Federation, Police Lieutenant Colonel
________________________________________

The article describes the institute of public assistance of the citizens to the police
authorities in the area of OSA, a history of the emergence of cooperation, foreign
experience and current legislation.

բառեր – քաղաքացի, բացահայտ համագործակցություն, օպերատիվհետախուզական գործունեություն, ոստիկանություն, հանցագործություն
Ключевые слава – гражданин, гласное содействие, оперативно-розыскная деятельность,
полиция, преступление
Key words – citizen, the transparent support, operational-investigative activity, police, crime
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ԾԱՆՐ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՈՎ ՊԱՏԺԻՑ ԱԶԱՏՄԱՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Դիանա Ղազարյան
ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի
հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության
մշակման վարչության պետի տեղակալ
____________________________________

Ծանր հիվանդության հիմքով պատժից ազատման վերաբերյալ իրավական
դրույթներն ամրագրված են ՀՀ քրեական օրենսգրքի 79-րդ հոդվածում, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 432-րդ հոդվածում, ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 113-րդ և 117-րդ հոդվածներում, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2003թ.
դեկտեմբերի 4-ի «Միջգերատեսչական բժշկական հանձնաժողովներ ստեղծելու
կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1636-Ն որոշմամբ (այսուհետ` թիվ 1636-Ն որոշում) և ՀՀ կառավարության 2006թ. մայիսի 26-ի «Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների բուժսանիտարական և բուժկանխարգելիչ օգնությունը կազմակերպելու, առողջապահական մարմինների բուժական հիմնարկներից օգտվելու և
այդ նպատակով դրանց բժշկական անձնակազմին ներգրավելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 825-Ն որոշմամբ (այսուհետ` թիվ 825-Ն որոշում):
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 79-րդ հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն. «Եթե ան-

ձը հանցանք կատարելուց կամ դատավճիռ կայացնելուց հետո հիվանդացել է
ծանր հիվանդությամբ, որը խոչընդոտում է պատիժը կրելուն, ապա դատարանը
կարող է նրան ազատել պատիժը կրելուց` հաշվի առնելով կատարված հանցանքի
ծանրությունը, դատապարտյալի անձը, հիվանդության բնույթը և այլ հանգամանքներ»:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 432-րդ հոդվածի առաջին մասի
համաձայն. «Այն դեպքում, երբ ազատազրկման դատապարտված անձը պատիժը

կրելու ժամանակ հիվանդացել է խրոնիկ հոգեկան կամ այլ ծանր հիվանդությամբ,
որն արգելք է հանդիսանում պատիժը կրելուն, դատարանը, քրեական պատիժն իրականացնող հիմնարկի վարչակազմի միջնորդագրով, որը պետք է հիմնված լինի
բժշկական հանձնաժողովի եզրակացության վրա, իրավունք ունի որոշում կայացնել պատիժը հետագայում կրելուց նրան ազատելու մասին»:
Նույն հոդվածի երրորդ մասի համաձայն. «Ծանր հիվանդությամբ հիվանդացած անձանց պատիժը հետագայում կրելուց ազատելու հարցը լուծելիս դատարանը հաշվի է առնում կատարված հանցագործության ծանրությունը, դատապարտյալի անձնավորությունը և այլ հանգամանքներ»:
Վերոգրյալ քրեաիրավական դրույթների իրացումն ապահովելու նպատակով
ՀՀ Կառավարությանն ընդունել է թիվ 1636-Ն և թիվ 825-Ն որոշումները: Թիվ 825-Ն
որոշման առաջին հավելվածով հաստատված կարգի 13-րդ կետի համաձայն՝ ՀՀ

արդարադատության նախարարի հրամանով ստեղծվում է բժշկական աշխատանքային հանձնաժողով (այսուհետ՝ ԲԱՀ): Համաձայն նույն որոշման առաջին հավելվածի 17-րդ կետի՝ ԲԱՀ-ը, ի թիվս այլ գործառույթների, իրականացնում է՝ «դատական որոշման կատարման հետաձգման ներկայացնելու ենթակա հիվանդ դատապարտյալներին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 2003 թվականի
դեկտեմբերի 4-ի «Միջգերատեսչական բժշկական հանձնաժողովներ ստեղծելու
կարգը հաստատելու մասին» N 1636-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով ստեղծ-
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ված համապատասխան միջգերատեսչական բժշկական հանձնաժողովին ներկայացնելու գործընթացը` սույն որոշման 1-ին կետի «բ» ենթակետով հաստատված
պատիժը կրելուն խոչընդոտող ծանր հիվանդությունների ցանկին համապատասխան»:
Վերոգրյալ հավելվածի 18-րդ կետի համաձայն՝ ԲԱՀ-ի որոշումը ենթակա է
պարտադիր կատարման, իսկ 19-րդ կետի համաձայն՝ ԲԱՀ-ի որոշումը կայացվում
է հիվանդ կալանավորված անձի կամ դատապարտյալի համակողմանի բժշկական
հետազոտությունների արդյունքների ուսումնասիրության և կոլեգիալ քննարկումների հիման վրա, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ բուժական ուղղիչ կամ առողջապահական մարմինների բուժական հիմնարկում` լրացուցիչ հետազոտությունից հետո:
Համաձայն թիվ 1636-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝ ստեղծվել են երեք Միջգերատեսչական բժշկական հանձնաժողովներ (այսուհետ՝ ՄԳՀ-ներ)՝ դատաբժշկական, դատահոգեբուժական և բժշկական փորձաքննության: Համաձայն
նույն որոշման հավելվածի 3-րդ կետի՝ «Հայաստանի Հանրապետության քրեական

օրենսգրքի և Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց ծանր հիվանդության հետևանքով, բացի հոգեկան առողջական վիճակին վերաբերող խնդիրներից, պատժից ազատելու նպատակով բժշկական փորձաքննությունը կազմակերպվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության
հանձնաժողովի կողմից: Հանձնաժողովի կազմում, պետական կառավարման լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներից բացի, որպես անդամ ընդգրկվում են նաև մեկական ներկայացուցիչ՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունից և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումից: Հանձնաժողովի կազմում ներկայացուցիչներն ընդգրկվում են Հայաստանի
Հանրապետության արդարադատության նախարարի հրամանով՝ Հայաստանի
Հանրապետության առողջապահության նախարարի և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի ներկայացմամբ»:
825-Ն որոշման դրույթների վերլուծությունը վկայում է, որ սույն որոշմամբ ամրագրված է հիվանդ դատապարտյալին ՄԳՀ ներկայացնելու ԲԱՀ-ի գործառույթը,
սակայն ամրագրված չէ այդ գործառույթի իրականացման ընթացակարգը: Այսպես
օրինակ, ամրագրված չեն ԲԱՀ-ի կողմից որոշումներ կայացնելու ժամկետները,
հարցերի շրջանակը, որոնց պետք է անդրադառնա ԲԱՀ-ը իր որոշումներում, նիստերի հրավիրման կարգը և այլն: Հարցերի շրջանակի վերաբերյալ բացառապես
ամրագրված է, որ ԲԱՀ-ը որոշումները կայացնում է իր իրավասությանը վերաբերող հարցերի կապակցությամբ: 825-Ն որոշման դրույթների վերլուծությունից,
թերևս, կարելի է հանգել այն եզրակացության, որ ԲԱՀ-ը կարող է ընդունել երկու
տեսակի որոշում՝ դատապարտյալի ախտորոշումը համապատասխանում է կառավարության որոշմամբ սահմանված հիվանդությունների ցանկին կամ չի համապատասխանում: Այս համատեքստում խնդրահարույց է ԲԱՀ-ի որոշումների հասցեատերերի հարցը: Միակ իրավական ամրագրումը այն է, որ ԲԱՀ-ի որոշումները ենթակա են պարտադիր կատարման, սակայն հստակ չէ, թե ում համար են պարտադիր այդ որոշումները: Իրավակիրառ պակտիկայի վերլուծությունը վկայում է, որ
դրանք պարտադիր չեն ՄԳՀ-ի համար, քանի որ ՄԳՀ-ն գործնականում հաճախ
ԲԱՀ-ի որոշումներին հակառակ որոշումներ է ընդունում: Այստեղից կարելի է եզրա-
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հանգել, որ ԲԱՀ-ի որոշումները պարտադիր չեն ՄԳՀ-ի համար, հետևաբար նաև
չեն կարող պարտադիր լինել դատարանի համար:
ԲԱՀ-ի կողմից որոշումների ընդունման ընթացակարգի հստակ կարգավորումների բացակայությամբ պայմանավորված՝ հաջորդ խնդիրը կապված է ԲԱՀ-ի որոշումները հիմնավորելու իրավական պահանջի հետ, ինչը կարող է հանգեցնել նույնատիպ հանգամանքներում տարաբնույթ որոշումների կայացման: Խնդրահարույց
է նաև պատժից ազատման ենթակա հիվանդ դատապարտյալին ՄԳՀ ներկայացնելը որպես ԲԱՀ-ի գործառույթ դիտարկելը: Այսպես, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը նախատեսում է ծանր հիվանդության հիմքով դատապարտյալի
նկատմամբ կայացված որոշման կատարումը հետաձգելու (հոդված 431) և ծանր
հիվանդության հետևանքով պատժից ազատելու (հոդված 432) հնարավորությունները: 825-Ն որոշման թիվ 1 հավելվածի 17-րդ կետի համաձայն՝ ԲԱՀ-ը իրականացնում է դատական որոշման կատարման հետաձգման ներկայացնելու ենթակա
հիվանդ դատապարտյալներին թիվ 1636-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով
ստեղծված համապատասխան ՄԳՀ-ին ներկայացնելու գործընթացը: Հետևաբար,
որպես ԲԱՀ-ի գործառույթ ամրագրված է բացառապես դատական որոշման կատարման հետաձգման ներկայացնելը: Այդուհանդերձ, գործնականում ԲԱՀ են ներկայացվում նաև այն դատապարտյալների գործերը, ովքեր կարող են պատժից ազատվել ծանր հիվանդության հիմքով, և դրական եզրակացության դեպքում վերջիններս ԲԱՀ-ի կողմից ներկայացվում են ՄԳՀ: Իրավակիրառ պրակտիկայի վերլուծությունը վկայում է, որ ԲԱՀ-ը հիվանդ դատապարտյալին պատժից ազատելու
նպատակով բժշկական եզրակացությամբ ՄԳՀ ներկայացնելու լիազորություն չունի, սակայն գործնականում նման լիազորություն ևս իրականացնում է: Եվ ի հակադրություն սրա՝ 1636-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետի համաձայն՝ ՄԳՀ-ն իրականացնում է «(…) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց ծանր հիվանդության հետևանքով, բացի հոգեկան առողջական վիճակին վերաբերող խնդիրներից, պատժից ազատելու նպատակով բժշկական փորձաքննությունը», այլ ոչ թե
ծանր հիվանդության հիմքով դատական որոշման հետաձգման ենթակա դատապարտյալների բժշկական փորձաքննության անցկացումը:
Ամփոփելով ԲԱՀ-ի գործունեությանը վերաբերող իրավական կարգավորումները և դրանցով պայմանավորված խնդիրներհը՝ պետք է փաստել, որ անհրաժեշտ
է հստակ ամրագրել ԲԱՀ-ի գործառույթները՝ վերացնելով առկա օրենսդրական հակասությունները, և կանոնակարգել ԲԱՀ-ի գործունեությունը՝ ելնելով ամրագրված
գործառույթներից։
Անդրադառնալով ՄԳՀ-ների հետ կապված իրավական խնդիրներին՝ պետք է
թերևս շեշտադրել դրանց աշխատանքային կանոնակարգման բացակայությունը:
Եթե ԲԱՀ-ի աշխատանքը կարգավորող ընթացակարգը, թեկուզև թերի, այդուհանդերձ ամրագրված է, ապա ՄԳՀ աշխատակարգը առհասարակ որևէ իրավական
ակտով սահմանված չէ: Հետևաբար իրավական բացի շտկման և համապատասխան կարգավորման ենթակա է ՄԳՀ-ի կողմից որոշումների կայացման ընթացակարգը, լուծման ենթակա հարցերը, ժամկետները, որոշումների հիմնավորվածության և պատճառաբանվածության պահանջերը և այլն: ՄԳՀ-ի գործունեության վերլուծությունը վկայում է, որ ՄԳՀ-ի հիմնական գործառույթն է դատապարտյալի մոտ
առկա հիվանդության վերաբերյալ եզրակացություն տալը, որը, ըստ էության, կարող է տրամադրել համապատասխան ոլորտից նեղ մասնագիտական գիտելիքներ
ունեցող անձը: Ուսումնասիրելով ՄԳՀ անդամների կազմը, որոնց մեջ, համաձայն
1636-Ն որոշման հավելվածով սահմանված 3-րդ կետի, պետական կառավարման
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լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներից բացի, ընդգրկվում են նաև մեկական ներկայացուցիչ ՀՀ առողջապահության նախարարությունից և ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումից, հարց է առաջանում, թե արդյոք հնարավոր է նեղ մասնագիտացում պահանջող հարցերի վերաբերյալ կարծիք ստանալու նպատակով ՄԳՀ աշխատանքներին ներգարվել համապատասխան մասնագետներ: Այս հարցին ևս որևէ իրավական ակտում անդրադարձ չկա: Այսպիսով՝ ՄԳՀ-ի գործունեության համապարփակ կանոնակարգումը
ծանր հիվանդության հիմքով պատժից ազատման ինստիտուտի բարեփոխման
համատեքստում ևս պետք է դիտվի առաջնահերթություն:
Քրեաիրավական տվյալ ինստիտուտի կիրառման նպատակների տեսանկյունից խնդրահարույց է նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 79-րդ հոդվածի երկրորդ մասում կիրառվող «(…) հանցանք կատարելուց կամ դատավճիռ կայացնելուց հետո
հիվանդացել է ծանր հիվանդությամբ (…)» և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 432-րդ հոդվածի առաջին մասում կիրառվող «(…) ազատազրկման դա-

տապարտված անձը պատիժը կրելու ժամանակ հիվանդացել է խրոնիկ հոգեկան
կամ այլ ծանր հիվանդությամբ (…)» ձևակերպումները, քանի որ որևէ նշանակություն չունի այն հանգամանքը, թե արդյոք անձը հիվանդությունը ձեռք է բերել հանցանքը կատարելուց առաջ, թե կատարելուց հետո, նախքան դատավճիռը կայացվելը, թե դատավճիռը կայացվելուց հետո: Կարևորն այն է, որ պատիժը կրելու ընթացքում անձը ունի պատժի կրման հետ անհամատեղելի հիվանդություն: Այն դեպքերը, երբ անձի մոտ հիվանդությունը առաջացել է նախքան հանցանք կատարելը
կամ դատավճիռ կայացնելը, սակայն հայտնաբերվել է արդեն պատիժը կրելու ընթացքում, ուղեկցվում են օրենքի մեկնաբանության խնդիրներով: Իրավական
դրույթների տառացի մեկնաբանման դեպքում՝ ԲԱՀ-ը կարող է բացասական եզրակացություն տալ այն պատճառաբանությամբ, որ հիվանդությունը ձեռք չի բերվել
հանցանք կատարելուց կամ դատավճիռ կայացնելուց հետո: Նման մեկնաբանման
հետևանքով այս ինստիտուտի նշանակությունը և հիմքում դրված հումանիստական մոտեցումը խոցելի են դառնում։ Քրեադատավարական նորմերի որոշակիության սկզբունքի պահպանման տեսանկյունից խնդրահարույց է նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 79-րդ հոդվածի երկրորդ մասի «(…) ապա դատարանը կարող է նրան ա-

զատել պատիժը կրելուց` հաշվի առնելով կատարված հանցանքի ծանրությունը,
դատապարտյալի անձը, հիվանդության բնույթը և այլ հանգամանքներ» ձևակեպումը: Մասնավորապես պարզ չէ, թե ինչ տեսանկյունից պետք է հաշվի առնվեն
նշված հանգամանքները, ինչպիսի իրավաչափ նպատակ հետապնդելով և համապատասխանաբար ինչպիսի մտահոգություններ փարատելու համար և այլն: Այս առումով «այլ հանգամանքներ» եզրույթը, առանց նշված իրավաչափ նպատակների
մատնանշման, առավել թերի է իրավական որոշակիության տեսակետից, քանի որ
ըստ էության թույլ է տալիս ցանկացած հանգամանք դիտարկել որպես որոշման
հիմքում դրվելուն ենթակա չափանիշ: Տարբեր երկրների (Միացյալ Թագավորություն, Ավստրիա, Ռումինիա) փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դատապարտյալի անձը, հանցանքի ծանրությունը, ինչպես և որևէ այլ հանգամանք հաշվի
են առնվում բացառապես նրա կողմից նոր հանցագործություն կատարելու վտանգի, տուժողի շահերի պաշտպանության անհրաժեշտության և քրեակատարողական հիմնարկում անհրաժեշտ մասնագիտական խնամք ստանալու հնարավորության հետ կապված հանգամանքների համադրության տեսանկյունից:
Պետք է նշել նաև, որ այս խնդրի առումով, խոշտանգման և այլ վատ վերաբերմունքի ընդհանուր նորմատիվ արգելքից բացի, կան համապատասխան միջազգային կառույցների փաստաթղթեր (օրինակ` Դատապարտյալների հետ վարվեցո-
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ղության ՄԱԿ-ի նվազագույն ստանդարտ կանոնները' հոդված 22 ), որոնք նշում
են, որ այն դատապարտյալները, որոնք թևակոխում են իրենց հիվանդության վերջին կամ խրոնիկ փուլը, կարիք ունեն կյանքի վերջին շրջանում պալեատիվ բուժօգնության2։ Այս պարագայում խնդրահարույց է քրեակատարողական հիմնարկի պայմաններում այդ բուժօգնությունն ապահովելու հնարավորությունը:
Վերլուծելով ծանր հիվանդության հետևանքով պատժից ազատման ինստիտուտը և առկա կարգավորումները՝ անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 7-րդ մասին, որով մասնավորապես
ասվում է. «Հոգեկան կամ այլ ծանր հիվանդության կապակցությամբ պատժի հե-

տագա կրումից ազատելու մասին միջնորդությունը դատարան է ներկայացնում
պատիժը կատարող հիմնարկի պետը։ Միջնորդության հետ միաժամանակ ներկայացվում են համապատասխան բժշկական հանձնաժողովի եզրակացությունը և դատապարտյալի անձնական գործը»:
Տվյալ կարգավորմամբ միայն պատիժը կատարող հիմնարկի պետի միջնորդության հիման վրա դատարանը կարող է գործը քննել, իսկ դատապարտյալի, նրա
ներկայացուցչի, օրինական ներկայացուցչի դատարան դիմելու իրավունքը փաստորեն սահմանափակվում է: Դատապարտյալի՝ ծանր հիվանդության հիմքով
պատժից ազատման իրավունքի իրացման համար բավարար երաշխիքներ ապահովելու նկատառումից ելնելով՝ անհրաժեշտություն է առաջանում դատապարտյալին և վերջինիս օրինական ներկայացուցչին ևս օժտել նման իրավունքով և վերոգրյալ նորմը համապատասխանեցնել ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 429րդ հոդվածի 2-րդ մասին, որի համաձայն՝ «Դատապարտյալն իրավունք ունի դիմել

որոշում կայացրած դատարան' դատական որոշման կատարումը հետաձգելու,
ծանր հիվանդության կամ հետաձգման ժամկետը լրանալու հետևանքով պատիժը
կրելուց ազատելու, ինչպես նաև սույն օրենսգրքով նախատեսված այլ հարցերի
մասին հայտարարություններով»: Այս համատեքստում արտասահմանյան երկրնե-

րի, մասնավորապես Ֆրանսիայի, Ռումինիայի, Միացյալ Թագավորության3 փորձը
ցույց է տալիս, որ պատժի կրումը խոչընդոտող հիվանդություն ունեցող անձի՝ անմիջապես դատարան դիմելու իրավունքը երաշխավորված է օրենքով: Միաժամանակ, դատապարտյալը ազատվում է այնպիսի փաստաթղթեր (օրինակ՝ բժշկական
հետազոտությունների վերաբերյալ) ներկայացնելու պարտականությունից, որոնք
վերջինիս համար լրացուցիչ ֆինանսական բեռ կարող են առաջացնել։ Նմանատիպ կարգավորումը պայմանավորված է ֆինանսական հնարավորությունների
բացակայության դեպքում տվյալ իրավունքի իրացման խոչընդոտները վերացնելու
նկատառումով4: Ամփոփելով վերոգրյալը և անդրադառնալով ծանր հիվանդության
հիմքով պատժից ազատման ինստիտուտի բարեփոխմանն ուղղված հնարավոր
քայլերին` պետք է շեշտադրել նաև դատապարտյալի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից անմիջապես դատարան դիմելու իրավունքի ամրագրման անհրաժեշտությունը:
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С ТЯЖЕЛОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
Диана Казарян
Заместитель начальника департамента по разработке антикоррупционной
и уголовно-исполнительной политики аппарата Министерства юстиции РА
____________________________________

Данная научная работа посвящена порядку освобождения от дальнейшего
отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. В рамках статьи были
проанализированны проблемы, касающиеся порядка освобождения от
дальнейшего отбывания наказания в связи тяжелой болезнью, и представлены
предложения касательно их решения.

THE PROBLEMS OF THE PROCEDURE OF RELEASE ON
THE GROUND OF SEVERE DISEASE
Diana Ghazaryan
Deputy Head of the Department
For Anti-corruption and Penitentiary Policies
Development of the Ministry of Justice of the RA
______________________________

The article is devoted to the procedure of release on the ground of severe
disease. Within the framework of the article were analysed the problems of existing
procedure and presented relevant solution mechanisms.
Բանալի բառեր – պատժից ազատում, ծանր հիվանդություն, դատապարտյալ, բժշկական
հանձնաժողովի եզրակացություն, միջգերատեսչական բժշկական հանձնաժողով
Ключевые слова: освобождения от дальнейшего отбывания наказания, серьезные
болезни, заключенные, отчет медицинской комиссии, межведомственная медицинская
комиссия
Key words: procedure of release, serious disease, prisoners, medical commission report,
interdepartmental medical commission
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ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՄԻԿՐՈՍՈՑԻՈՒՄԻ
ԲՆՈՒՅԹԸ ԵՎ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ
Արմեն Հայկյանց
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր
________________________________

Ընտանեկան հարաբերությունների հիմքում ընկած են երկու տարբեր սեռերի
ներկայացուցիչների ֆիզիոլոգիական միավորումը և որպես դրա արդյունք՝ երեխաների ծնունդը: Ֆիզիոլոգիական միավորումը և ծնունդը իրավական հարթությունում
արժևորվում և սահմանում են ստանում իրավական որոշակի հասկացությունների և
ինստիտուտների հիման վրա` տվյալ հասարակության շրջանակներում ընդունված
սոցիալական, մշակութային, քաղաքակրթական զարգացման մակարդակին համապատասխան:
Սեռային միավորումը ֆիզիոլոգիական երևույթ է, և քանի դեռ յուրաքանչյուր որոշակի հասարակության մեջ ընդունված բարքերը, սովորույթները, օրենքներն այդ
երևույթը չեն ենթարկում սոցիալական և իրավական սահմանադրման, այն կարող է
կրել կոպիտ, բիրտ և վայրենի ուժի հետևանքները: Այդ է վկայում նաև պատմությունը: Հնագույն ժամանակներում (հնարավոր է նաև ներկայում) վայրի ցեղերի հասարակական կյանքի թերզարգացվածության և քաղաքակրթության բացակայության
պատճառով չկար և չէր էլ կարող լինել ընկալում ամուսնության մասին` որպես
տղամադու և կնոջ մշտական ու անխախտ միության, ընդհակառակը՝ սեռերի միավորումը (ավելի շուտ` մերձեցումը) տեղի էր ունենում պատահականորեն և/կամ
խմբակային, ընդ որում` տղամարդը, ֆիզիկապես ավելի ուժեղ լինելով, կնոջը վերաբերվում էր որպես իր բնազդային պահանջմունքները բավարարելու պասիվ առարկայի:
Մարդկային հանրույթի սոցիալականացման խորացմանը զուգահեռ՝ փոխվում
է նաև հանրույթի վերաբերմունքը սեռային հարաբերությունների նկատմամբ.
խմբակային ամուսնություններին փոխարինելու է գալիս բազմակնությունը (պոլիգամիա)1, որը, ի տարբերություն խմբակային ամուսնության, սեռերի հարաբերությունների ավելի բարձր մակարդակ էր: Այդ շրջանում սեռերի հարաբերությունները
կրում էին երկարաժամկետ և կայուն բնույթ, իսկ հարաբերության կողմերից մեկը
(որը որպես կանոն տղամարդն էր` ֆիզիկական ուժի գործոնով պայմանավորված)
անհատականացվում էր: Սակայն բազմակնության պարագայում տղամարդը շարունակում էր կնոջը դիտել որպես սպասարկող և անհատականությունից զուրկ էակի, որը անվերապահորեն ենթարկվում էր տղամարդու իշխող կամքին:
Բազմաթիվ երկրներում և ժողովրդների մոտ կրոնական ու քաղաքակրթական
զարգացումները հանգեցրին բազմակնությունից մենամուսնության անցման (մոնոգամիա), որը մեծ դեր ունեցավ կնոջ անհատականության զարգացման և սեռային
բնազդների զսպման հարցում: Մենամուսնությունը նախևառաջ ենթադրում էր սեռերի համատեղ բնակություն և տնտեսության վարում, և այդ պարագայում` տղամարդու և կնոջ երկարամյա ու կայուն միավորումը զսպում է սեռերի, հատկապես
տղամարդու բնազդային վայրի դրսևորումները. կինը համարվում է անհատական
1

Բազմակնության հետ միաժամանակ ընդունված է եղել նաև բազմամայրությունը, որը,
սակայն, տարածված չի եղել: (տե´ս Սամուելյան Խ. Հին Հայաստանի մշակույթը. 1-ին
հատոր, 1931, էջ 250-252):
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էակ, ով կարող է սեփական կարծիքն ու մոտեցումն ունենալ ոչ միայն անձնական,
այլև ընդհանուր ամուսնական-ընտանեկան հարցերում, սեռերի միջև ձևավորվում
են անձնական-հոգեբանական կապեր, ընդհանուր պատկերացումներ, ֆիզիոլոգիական բնազդային մղումները երկրորդ պլան են մղվում անձնական և հոգեբանական կապերի համեմատությամբ: Մենամուսնության պարագայում, սակայն, տղամարդու իշխանությունը կնոջ նկատմամբ նույնպես շարունակվում է, բայց այն այլևս
չուներ նույն ուժգնությունը և բովանդակությունը, ինչպիսին կար նախկինում` հատկապես որպես ընտանիքի հայր կամ գլուխ: Կնոջ հանդեպ տղամարդու իշխանությունն արդեն հենվում էր երկու սեռերի փոխհամադրման ու անհրաժեշտության գիտակցման վրա:
Ինչպես հասարակական զարգացումներում միշտ տեղի է ունենում, այստեղ ևս
օրինաչափությունն իրեն զգացնել տվեց, երբ հասարակությունը ծայրահեռության
մի բևեռից հայտնվում է հակառակ բևեռում, որից հետո ձևավորվում է «ոսկե միջինի տարբերակը»1: Խմբակային ամուսնության և բազմամուսնության (բազմակնություն կամ բազմայրություն) ժամանակաշրջանում թագավորում էին ֆիզիոլոգիական
վայրի բնազդները, իսկ մենամուսնության (մոնոգամիա) ժամանակաշրջանում ոչ
միայն սեռերի ֆիզիոլոգիական բնազդները ճնշվեցին և երկրորդադասվեցին
հոգևորին, այլև նույնիսկ մեկ սեռի հետամուսնական մերձեցումը համարվեց մեծ
մեղք և բացառություն` ընդամենը մարդկային ցեղի հաջորդականությունն ապահովելու միջոց: Նման ծայրահեղացումը նպատակ էր հետապնդում ամուսնական
միությունում ճնշել ֆիզիոլոգիական մղումները և հնարավորինս մեղմել մարդկային
տենչերն ու բնազդները: Բնականաբար պատկերացումների ծայրահեղությունը
ժամանակի երկարատև քննություն բռնել չի կարող և ի վերջո զիջում է իր տեղն ավելի հավասարակշիռ պատկերացումների. ներկայումս արդեն տարբեր սեռերի ամուսնական միությունը դիտվում է որպես ֆիզիոլոգիական կապի վրա հիմնված
դաշինք, որը կարգավորվում է մարդկային գոյի հոգեբանական և սոցիալական
դրսևորումներով:
Ինչպես երկու սեռերի հարաբերությունների պարագայում էր, ծնողների և զավակների հարաբերությունները ևս հիմնված են ծննդյան (սերման) ֆիզիոլոգիական
փաստի վրա: Մարդկային անհատը, ինչպես կենդանական աշխարհի մյուս ներկայացուցիչները (գուցև` ավելի շատ), ծնվելուց հետո նույնպես անպաշտպան է և սեփական կարիքները հոգալուն անկարող: Բնության մեջ յուրաքանչյուր կենդանի
էակ իր շարունականությունն ապահովում է ոչ միան սերունդ ծնելով, այլև կյանքի
որոշակի փուլում այդ սերնդին խնամելով և ոչնչացումից պաշտպանելով: Ահա
հենց այս ֆիզիոլոգիական և բնական-կենսաբանական փաստն է ընկած ծնող-զավակ հարաբերությունների հիմքում: Նախապատմական ժամանակաշրջանում
ծնող-զավակ հարաբերությունները ևս դրսևորվում էին կենդանականից վեր չբարձրացող բնազդներով և մղումներով: Ծնող-զավակ հարաբերություններում կրկին որոշիչ դեր էր խաղում ֆիզիկական ուժի գործոնը, երբ երեխաները գտնվում էին
ծնողի (իսկ ավելի շուտ` հոր) բացարձակ իշխանության ներքո, երբ նրանք իրենց
կարգավիճակով հավասարեցված էին ստրուկներին: Նույնիսկ այն դեպքերում, երբ
երեխաները ծնվում էին ֆիզիկական կամ հոգեկան արատներով, կամ երբ ծնողներն ի վիճակի չէին լինում խնամել իրենց երեխաներին, նրանք ուղղակի ֆիզիկապես վերացնում էին երեխաներին:
Հասարակության մշակութային և քաղաքակրթական զարգացմանը զուգահեռ`
փոխվում էր նաև ծնող-զավակ հարաբերությունների բնույթը: Մենամուսնության
1
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հիմքով ամուսինների համատեղ բնակության ֆենոմենալ ազդեցությունը տարածվում է նաև ծնող-զավակ հարաբերությունների վրա, երբ ամուսնությունից ծնված երեխաների հետ երկար բնակվելով, առավել ևս` ընդհանուր տնտեսություն վարելով` ծնող-զավակ հարաբերություններում սկսում են ձևավորվել անձնական և հոգեբանական կապեր, երբ երեխաներն աստիճանաբար առանձնանում են ծնողների
իշխանության տակ գտնվող մյուս անձանցից` ստրուկներից, երբ երեխաներն աստիճանաբար ընկալվում են նաև որպես իրենց ծնողների շարունակությունն այս
կյանքում: Այս հիմնարար մշակութային-սովորութային զարգացումների արդյունքում փոխվում է նաև հասարակության վերաբերմունքը ծնողական իշխանության
հանդեպ. հասարակությունն իր ձեռքն է վերցնում երեխաների դաստիարակությունը և պաշտպանությունը, և ծնողներին վերապահվում է իշխանության միայն որոշակի չափաբաժին, այնքանով, որքանով այդ չափաբաժինը կարող էր օգնել, այլ ոչ
թե վնասել երեխաների խնամքին ու բարոյական դաստիարակությանը` ի նպաստ
հանրության և պետության: Այսինքն` պետք է փաստել, որ պատմահասարակական
զարգացման արդյունքում երեխաների խնամքը և դաստիարակությունը անհատական-ծնողական հարթությունից տեղափոխվում են հասարակական-պետական
հարթություն, որպեսզի երեխաները դաստիարակվեն տվյալ պետությանը հարիր ոգով, և ծնողներն այս հարցում միայն և միայն պետք է օգնեն պետությանը: Դա է
պատճառը, որ հասարակությունը և պետությունը ճանաչում են երեխաների իրավասուբյեկտությունը և որոշակի սահմաններում նրանց ինքնուրույնությունը, սակայն միևնույն ժամանակ զավակները ծանրաբեռնվում են պարտականություններով` անհրաժեշտության դեպքում խնամելու իրենց ծնողներին, հոգ տանելու
նրանց մասին, և սա ի պատասխան այն օգնության, որ ծնողները ժամանակին հոգ
են տարել երեխաների մասին ոչ միայն և ոչ այնքան ի շահ իրենց, այլ ի շահ հասարակության:
Ահա այսպիսին էին ընտանեկան միության հիմքերը և այն գործընթացները, որոնք տեղի էին ունենում անհատական և հասարակական կեցության զարգացման
պայմաններում: Ֆիզիոլոգիական հանգամանքները և բնազդային հակումները, որոնք հիմք էին ծառայում ընտանիքի և ընտանեկան հարաբերությունների ձևավորման համար, հետզհետե հետին պլան էին մղվում հոգեբանական գործոնի և հասարակական ողջամիտ կեցության ձևավորման պայմաններում:
Այսպիսիով, հասարակական միջավայրում մարդը չի կարող մեջտեղ բերել իր
վայրի բնազդներն ու տենչերը, քանի որ այդքանով կխարխլի իր նմանակիցների
հետ համատեղ անխռով գոյակցությունը1: Հասարակությունն ակտիվորեն միջամտում է անհատի բնազդային վարքագծի դրսևորումներին՝ զանազան իրավունքների և պարտականությունների միջոցով սահմանելով անձի վարքագծի ողջամիտ
սահմաններ՝ ներառյալ ամուսնական և ընտանեկան հարաբերությունների ոլորտում: Մյուս կողմից հասարակությունը չի կարող իր սահմանափակումներով
խարխլել անհատի բնական-կենսաբանական հիմքերը, բացառապես հասարակական օրենքներով ղեկավարվելու իմպերատիվով զրկել մարդուն նաև բնության օրենքներով առաջնորդվելու բնական հակումներից: Հասարակությունը չպետք է իր
համար բացարձակացնի մարդկային վայրի բնազդները հղկելու առաքելությունը և
դրա հաշվին մարդու մեջ խեղդի բնությանը: Մարդու կայացման սոցիալական և
բնական հիմքերը պետք է հնարավորինս համադրվեն, որպեսզի վնաս չկրի ո´չ
հաարակությունը, ո´չ էլ նրա անդամ անհատը: Սոցիալական և բնական հիմքերի
համադրումը, անկասկած, կախված է մի շարք հանգամանքներից, մասնավորա1

Տե´ս Философия. Учебник. Ростов н/Д, Феникс, 1998, էջ 235-236:
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պես՝ մշակութային, կրոնական, պատմական, աշխարհագրական, քաղաքական,
տնտեսական, քաղաքակրթական գործոններից1: Այսպես, գիտական ուսումնասիրությունները փաստում են, որ մերձավորների ամուսնությունները մեծամասամբ
հանգեցնում են սերնդի կենսաբանական խեղումների, և այս հանգամանքով պայմանավորված՝ պոզիտիվ օրենքներով արգելվում է մերձավորների ամուսնությունը,
իսկ թե մերձավորների ամուսնության մինչև որ աստիճանն է արգելված, յուրաքանչյուր հասարակություն ինքն է որոշում այդ սահմանը: Բերենք մեկ այլ օրինակ
ևս: Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխան, որն ունի խնամքի և պաշտպանության բնական պահանջ-անհրաժեշտություն, պոզիտիվ իրավունքով սահմանվում են մեխանիզմներ, երբ այլ անձինք կարող են ստանձնել նման երեխաների
խնամքը և պաշտպանությունը, ինչի շնորհիվ նման «արհեստական ծնողների և երեխաների» միջև նույնպես ձևավորվում են անձնական և հոգեբական կապեր, ընդ
որում՝ ոչ պակաս ամրության, որքան կարող էր ձևավորվել կենսաբանական ծնողների և զավակների միջև: Նման դեպքերի համար պոզիտիվ իրավունքով նախատեսվում է այսպես կոչված «արհեստական կամ իրավաբանական ընտանիքի» ինստիտուտը, որը կրկին հենված է երեխաների նկատմամբ նույն այն ծնողական իշխանության հանգամանքի վրա, որն առկա է սովորական ընտանիքի պարագայում:
Հասարակության և պետության ձգտումները՝ սահմանելու մեխանիզմներ ու
ինստիտուտներ ընտանիքի (թե´ բնական և թե´ արհեստական կամ իրավաբանական) ձևավորման ու կայացման համար, լիովին հասկանալի և ողջունելի են, քանի
որ ընտանքն է հասարակության սկզբնական բջիջը, որի հենքի վրա էլ ձևավորվում
է նույն հասարակությունը: Ընտանիքն է հասարակական կյանքի ձևավորման առաջին քայլը, այն միկրոսոցիումը, որտեղ ծնվում և ձևավորվում է անհատը, որից հետո նույն այդ անհատը դուրս է գալիս մակրոսոցիում՝ իր հետ տանելով ընտանիքում ստացած դաստիարակությունն ու արժեքները2: Ասվածից հետևում է, որ ընտանիքի հանդեպ հասարակության համակ ուշադրությունը նույն հասարակության
վերաբերմունքն է հենց ինքն իր հանդեպ: Դրանից չպետք է մեխանիկական
հետևություն անել և միկրոսոցիումի՝ ընտանիքի հիմքում դրված օրենքներն ու օրինաչափությունները տարածել մակրոսոցիումի՝ հասարակության և պետության
վրա: Հայտնի է, որ ընտանիքի ձևավորման հիմքում դրված են ազգակցական-արյունակցական մերձավոր կապերը, որպիսիք չեն կարող դոմինանտ լինել հասարակական-պետական շինարարության մեջ: Կասկածից վեր է, որ հասարակական-պետական շինարարության մեջ ազգակցական-արյունակցական կապերի դոմինանտությունը հանգեցնելու է հասարակության բարոյական անկման և պետության
կազմաքանդման: Սակայն դրանով հանդերձ՝ մյուս կողմից պետք է փաստել, որ ընտանիքում ոչ բոլոր հարաբերություններն են հիմնված արյունակցական կապի
վրա, մասնավորապես՝ որդեգրման և խնամակալության հիմքերով ձևավորվում են
ընտանեկան կապեր ոչ արյունակիցների միջև: Ահա հենց սա էլ այն նախատիպն է,
որը մակրոմակարդակով տեսնում ենք նաև հասարակության և պետության հիմքում՝ անհատների համատեղ բնակությունը, համատեղ գոյակցությունը, համերաշխությունը, փոխօգնությունը, մտավոր և անձնական կապերը և այլն3:

1

Տե´ս Философия. Справочник студента /Г.Г.Кириленко, Е.В.Шевцов – М. Изд. АСТ, 1999,
էջ 627-630:
2
Տե´ս Рашидова А. И. Семья в российском праве// Вестник Герценовского университета.
3/2012 (file:///C:/Users/Comp/Downloads/semya-v-rossiyskom-prave.pdf):
3
Տե´ս Нечаева А.М. Семейное право. Учебник. 3-е изд. М. Юристь, 2006, էջ 11:
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Այսպիսով, պետք է փաստել, որ ընտանիքը և հասարակությունը կամ պետությունը, որքան էլ որ կարող են տարբեր լինել, նույնքան նաև նման են միմյանց՝
շատ հաճախ հանդիսանալով միմյանց միկրո կամ մակրո նախատիպը1:

ПРИРОДА И ЭВОЛЮЦИЯ
СЕМЕЙНОГО МИКРОСОЦИУМА
Армен Айкянц
Профессор кафедры гражданского права ЕГУ,
доктор юридических наук
_______________________________

В научной статье проанализирована эволюция супружеских и родительских
отношений, которые являются центральными семейными отношениями:
указанные отношения от исторически примитивного формата перешли на
современный формат социального интегрирования.
Семья является своеобразным микросоциумом, который сходится с такими
макросоциумами, как общество и государство, в то же время и расходится с
ними.

NATURE AND EVOLUTION OF FAMILY MICROSOCIUM
Armen Haykyants
Professor of the YSU Chair of Civil Law ,
Doctor of Legal Sciences
__________________________

The scientific article analyzes the evolution of marital and parental relations,
which are central family relations: these relations from a historically primitive format
have moved to a modern format of social integration.
The family is a kind of microsocium, which converges with such macro-societies
as society and the state, but at the same time it is at variance with them.
Բանալի բառեր - ընտանիք, ամուսին, երեխա, բնազդ, սովորույթ, միկրոսոցիում,
հասարակություն, պետություն
Ключевые слова – семья, супруга, ребенок, инстинкт, обычай, микросоциум, общество,
государство
Key words - family, spouse, child, instinct, custom, microsocium, society, state
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общества (file:///C:/Users/Comp/Downloads/semya-v-fokuse-sovremennyh-sotsialnyh-problemobschestva.pdf); Ляушева С.А. Влияние модернизации общества на институт семьи
(file:///C:/Users/Comp/Downloads/vliyanie-modernizatsii-obschestva-na-institut-semi.pdf);
Ищанова Б.Т., Мустаева Ф.А. Взаимодействие институтов общества в социальной
поддержке семьи (file:///C:/Users/Comp/Downloads/vzaimodeystvie-institutov-obschestva-vsotsialnoy-podderzhke-semi.pdf):
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ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ
Գևորգ Պողոսյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
___________________________________

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի
1-ին մասի համաձայն` իրավաբանական անձինք կարող են լինել իրենց գործունեությամբ շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող (առևտրային) կամ շահույթ
ստանալու նպատակ չհետապնդող և ստացված շահույթը մասնակիցների միջև
չբաշխող (ոչ առևտրային) կազմակերպություններ: Վերջիններիս գործունեությունը
կարգավորող իրավական ակտերի ամբողջության մեջ ներկայացված իրավանորմը
թերևս միակն է, որ այս կամ այն կերպ սահմանում է ոչ առևտրային կազմակերպության հասկացությունը: Ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերը, որոնք
արդեն վերաբերում են առանձին տեսակի ոչ առևտրային կազմակերպությունների
կողմից իրականացվող գործունեությանը, չեն անդրադառնում դրանց հասկացությանը: Այս կամ այն չափով միակ բացառություն կարելի է համարել «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքը1, որի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանվում է. «Հիմնադրամ է համարվում քաղաքացիների և (կամ) իրավաբանական անձանց կամավոր
գույքային վճարների հիման վրա ստեղծված և անդամություն չունեցող ոչ առևտրային կազմակերպությունը, որը հետապնդում է սոցիալական, բարեգործական,
մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, բնապահպանական և
(կամ) այլ հանրօգուտ նպատակներ»: Ներկայացված հասկացությունը, սակայն, չի
կարելի համարել ընդհանուր և տարածել մյուս տեսակի ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց վրա, ուստի կարելի է պնդել, որ ՀՀ գործող քաղաքացիական օրենսդրությունը ոչ առևտրային կազմակերպությունների հասկացության հարցում
առաջնորդվում է բացառման սկզբունքի կիրառմամբ, այն է՝ ոչ առևտրային են այն
կազմակերպությունները, որոնք առևտրային չեն:
Վերոգրյալի հիման վրա հնարավոր է եզրակացնել, որ եթե որևէ ինստիտուտի
վերաբերյալ առկա չէ միանշանակ և հստակ պատկերացում, ակնհայտ է, որ համապատասխան ինստիտուտն օրենսդրորեն հնարավոր չի լինելու միանշանակ և ամբողջապես կարգավորել, ինչի արդյունքում ինստիտուտի կիրառման ողջ ընթացքում կարող են ի հայտ գալ այնպիսի իրավական և փաստական խնդիրներ, որոնց
լուծումը հնարավոր չի լինի տալ՝ հաշվի առնելով օրենսդրական բացը կամ կարգավորման անարդյունավետությունը, իսկ որոշ դեպքերում՝ անգամ ոչ կիրառելի
բնույթը: Ուստի ոչ առևտրային կազմակերպությունների միասնական կամ նույնիսկ
տարբերակված հասկացության դուրսբերման և ընկալման նշանակալիությունը
դժվար է գերագնահատել ոլորտի ուսումնասիրության և կիրառելիության ապահովման գործում, ինչին էլ ուղղված է սույն հետազոտությունը:
Քաղաքացիական օրենսգրքի մեջբերված իրավանորմը, թերևս, մատնանշում է
երկու հիմնական հատկանիշ, որոնց վրա հիմնվելով՝ կարելի է առևտրային կազմակերպությունները տարբերակել ոչ առևտրայիններից: Օրենսդրի կարծիքով՝ նման
1

Տե´ս «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՕ-516-Ն, ՀՀՊՏ 2003.02.12/9(244), հոդ. 155,
փոփոխություններ 16.12.2016 թ.:
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հատկանիշներն են՝ իրավաբանական անձի գործունեության նպատակը և վերջինիս՝ ստացված շահույթն իր մասնակիցների միջև բաշխելու ունակությունը կամ
դրա բացակայությունը:
Գրականության մեջ, ի թիվս ներկայացվածների, ոչ առևտրային կազմակերպությունների առանձնահատկությունների թվին են դասվում նրանց հատուկ իրավունակությունը, կազմակերպության լուծարման պարագայում՝ մնացած գույքի
տնօրինման նպատակայնությունը, ինչպես նաև ոչ առևտրային կազմակերպությունների կազմակերպաիրավական ձևերի բազմազանությունը, որոնք չեն սահմանափակվում ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում նախատեսվածներով1, ինչի մասին
կարելի է եզրակացնել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 4-րդ մասն
ուսումնասիրելով: Այստեղ մասնավորապես սահմանվում է, որ ոչ առևտրային կազմակերպություն համարվող իրավաբանական անձինք կարող են ստեղծվել հասարակական միավորումների, հիմնադրամների կամ օրենքով նախատեսված այլ ձևերով:
Ըստ իրավաբանական անձի կազմակերպաիրավական ձևի՝ առևտրային և ոչ
առևտրային կազմակերպությունների տարանջատման հնարավորությունը որոշակի պաշտպանության է արժանանում ոչ միայն օրենսդրորեն, այլև գիտական գրականության մեջ, մասնավորապես՝ որոշ իրավաբան գիտնականների կողմից2: Չնայած այն հանգամանքին, որ ներկայացված տեսակետը պաշտպանության չի արժանացել տեսաբանների լայն շրջանակի կողմից և ունի բավական թվով ընդդիմախոսներ 3 , սակայն հարկ ենք համարում ընդգծել, որ իրականում ոչ առևտրային
կազմակերպությունները առևտրային կազմակերպություններից տարբերվում են
հենց ներկայացված չափանիշի հիման վրա, որը, սակայն, պայմանավորված է այն
հանգամանքով, որ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված հասկացությունը չի առանձնացնում բոլոր ոչ առևտրային կազմակերպություններին բնորոշ
անհրաժեշտ, էական և ընդհանուր այն հատկանիշների ամբողջությունը, որոնցով
դրանք տարբերակվում են առևտրայիններից և միավորվում մեկ ընդհանուր հասկացության ներքո:
Ինչպես նշվեց, ոչ առևտրային կազմակերպությունների հիմնական հատկանիշները սահմանող նորմատիվ-իրավական գործող կարգավորումն ամրագրված է
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 1-ին մասում, որի բովանդակության մեջ կարելի է նկատել ոչ առևտրային կազմակերպություններն առևտրայիններից առանձնացնող հետևյալ հատկանիշները.
1. շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդելը, որպիսի չափանիշը կարելի է
դասել կազմակերպության գործունեության նպատակը սահմանողների թվին
2. ստացված շահույթը մասնակիցների միջև չբաշելը:
1

Տե´ս, օրինակ, Габов A.B. Некоммерческие организации: теоретические и практические
проблемы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008, № 10, էջ 93; Валявина Е.Ю.
Развитие законодательства о некоммерческих организациях // Журнал российского права.
2009, № 1, էջ 8:
2
Տե´ս, օրինակ, Беляев К.П. Некоммерческие организации в системе юридических лиц //
Цивилистические записки: Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 3. Екатеринбург, էջեր 394-395:
3
Տե´ս, օրինակ, Кумаритова A.A. Гражданско-правовое положение некоммерческих
организаций в сфере благотворительной деятельности: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук.
М., 2006, էջ 13-14; Костенко H.B. Гражданско- правовое регулирование деятельности
некоммерческих организаций в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 2004, էջ 11:
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Այսպիսով, ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ քննարկվող առանձնացման
հատկանիշներից առաջինը ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության նպատակն է, որը որակվում է որպես «շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող»: Միևնույն ժամանակ ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության հնարավոր նպատակները նորմատիվորեն չեն սահմանվում: Հատկանշական է, որ գործող օրենդրական կարգավորումներում հղում կա ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության նպատակին, սակայն օրենսդրությունը լուռ է համապատասխան կազմակերպությունների ստեղծման նպատակի հարցում: Կարծում ենք,
որ նման մոտեցումը, երբ ամրագրվում է բացառման սկզբունքով հատկանիշ (ոչ
առևտրային է առևտրային չհամարվող իրավաբանական անձը), ընդունելի չէ ոչ
առևտրային կազմակերպությունների բազմապրոֆիլ և խրթին ոլորտը կարգավորելու համար: Այսինքն՝ ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ առևտրային կազմակերպությունները ոչ առևտրայիններից տարբերվում են նախ նրանով, որ վերջիններս
զբաղվում են շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող գործունեությամբ:
Այս հատկանիշը, մեր կարծիքով, չի կարող դրվել իրավաբանական անձանց
վերոգրյալ տեսակները (առևտրային և ոչ առևտրային) միմյանցից տարանջատելու
հիմքում՝ հետևյալ երկու պատճառներով. նախ այդ պարագայում անհասկանալի է
ոչ առևտրային իրավաբանական անձնանց տարանջատման երկրորդ հատկանիշի՝
ստացված շահույթը մասնակիցների միջև չբաշխելու անհրաժեշտությունը, քանի որ
եթե ոչ առևտրային կազմակերպությունները շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդելու իրավունք չունեն, ապա, այնուամենայնիվ, ինչպե՞ս պետք է շահույթ
ստանան, որպեսզի առաջանա ստացված շահույթը մասնակիցների միջև բաշխելու
արգելք սահմանելու իրավական անհրաժեշտություն:
Բացի այդ, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 52-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ
պարբերության համաձայն՝ ոչ առևտրային կազմակերպությունը կարող է իր կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին համապատասխան իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն, եթե դա նախատեսված է օրենքով: Ընդ որում
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի իմաստով ձեռնարկատիրական է
հանդիսանում անձի ինքնուրույն, իր ռիսկով իրականացվող գործունեությունը, որի
հիմնական նպատակը գույք օգտագործելուց, ապրանքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ մատուցելուց շահույթ ստանալն է:
Հիշյալ հոդվածով ամրագրված ձեռնարկատիրական գործունեության առանձնահատկությունները բացահայտվել են ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կայացրած որոշումներում։ Վերջինս ևս գտել է, որ շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդելու ի
սկզբանե ունեցած մտադրությունը և սեփական ռիսկով գործելը անհրաժեշտ պայմաններից են գործունեությունը ձեռնարկատիրական որակելու համար 1 : Ավելին՝
«Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքը, ինչպես նաև «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքը մասնավորապես դրանց համապատասխանաբար 19-րդ և 8-րդ հոդվածները թույլատրում են հիմնադրամներին և հասարակական կազմակերպություններին զբաղվելու իրենց կանոնադրական նպատակներից
բխող ձեռնարկատիրական, այսինքն՝ շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող
գործունեությամբ: Հետևաբար՝ ոչ առևտրային կազմակերպությունները ևս կարող
են զբաղվել շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող գործունեությամբ, որպիսի
1

Տե´ս, օրինակ, Բենիկ Ազարյանն ընդդեմ ՀՀ ֆինանսների նախարարության թիվ
ՎԴ/5367/05/13 վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 22.07.2016 թվականի որոշումը:
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պարագայում ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված ոչ առևտրային
կազմակերպություններին անհատականացնող առաջին տարրը չի հանդիսանում
այդ կազմակերպություններն առևտրայիններից տարբերակող հատկանիշ: Ավելին,
այս հատկանիշը չի կարող դիտվել ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար
որպես ընդհանուր, քանի որ դրանց որոշ տեսակներ (օրինակ՝ կուսակցությունները), այնուամենայնիվ, չունեն ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք:
Արտասահմանյան փորձի և միջազգային իրավական ակտերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունները առևտրայիններից տարանջատող հատկանիշ է ոչ թե այն, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունները չեն կարող շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող գործունեությամբ
զբաղվել, այլ այն, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունները տարբերվում են իրենց ստեղծման նպատակով և չեն կարող ստեղծվել շահույթ ստանալու համար,
այսինքն՝ հստակ տարբերակվում է կազմակերպության ստեղծման ու գործունեության նպատակը, և առևտրային կազմակերպություններից տարանջատելու համար
հիմք է ընդունվում առաջինը:
Այս գաղափարը բխում է նաև Միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից 2003 թվականին Նյու Յորքում տպագրված «Ազգային հաշվարկների համակարգում ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերաբերյալ» ձեռնարկում, որը
գրվել է Ջոն Հոփկինսի անվան «Քաղաքացիական հասարակության հետազոտման» համալսարանական կենտրոնի հետ սերտ համագործակցությամբ, և որը
ստեղծելիս ՄԱԿ-ը նպատակ է ունեցել նպաստելու ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքելու և այն հասանելի դարձնելու
գործին1:
Շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդելը նախևառաջ նշանակում է, որ
դրանք ստեղծվում են այլ նպատակով, քան շահույթ ստանալն է, ավելին՝ դրանք
թեկուզև կարող են զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, սակայն շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող գործունեությունը չի կարող լինել դրանց
հիմնական գործունեությունը ո´չ ուղղակիորեն, ո´չ էլ անուղղակիորեն, իսկ ստացված ողջ շահույթը պետք է ուղղվի ստեղծման նպատակների իրագործմանը:
Ուսումնասիրությունների արդյունքում հնարավոր է եզրակացնել, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից ձեռնարկատիրական գործունեությամբ
զբաղվելու հնարավորությունը հստակ սահմանված և հիմնական գործունեությունից սահմանազատված չլինելու պատճառով շատ կազմակերպություններ իրենց
հիմնական գործունեությունն ի սկզբանե ուղղում են շահույթի ստացմանը՝ բավական հաջող քողարկվելով հանրօգուտ նպատակների իրականացման ձևական հայտարարություններով՝ փաստացի վերածվելով առևտրային կազմակերպությունների: Նման իրավիճակը սովորաբար գնահատվում է որպես քաղաքացիական իրավահարաբերությունների մասնակիցների իրավահավասարության սկզբունքի հավասարակշռության խախտում, քանի որ ոչ առևտրային կազմակերպությունների
նկատմամբ օրենսդրական խստացված պահանջներ ու պայմաններ չեն կիրառվում, որոնք առկա են առևտրային կազմակերպությունների նկատմամբ (նման պայմանների թվին կարելի է դասել նվազագույն կանոնադրական կապիտալի կազմա1

Տե´ս UNITED NATIONS PUBLICATION ST/ESA/STAT/SER.F/91 Handbook on Non-Profit
Institutions in the System of National Accounts 2003, 2.4, էլեկտրոնային ռեսուրս
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_91e.pdf (վերջին մուտք` 31.05.17)
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վորումը, շատ դեպքերում՝ առանց մեղքի պատասխանատվության սկզբունքի կիրառելիությունը և այլն): Հետևաբար ոչ առևտրային կազմակերպությունները ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելիս առավել շահավետ դիրքում են
հայտնվում: Այս հանգամանքը ոչ առևտրային կազմակերպությունների սահմանման մեջ վերջիններիս կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության մասով առավել խիստ ու հստակ կարգավորումների ներդրման օգտին խոսող
հիմնական փաստարկն է:
Քաղաքացիական իրավունքի գիտությունը ձգտում է սահմանել ոչ առևտրային
կազմակերպությունների կողմից շահույթ ստանալու նպատակների իրագործման
համար առավել արդյունավետ չափանիշներ, որոնց կիրառմամբ հնարավոր կլինի
պնդել, որ նման գործունեությունն իր բնույթով այլ է, քան ծավալում են առևտրային
կազմակերպությունները: Իրավաբանական գրականության մեջ պարբերաբար
ընդգծվում է այն հանգամանքը, որ միանշանակ սահմանել, թե ոչ առևտրային կազմերպությունների գործունեության որ նպատակն է հանդիսանում հիմնական, իսկ որը՝ երկրորդային, հնարավոր չէ1: Նման տարրերի տարանջատման համար բավարար չափանիշներ չկան, մանավանդ եթե հաշվի առնվի, որ որոշ դեպքերում շահույթի ստացման նպատակը և հանրօգուտ նպատակը կարող են հավասար չափաբաժիններով առկա լինել:
Վերոգրյալ խնդիրները գիտնականները դիտում են որպես իրավաբանական
կազմակերպությունները առևտրային և ոչ առևտրային տարատեսակների տարանջատման առկա սահմանումը վերանայելու հիմնական չափանիշ, այսինքն՝ ոչ
առևտրային իրավաբանան անձանց առևտրայիններից հստակ տարանջատելու
համար պետք է բավականաչափ հստակ սահմանվի վերջինիս գործունեության
հիմնական և երկրորդային ուղղությունների ու նպատակների չափանիշները: Այս
առումով արվող առաջարկները բավական բազմազան են, որոնցից կարելի է առանձնացնել չորս հիմնական դիրքորոշում:
Առաջին՝ անհրաժեշտ է հրաժարվել ոչ առևտրային կազմակերպությունների
գործունեության հիմնական նպատակի չափորոշիչների նորմատիվային ամրագրման գաղափարից՝ բացառելով ոչ առևտրային կազմակերպությունների սահմանման մեջ համապատասխան նպատակի հիշատակումը` հնարավորություն ընձեռելով ոչ առևտրային կազմակերպություններին առանց որևէ սահմանափակման
զբաղվելու առևտրային գործունեությամբ՝ պահպանելով միայն ծավալած առևտրային գործունեությամբ ստացված շահույթի բաշխման արգելքը2:
Երկրորդ՝ առաջինին ամբողջապես հակառակ կարծիք է, համաձայն որի՝ ոչ
առևտրային կազմակերպությունների համար պետք է հստակ ամրագրել ձեռնարկատիրական (եկամուտ բերող) գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորության
սահմանափակումը՝ թույլատրելով միայն իրենց անձնական ֆինանսական միջոցները ներդնել վարկային կազմակերպություններում, արժեթղթերում, վարձակալութ1

Տե´ս, օրինակ, Ивкова О.В. Участие некоммерческих организаций в предпринимательской деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004, Էջ 8:
2
Տե´ս, օրինակ, Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частьи
первой (постатейный) / Под ред. O.H. Садикова. М., 2005. էջ 155 (автор комментария В.А. Рахмилович); Степанов Д.И. В поисках критерия разграничения юридических лиц на
два типа и принципа обособления некоммерческих организаций // Вестник гражданского
права. 2007. № 3, էջ 48: Меняев A.B. Правовое положение и система некоммерческих
организаций в российском гражданском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Волгоград, 2011, էջ 9:
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յան հանձնել հավելյալ կամ չշահագործվող անշարժ գույքը, քանի որ նման գործունեությունը ձեռնարկատիրական չէ1, ինչպես նաև ամրագրել, որ նրանք կարող են
ստեղծել առևտրային կազմակերպություններ՝ դրանց պատվիրակելով ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավասություն այն դեպքում, երբ առկա է
դրա անհրաժեշտությունը2: Հայաստանի Հանրապետությունում ևս մինչ վերջին օրենսդրական փոփոխությունները, մասնավորապես «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում էր, որ համապատասխան կազմակերպությունները հնարավորություն ունեն զբաղվելու ձեռնարկատիրական գործունեությամբ բացառապես առևտրային կազմակերպություններ ստեղծելու եղանակով: Իհարկե ոչ առևտրային կազմակերպությունների սահմանմամբ նման կարգավորում ամրագրելը կարող է լուծել վերջիններիս գործունեության հիմնական և երկրորդային ուղղությունների տարանջատման մասով առկա երկվությունն ու անորոշությունը, սակայն կարծում ենք, որ անհնարին կդարձնի համապատասխան կազմակերպությունների բազում հանրօգուտ նպատակների իրագործումը:
Երրորդ՝ հիմնավորվում է համապատասխան չափանիշի պահպանումն այնպիսի տեսքով, որն առկա է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում, այսինքն՝ սահմանելով ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից իրենց կանոնադրական նպատակների իրագործման նպատակով և միայն այդ նպատակներին համապատասխան ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացումը, միաժամանակ նախատեսել առավել կոշտ սահմանափակումներ ոչ առևտրային կազմակերպությունների
կողմից այնպիսի գործունեությամբ զբաղվելու համար, որոնք կոչված են ապահովելու դրա համապատասխանությունը կազմակերպության ստեղծման նպատակներին3:
Միևնույն ժամանակ, նման մոտեցմանը հետևելիս կարիք է նկատվում օրենսդրորեն ամրագրել որոշակի ուղենիշներ և սահմաններ, որոնք հնարավորություն են
ընձեռում բացառել ոչ առևտրային կազմակերպությունների և դրանց հիմնադիրների կողմից հնարավոր չարաշահումները, գործունեության նպատակներն ու տեսակները սահմանելիս, ինչպես նաև կանխարգելել քաղաքացիաիրավական շրջանառության մյուս մասնակիցների, հատկապես՝ առևտրային կազմակերպությունների իրավունքների և օրինական շահերի հնարավոր խախտումները՝ առաջացնելով
անհավասար մրցակցություն: Հարկ է հետևել ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հասարակության ու պետության շահերի հավասարակշռության պահպանմանը՝ ոչ առևտրային կազմակերպություններին հնարավորինս զերծ պահելու հանրօգուտ նպատակների իրագործման ընթացքում իրականացվող գործունեության
անհիմն սահմանափակումներից: Դիտարկվող հիմնախնդրի արդյունավետ լուծում
որոնելիս հարկավոր է հաշվի առնել ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից հետապնդվող նպատակների և դրանց ստեղծման պատճառների բնույթն ու
բազմազանությունը, քանի որ եթե դրանց որոշ մասը միանգամայն ունակ է իր գործունեությունն իրականացնել և նպատակներն իրացնել առանց եկամուտ ապահովող գործունեությամբ զբաղվելու, ապա մյուսների գոյությունն առանց նման գործունեություն իրականացնելու զուրկ է որոշակի տնտեսական և սոցիալական իմաս1
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տից: Ոչ առևտրային կազմակերպությունների տարբերակումը բացառում է բոլորի
հանդեպ միատեսակ կարգավորումներ մշակելու և կիրառելու հնարավորությունը:
Մի տեսակի ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար արդյունավետ կարգավորումները կարող են մյուս տեսակի համար խոչընդոտ հանդիսանալ վերջիններիս ընտրված հանրօգուտ նպատակներին հասնելու և որդեգրված ուղով շարժվելու համար: Որպես օրինակ կարելի է դիտարկել հասարակական կազմակերպությունների և կուսակցությունների ֆինանսավորման աղբյուրների տարբերակումը, որի պարագայում, հաշվի առնելով գործունեության նպատակներն ու ուղղվածությունները, ակնհայտ է, որ եթե առաջինները, պետական և ազգային շահերից ելնելով, ենթակա են ֆինանսավորման աղբյուրների մասով սահմանափակումների, ապա երկրորդների դեպքում նույն սահմանափակումների կիրառումն ակնհայտորեն
խոչընդոտելու է վերջիններիս կանոնադրական նպատակների արդյունավետ իրականացումը, առավել ևս որ այս պարագայում պետական և ազգային շահի հետ հակադրության խնդիր առհասարակ չի առաջանում:
Չորրորդ՝ առաջարկվում է, մեր կարծիքով, առավել ընդունելի տարբերակ. ոչ
առևտրային և առևտրային կազմակերպությունների սահմանազատման համար կիրառել ոչ թե դրանց գործունեության, այլ ստեղծման նպատակները: Ի հիմնավորումն արտահայտած դիրքորոշման՝ նշվում է, որ այն պայմաններում, որտեղ օրենքը չի արգելում հանրորեն օգտակար նպատակներ իրագործելիս ստանալ եկամուտ, դա կարող է լինել ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության
նպատակներից միայն մեկը, սակայն չի կարող դառնալ նման կազմակերպությունների ստեղծման նպատակ1: Միևնույն ժամանակ ընդգծվում է, որ հենց ստեղծման
նպատակներն են հնարավորություն տալիս տարանջատել այն կազմակերպությունները, որոնք բավարարում են հասարակության և պետության առավել լայնածավալ պահանջմունքները, որոնք չեն կարող իրացվել կազմակերպության գույքային շահագրգռվածության առկայության պարագայում: Նման մոտեցումը հնարավորություն է տալիս առավել ամբողջապես արտացոլել ոչ առևտրային կազմակերպությունների էությունն ու նշանակությունը:
Այսպիսով, կարծում ենք, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունները առևտրայիններից տարանջատելու հիմքում պետք է դրվի դրանց ստեղծման նպատակը,
նպատակ, որը կանխորոշվում է կազմակերպության ստեղծողի կողմից և մարմնավորում դրա որոշակի պահանջմունքները: Առևտրային կազմակերպության համար
այդ նպատակը միշտ շահույթ ստանալն է, իսկ դրա իրացումը ձեռնարկատիրական
գործունեություն ծավալելու միջոցով հնարավորություն է տալիս բավարարելու
հիմնադիրների նյութական կարիքները:
ԱՄՆ Միչիգան նահանգի գերագույն դատարանը, դեռևս 1919 թվականին կայացված որոշմամբ անդրադառնալով առևտրային կազմակերպությունների ստեղծման նպատակին, դիրքորոշում է հայտնել առ այն, որ առևտրային ընկերությունները ստեղծվում են առավելագույն շահույթ ստանալու նպատակով: Այս որոշումը վերաբերում էր Հենրի Ֆորդին, ով «Ford Motor» ընկերության ակտիվների մեծ մասի
բաժնետերն ու հիմնադիրն էր, և նրա եղբայրներ Ջոն և Հորացիուս Դոջերին, ովքեր
այդ կազմակերպության փոքր մասի բաժնետերերն էին: Դոջ եղբայները հայց էին
ներկայացրել դատարան ընդդեմ Ֆորդի՝ պնդելով, որ վերջինս օգտագործում էր իր
1

Տե´ս Кашковский О.П. О критериях разграничения коммерческих и некоммерческих
организаций // Юрист. 2000, № 5, էջեր 10-11:
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գերիշխող դիրքը՝ կազմակերպության բաժնետերերին վճարվող շահաբաժինը սահամանափակելու համար, չնայած այն աշխատում էր շահութաբերությամբ: Ֆորդն
իր այդ քաղաքականությունը բացատրում էր նրանով, որ շահույթն ուղղվում էր առավել որակյալ և էժան մեքենաներ ստեղծելու նպատակի իրագործմանը, սակայն
Միչիգանի գերագույն դատարանն իր որոշմամբ պարտավորեցրեց վճարել շահաբաժինները՝ գտնելով, որ չպետք է շփոթմունք առաջանա այն հարցում, որ առևտրային կազմակերպությունը ստեղծվում և գործունեություն է ծավալում մեկ հիմնական նպատակով՝ բաժնետերերի համար ապահովել առավելագույն շահույթ, և
տնօրենների հայեցողությունը կարող է դրսևորվել միայն այդ նպատակին հասնելու
շրջանակներում և չի կարող իրացվել այլ նպատակներով1: Հետագայում այս գործը
բազմիցս հիշատակել են տարբեր գիտնականներ և դատական ատյաններ՝ նշելու
համար, որ առևտրային ընկերությունները ստեղծվում են «առավելագույն շահույթ
ապահովելու նպատակով»2:
Նոբելյան մրցանակակիր, տնտեսագետ Միլթոն Ֆրիդմանը 1970 թվականին
«New York Times» ամսագրում տպագրած «Բիզնեսի հասարակական պատասխանատվությունն իր շահույթի մեծացումն է» վերտառությամբ հոդվածում3 գովաբանել
է առևտրային ընկերության ստեղծման այդ նպատակը: Նույն կարծիքին է նաև Ջոել
Բականը, ով 2004 թվականին հրատարակել է «The Corporation: The Pathological
Pursuit of Profit and Power» գիրքը և մրցանակի արժանացած նույնանուն ֆիլմը:
Նա ընդունում է առևտրային կազմակերպությունների՝ առավելագույն շահույթի
հասնելու նպատակով ստեղծված լինելու հանգամանքը, որոնք, ըստ նրա, այդ
նպատակին հասնելու համար հաշվի չեն առնում օրենքները, հասարակության շահերը, հետևաբար նա դրանք անվանել է «հիվանդագին և վտանգավոր»4 երևույթ:
Ի հակադրություն վերոգրյալի՝ ոչ առևտրային կազմակերպությունների ստեղծումն ունի որոշակի այլ նպատակներ, որոնք կապված չեն ձեռնարկատիրության և
շահույթի ստացման հետ: Ոչ առևտրային կազմակերպությունների հասկացությանն
անդրադարձել է նաև 2007 թվականի հոկտեմբերի 10-ի Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի ընդունած թիվ CM/Rec(2007)14 հանձնարարականը (այսուհետ նաև՝ Հանձնարարական), որը վերաբերում է Եվրոպայում ոչ կառավարական
կազմակերպությունների իրավական կարգավիճակին5: Այս Հանձնարարականը, որի նախապատրաստումը Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններում ոչ
առևտրային կազմակերպությունների գործունեության դրական պրակտիկայի,
տվյալ ոլորտին վերաբերող միջազգային իրավական ակտերի ուսումնասիրության
և ընդհանրացման արդյունք է, հստակ նշում է, որ ոչ առևտրային են այն կազմա1

Տե´ս Dodge v. Ford Motor Co., 170 N.W. 668 (Mich. 1919) 684 գործով ԱՄՆ Միչիգան նահանգի գերագույն դատարանի որոշումը, էլեկտրոնային ռեսուրս https://h2o.law.harvard.edu/
cases/3965 (վերջին մուտք՝ 31.05.17):
2
Տե´ս Marjorie Kelly, The divine right of capital: dethroning the corporate aristocracy, San
Francisco: Berrett-Koehler, 2001, Xvii էջեր 52-53:
3
Տե´ս Milton Friedman. The Social Responsibility of Business If to Incrase ts Profts, N.Y.
TnMEs MAG., Sept. 13, 1970, էջ 33, էլեկտրոնային ռեսուրս http://www.colorado.edu/
studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html (վերջին մուտք՝ 31.05.17):
4
Տե´ս Joel Bakan. The corporation: the pathological pursuit of profit and power (2004):
5
Առավել մանրամասն տե´ս Legal Statuse of Non-governmental organizations in Europe:
Recommendation CM/Rec(2007) 14 and explanatory memorandum, Council of Europe
Publishing, էլեկտրոնային ռեսուրս https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%
20Recommendations/CMRec(2007)14E_Legal%20status%20of%20NGOs.pdf (վերջին մուտք
15.05.2017թ.):
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կերպությունները, որոնք, ի թիվս այլ հատկանիշների, ստեղծվում են շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող գործունեությամբ զբաղվելու համար1: Այսինքն՝ այն
ևս ընդգծում է, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունները տարբերվում են իրենց
ստեղծման նպատակով: Ավելին՝ Հանձնարարականը նաև նշում է ոչ առևտրային
կազմակերպությունների կողմից շահույթ ստանալուն ուղղված և տնտեսական այլ
գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորությունը, որոնցից ստացվող եկամուտը
պետք է ուղղվի կազմակերպության ստեղծման նպատակների իրագործմանը:
ՀՀ-ում ոչ առևտրային կազմակերպությունների տարբերակման երկրորդ՝ օրենսդրորեն ամրագրված հատկանիշը վերջիններիս ստացած շահույթը կազմակերպության մասնակիցների միջև բաշխելու արգելքն է (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 51, մաս 1): Ստացված շահույթը պետք է ուղղվի այն նպատակների իրագործմանը, որոնց համար ստեղծվել է համապատասխան ոչ առևտրային
կազմակերպությունը: Հենց եկամտի բաշխման արգելքն է, որոշ գիտնականների
կարծիքով, առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների տարբերակման
հիմնական, ամենից նշանակալի և արդյունավետ չափանիշը2: Միջազգային փորձի
ուսումնասիրությունը ևս վկայում է, որ ստացված շահույթը կազմակերպության
մասնակիցների միջև բաշխելու արգելքն այն հիմնարար հատկանիշներից է, որոնցով այս տիպի կազմակերպություններն առանձնանում են3:
Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում հիշյալ հատկանիշը որպես
համընդհանուր դիտարկելը հնարավոր չէ: Առաջին հերթին նման եզրահանգման
համար հիմք է այն հանգամանքը, որ իրականում գոյություն ունեն որոշակի տեսակի ոչ առևտրային կազմակերպություններ, որոնց դեպքում ստացված եկամտի
բաշխում, այնուամենայնիվ, իրականացվում է: Օրինակ՝ «Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն՝ ակտիվների արժեթղթավորումը տեղի է ունենում արժեթղթավորման հիմնադրամի պարտադիր մասնակցությամբ: Ընդ որում, ակտիվների խմբի
մնացորդային արժեքը, որն արժեթղթավորման հիմնադրամի` ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի թողարկումից բխող պարտավորությունների կատարումից
հետո մնացած եկամուտների, ակտիվների իրացումից ստացված և (կամ) ստացվելիք միջոցների կամ դրանց գծով այլ վճարների հանրագումարն է, նույն օրենքի 27րդ հոդվածի համաձայն՝ արժեթղթավորման հիմնադրամի սեփականությունն է և
կարող է տնօրինվել կանոնադրությամբ և ազդագրում նշված կարգով: Այդ եկամուտը տնօրինելու համար արժեթղթավորման հիմնադրամը թողարկում է մասնակցության վկայագրեր, որոնք վաճառում է ներդրողներին, վերջիններս էլ իրենց հերթին հետագայում արժեթղթավորման հիմնադրամի եկամտի նկատմամբ ունեն փայի իրավունք: Այսինքն՝ ակտիվների արժեթղթավորման հետ կապված պարտավորությունները կատարելուց հետո մնացած եկամուտը ևս օգտագործվում է առևտրային նպատակով, մինչդեռ դա հակասում է ոչ առևտրային կազմակերպությանների՝ ստացված շահույթը չբաշխելու սկզբունքին:
Երկրորդ հերթին նման միասնականացումը հնարավոր չէ, քանի որ մինչ այժմ
հստակ կարգավորում կամ մեկնաբանություն՝ ոչ առևտրային կազմակերպություն-
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ների կողմից եկամուտ ապահովող գործունեությամբ զբաղվելու տնտեսական բովանդակության և էության մասին առկա չէ:
Եվ երրորդ հերթին, կան ոչ առևտրային կազմակերպությունների որոշ տեսակներ, որոնց դեպքում ինքնուրույն ձենարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելը
օրենքով ուղղակիորեն սահմանված չէ, ինչպիսիք են, օրինակ, կուսակցությունները: Այս դեպքում իրավաչափորեն երկու հարց է առաջանում: Առաջինը՝ եթե նման
գործունեությամբ անձամբ զբաղվելու հնարավորությունն ուղղակիորեն ոլորտը
կարգավորող օրենսդրությամբ սահմանված չէ, ապա կարո՞ղ է արդյոք համապատասխան ոչ առևտրային կազմակերպությունը անձամբ իրականացնել առևտրային
գործունեություն, և եթե ոչ, ապա այդ դեպքում ինչպե՞ս է հնարավոր պնդել, որ
քննարկվող չափանիշը միասնական է բոլոր տեսակի ոչ առևտրային կազմակերպությունները առևտրայիններից տարանջատելու համար:
Հաճախ որպես ստացված եկամտի բաշխման ընդունված մեխանիզմ դիտարկվում է ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից իր ղեկավարների,
կառավարման մարմինների անդամների աշխատանքի վարձատրությունը: Մասնավորապես` կարծիք է արտահայտվում, որ ոչ առևտրային կազմակերպության
հետ աշխատանքային պայմանագրի կնքումը, որը նախատեսում է աշխատավարձի վճարում, համապատասխան կազմակերպության ստացած եկամտից բաժին
ստանալու միանգամայն օրինական ճանապարհ: Միաժամանակ, սակայն, հաշվի
չի առնվում այն հանգամանքը, որ նախ՝ աշխատավարձը ոչ առևտրային կազմակերպության ղեկավար կազմին վճարվում է որպես վերջիններիս կողմից իրականացվող վարձու աշխատանքի հատուցում: Երկրորդ՝ որպես կանոն և ինչպես դա
սահմանվում է օրենսդրական կարգավորումների համաձայն, համապատասխան
աշխատանքի վարձատրության աղբյուր է համապատասխան աշխատավարձի
ֆոնդը, որը կարող է ձևավորվել ոչ միան ստացված շահույթից, այլ նաև այլ աղբյուրներից, ինչպիսիք են, օրինակ, անդամավճարները:
Ինչպես արդեն նշվեց, ՀՀ օրենսդրությամբ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բնորոշումը ներառում է միայն վերոգրյալ երկու հատկանիշները, սակայն
դրանցից մեկը՝ իրենց գործունեությամբ շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդելը, չի արտացոլում այդպիսի կազմակերպություններին բնորոշ առանձնահատկություն, քանի որ ՀՀ-ում օրենսդրական փոփոխություններից հետո հիմնադրամներին և
հասարակական կազմակերպություններին տրվել է անմիջականորեն շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք: Ավելին, ոչ
առևտրային կազմակերպությունները տարբերվում են ոչ թե գործունեության, այլ
ստեղծման նպատակով: Ինչ վերաբերում է երկրորդ չափանիշին՝ ստացված շահույթը մասնակիցների միջև չբաշխելու սկզբունքին, ապա դա թեև համահունչ է միջազգային փորձին և գիտնականների կողմից ոչ առևտրային կազմակերպությունների իրավական ընկալմանը, այնուամենայնիվ ՀՀ-ում այդ սկզբունքը չի ապահովվում ամբողջությամբ, օրինակ՝ արժեթղթավորման հիմնադրամների դեպքում: Սակայն, մեր կարծիքով, դա ոչ թե սկզբունքի բացակայության մասին է խոսում, այլ
դրա խախտման և արժեթղթավորման հիմնադրամների համար ոչ ճիշտ կազմակերպաիրավական ձևի ընտրության:
Վերոգրյալից բացի՝ անհրաժեշտ է նշել, որ միջազգային փորձի և գիտական
աշխատությունների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հասկացությունը ներառում է այլ՝ ոչ պակաս կարևոր տարրեր,
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որոնք ՀՀ իրավական համակարգում բացակայում են և բազմաթիվ գործնական
խնդիրների պատճառ դառնում:
ՀՀ-ում ընդունվել է այն տարբերակը, որ ոչ առևտրային են համարվում բոլոր
իրավաբանական անձինք, որոնք առևտրային չեն, ինչը, մեր կարծիքով, արդարացված չէ և չի բխում այդ կազմակերպությունների էությունից: Ի հակադրություն
դրա՝ արտասահմանյան փորձը ցույց է տալիս, որ ոչ առևտրային կազմակերպություններն ունեն որոշակի հատկանիշներ, որոնք չեն սահմանափակվում միայն
դրանց ստեղծման նպատակով և շահույթը չբաշխելու սկզբունքով: Մասնավորապես, ՄԱԿ-ի կազմած վերոգրյալ ձեռնարկի համաձայն՝ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հիմնական տարբերակիչ հատկանիշներն են.
1. իրենց գործունեությունից ստացված շահույթը բաշխելու արգելքը, որով
նրանց գոյության նպատակը էապես տարբերվում է առևտրային կազմակերպություններից,
2. նրանց ներգրավվածությունը հանրային բարիքի ստեղծմանը՝ ի հավելումն
մասնավոր բարիքի, որը նրանք ստեղծում են,
3. եկամտի ձևավորման կառուցվածքը, որը մեծ մասամբ ներառում է գումարի
և ժամանակի կամավոր ներդրումներ,
4. կամավորների, ինչպես նաև վարձու աշխատողների ներուժի օգտագործումն ու համատեղումը,
5. հարկային արտոնություններ ունենալը,
6. հատուկ իրավական կարգավորումների առարկա լինելը՝ կառավարման,
հաշվետվություններ ներկայացնելու և նմանատիպ այլ հարցերում,
7. պետաիշխանական (կառավարչական) լիազորությունների բացակայություն,
չնայած որ մասնակցում են հանրային բարիքի ստեղծմանը1:
Միևնույն ժամանակ ընդգծվում է այն հանգամանքը, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բնույթը սահմանելիս պետք է տրվի այնպիսի հասկացություն, որն
ունակ է հստակեցնելու դրանց տարբերությունը ինչպես կառավարությունից՝ հանրային իշխանական մարմիններից, այնպես էլ առևտրային կազմակերպություններից2: Ավելին, հասկացությունը պետք է լինի բավարար չափով չեզոք, որպեսզի կիրառելի լինի տարբեր ազգային իրավական համակարգերում:
Հիմնվելով Ջոն Հոփկինսի «Ոչ առևտրային ոլորտի համեմատական ծրագրի»,
ինչպես նաև ավելի քան 35 պետություններ ներկայացնող գիտնականների ընդհանուր ջանքերով սահմանված հասկացության վրա՝ առաջարկվել է ոչ առևտրային
կազմակերպությունների կառցվածքային-գործառութային հետևյալ հասկացությունը, ըստ որի՝ ոչ առևտրային են այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն հետևյալ
հատկանիշները.
1. կազմակերպվածության որոշակի մակարդակի առկայություն,
2. մասնավոր բնույթ՝ այն առումով, որ առանձնացված են կառավարությունից
և չունեն հանրային իշխանական բնույթ,
3. չեն բաշխում ստացված շահույթը,
4. ինքնակառավարվող են. ինքնուրույն են կառավարում և վերահսկում իրենց
գործունեությունը,

1

Տե´ս United Nations publication st/esa/stat/ser.f/91 Handbook on Non-Profit Institutions in the
System of National Accounts 2003, 2, 9, էլեկտրոնային ռեսուրս https://unstats.un.org/
unsd/publication/seriesf/seriesf_91e.pdf (վերջին մուտք՝ 31.05.17)
2
Տե´ս նույն տեղում, 2.10 :
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5. կամավոր են, այսինքն՝ ոչ պարտադիր են՝ ներառելով որոշակի ինքնակամ
մասնակցություն1:
Որպես առաջնային կարևորության տարր ընդգծվում է կառավարությունից
տարանջատված լինելու հանգամանքը՝ ոչ կառավարական բնույթը, որը բնորոշ է
ոչ առևտրային կազմակերպությունների էության վերաբերյալ պետությունների գերակշիռ մեծամասնության ընկալմանը: Ինքնակառավարման չափանիշը տարբերակում է այս կազմակերպություններին այնպիսի կազմակերպություններից, որոնք
արդյունավետորեն վերահսկվում են այլ հաստատությունների, օրինակ՝ կառավարության կամ առևտրային ընկերությունների կողմից: Ավելին, ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող գործուենության վերահսկողությունը
կարելի է դուրս բերել պետաիշխանական ոլորտի հայեցողությունից, և այս հարցում
բարենպաստ դեր կարող է խաղալ արտասահմանյան երկրների փորձը: Օրինակ,
ԱՄՆ-ում նման կազմակերպությունների գործունեությունը վերահսկվում է կամավորության սկզբունքով ստեղծված կազմակերպությունների (այսպես կոչված հսկող
խմբերի) կողմից, որոնք հասարակության և զանգվածային լրատվության միջոցների համար ծառայում են որպես ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկատվության աղբյուր: Նման պայմաններում պետական միջամտությունը
քննարկվող ոլորտի վրա կրճատվում է, իսկ գործունեության թափանցիկության մակարդակը, որի առկայությամբ ոչ առևտևային կազմակերպությունների կողմից իրավունքների չարաշահումն առավել դժվար է դառնում, մեծանում է:
Ինչ վերաբերում է Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի Հանձնարարականին, ապա դրա համաձայն՝ ոչ առևտրային (ոչ կառավարական) կազմակերպությունները ինքնակառավարվող, կամավոր կազմակերպություններ են, որոնք
ստեղծված են իրենց մասնակիցների կամ հիմնադիրների՝ շահույթ ստանալու հետ
չկապված հիմնական նպատակներն իրագործելու համար: Դրանք կարող են ունենալ կամ չունենալ իրավաբանական անձի կարգավիճակ, լինել ազգային կամ միջազգային: Բացի այդ, Հանձնարարականի համաձայն՝ ոչ առևտրային կազմակերպությունները կարող են ունենալ անդամություն կամ չունենալ, որը հիմնաված է
լայն առումով «հիմնադրամ» և «միավորում» հասկացությունների տարբերության
վրա: Ըստ Հանձնարարականի բացատրական հուշագրի՝ «միավորում» է համարվում անձանց միությունը որոշակի նպատակ իրագործելու շուրջ, իսկ «հիմնադրամ»՝ որոշակի սեփականության հատկացումը կանխորոշված նպատակի իրագործմանը: Ոչ առևտրային կազմակերպությունները, ըստ Հանձնարարականի,
չպետք է ուղղորդվեն հանրային իշխանության կողմից2:
Ինչպես տեսնում ենք, և´ Հանձնարարականը, և´ միջազգային-իրավական այլ
փաստաթղթեր ոչ առևտրային կազամակերպությունների հասկացությանն անդրադառնալիս, շահույթ ստանալու հետ չկապված նպատակների իրագործման համար
ստեղծված լինելուց և շահույթը չբաշխելու սկզբունքից բացի, առանձնացնում են
այլ հատկանիշներ ևս՝ ինքնակարգավորվող բնույթը, կամավորությունը և ոչ կառավարական բնույթը: Ոչ կառավարական բնույթը, ինչպես արդեն նշվել է, նշանակում
է, որ այն պետք է պետական ապարատից առանձնացված լինի ինստիտուցիոնալ
առումով և ինքնուրույն պետաիշխանական լիազորություններով օժտված չլինի:
Կազմակերպությունը կարող է զգալի ֆինանսական օժանդակություն ստանալ կա1

Տե´ս նույն տեղում, 2.11:
Առավել մանրամասն տե´ս Legal Statuse of Non-governmental organizations in Europe:
Recommendation CM/Rec(2007) 14 սկզբունք թիվ 6, Council of Europe Publishing,
էլեկտրոնային ռեսուրս https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommen
dations/CMRec(2007)14E_Legal%20status%20of%20NGOs.pdf (վերջին մուտք՝ 15.05.2017թ.):
2
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ռավարությունից և պետական պաշտոնյաներ ունենալ իր կառավարման մարմիններում, այնուամենայնիվ այն պետք է ունենա կառավարման բավարար ազատություն՝ կապված իր արտադրության, ֆինանսական միջոցների տնօրինման հետ, և
դրա գործունեությունը չի կարող ընդգրկվել կառավարության ֆինանսական ոլորտ:
Ինքնակառավարվող լինել նշանակում է, որ այն ունակ է ինքնուրույն կառավարել
իր գործունեությունը և չի գտնվում որևէ այլ հաստատության արդյունավետ վերահսկողության ներքո, այսինքն՝ պետք է ունենա իր ներքին կառավարման համակարգը և էական ինքնավարություն: Այս հատկանիշի համար կարևոր չէ, թե ով է
ստեղծել կազմակերպությունը, այլ՝ որ ունենա ինքնուրույնություն:
Ինքնակառավարվող և ոչ կառավարական բնույթը սերտորեն փոխկապակցված են և նշանակում են ոչ միայն ինքնուրույնություն կազմակերպությունը հիմնելիս
և նպատակներն ընտրելիս, այլև կառավարման մեթոդներն ու նպատակներին հասնելու ձևերն ընտրելիս: Այլ կերպ ասած՝ հանրային իշխանությունը չպետք է փորձի
ոչ առևտրային կազմակերպությունը դարձնել իր արդյունավետ վերահսկողության
ներքո գործող կառույց: Այս գաղափարն ընդունվել է նաև Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանի (այսուհետ՝ Եվրոպական դատարան) կողմից, և դրա
խախտումը հանգեցրել է «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ՝ Կոնվենցիա) 11րդ հոդվածով երաշխավորված միավորվելու ազատության իրավունքի խախտման
Sigurdur A Sigurjónsson v. Iceland գործով1: Այլ գործերով Եվրոպական դատարանը
Կոնվենցիայի խախտում է արձանագրել, երբ հանրային իշխանությունը միջամտել
է ոչ առևտրային կազմակերպության ղեկավարների կամ ներկայացուցիչների ընտրությանը2: Վերոգրյալը չի նշանակում, որ հանրային իշխանությունը չի կարող օգնություն ցույց տալ ոչ առևտրային կազմակերպություններին որոշակի նպատակի
իրագործմանը հասնելու համար, որը, ըստ կառավարության, ունի հատուկ կարևորություն հասարակության համար, սակայն կազմակերպությունը պետք է ազատ լինի այդ օգնությունն ընդունելու կամ դրանից հրաժարվելու հարցում: Ավելին, ո´չ օրենսդրական, ո´չ էլ այլ մեթոդներով հանրային իշխանությունը չպետք է ճնշի ոչ
առևտրային կազմակերպություններին հասարակական կարևորություն ունեցող
որևէ կոնկրետ գործունեությամբ զբաղվելու համար:
Ներկայացված խդնիրները վկայում են, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունների և դրանց գործունեության սկզբունքների մասին ներկայիս պատկերացումները, որոնք օրենսդրական ամրագրում են ստացել, ձևավորվել են՝ հաշվի չառնելով
տնտեսական և սոցիալական այն դերը, որը համապատասխան կազմակերպությունները կոչված են իրականացնելու քաղաքացիական հասարակության և տնտեսվարման շուկայական մեխանիզմների գոյության պայմաններում: Ավելին՝ Հայաս1
Տե´ս Sigurdur A Sigurjónsson v. Iceland, no. 16130/90 գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը առ 30.06,1993, էլեկտրոնային ռեսուր http://www.humanrights.is/
static/files/Itarefni/sigurdur_sigurjonsson_gegn_islandi.pdf (վերջին մուտք՝ 31.05.17),
2
Տե ս, օրինակ, Serif v. Greece, no. 38178/97 գործով, Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանի վճիռ առ 14.12.1999 էլեկտրոնային ռեսուրս http://www.refworld.org/cases,
ECHR,3ae6b6f720.html (վերջին մուտք՝ 31.05.17), Hasan and Chaush v. Bulgaria [GC], no.
30985/96 գործով, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռ առ 26.10.2000
էլեկտրոնային
ռեսուրս
http://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/
download-382-Hasan-and-Chaush-v-Bulgaria.pdf (վերջին մուտք 31.05.17) և Metropolitan
Church of Bessarabia and Others v. Moldova, no. 45701/99 գործով, Մարդու իրավունքների
եվրոպական
դատարանի
վճիռ
առ
13.12.2001
էլեկտրոնային
ռեսուրս
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["45701/99"],"itemid":["001-59985"]} (վերջին մուտք՝
31.05.17):
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տանի Հանրապետությունում ոչ առևտրային կազմակերպություններին վերաբերող
«Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների զարգացման ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական բարեփոխումները» վերտառությամբ հայեցակարգը
սահմանում է, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունները քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ են՝ առանց նշելու, թե որն է քաղաքացիական
հասարակությունը, և որոնք են դրան բնորոշ հատկանիշները 1 : Ոչ առևտրային
կազմակերպությունների օրենսդրորեն ամրագրված հատկանիշներն ու համապատասխան կազմակերպությունների կողմից գույքային հարաբերությունների մասնակցության վերաբերյալ մոտեցումներն ընդհանուր առմամբ արդի պահանջներին
չեն համապատասխանում: Նման իրավիճակի հնարավոր պատճառ է այն, որ գիտական գրականության մեջ ի սկզբանե ոչ առևտրային կազմակերպությունների
գործունեության իրավական ապահովմանն ուղղված քաղաքացիական իրավունքի
նորմերի բնույթն ու բովանդակությունը սխալ են մեկնաբանվել: Դրան նպաստել են
ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերաբերյալ ձևավորված այն մոտեցումները, որոնց համաձայն՝ ոչ առևտրային կազմակերպություններին իրավաբանական
անձ կարգավիճակը հարկավոր է բացառապես վերջիններիս գործունեության գույքային կողմն ապահովելու համար, այն պարագայում, երբ դրանք, լինելով քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ, ունեն նաև այլ կարևոր հատկանիշներ:
Ոչ առևտրային կազմակերպությունները որպես իրավաբանական անձանց համակարգում գոյություն ունեցող ինքնուրույն խումբ որակելու հիմնական հատկանիշը հնարավոր է համարել դրանց ստեղծման նպատակը, այն է՝ հանրօգուտ գործունեության իրականացումը, սակայն ոչ առևտրային կազմակերպությունների ստեղծման նպատակներն ամրագրված չեն գործող քաղաքացիական օրենսգրքում, որը,
թերևս, միակ նորմատիվ-իրավական ակտն է, որը ոլորտը կարգավորում է ընդհանուր առմամբ:
Կատարված ուսումնասիրությունների և առկա գիտական ու գործնական մոտեցումների համադրությամբ՝ առևտրային կազմակերպությունների բնույթի և էության, ինչպես նաև դրանց նպատակների և գործունեության վերաբերյալ հնարավոր
ենք համարում կատրարել որոշ եզրահանգումներ, որոնց, ի թիվս այլոց, քննարկմանն ու բացահայտմանն են ուղղված լինելու մեր հետագա ուսումնասիրությունները:
Այսպես՝ առկա իրավաբանական գրականության և միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բնույթի
ու էության վերաբերյալ միասնական մոտեցումներ չկան, ինչը պայմանավորված է
այն հանգամանքով, որ գիտնականներն ու իրավակիրառները հակված են ոչ
առևտրային կազմակերպությունները սահմանելիս կիրառել տարբեր չափանիշներ
ու բնութագրիչներ, որոնցում քննարկվող կազմակերպությունների սահմանման
բաղկացուցիչները տարբեր կերպ են ներկայացվում:
Ինչ վերաբերում է ՀՀ օրենսդրական դաշտում, մասնավորապես քաղաքացիական օրենսդրության մեջ առկա ոչ առևտրային կազմակերպություններին վերաբերող կարգավորումներին, ապա այս առումով նկատելի են էական բացթողումներ,
որոնք հանգում են հետևյալին.
1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 1-ին մասի իմաստով
առևտրային են իրենց գործունեությամբ շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող
1

Տե´ս «Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների զարգացման ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական բարեփոխումները» հայեցակարգ, էլեկտրոնային ռեսուրս.
http://moj.am/legal/view/article/614 (վերջին մուտք՝ 15.05.17):

84

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

կազմակերպությունները, իսկ ոչ առևտրային են իրենց գործունեությամբ շահույթ
ստանալու նպատակ չհետապնդող և ստացված շահույթը մասնակիցների միջև
չբաշխող կազմակերպությունները: Այսինքն՝ ստացվում է մի իրավիճակ, որում ոչ
առևտրային կազմակերպությունները բնութագրվում են բացառման սկզբունքի կիրառման եղանակով, որի պարագայում ոչ առևտրային են այն կազմակերպությունները, որոնք առևտրային չեն: Նման կարգավորումների պարագայում կարելի է
պնդել, որ գործող քաղաքացիական օրենսդրության մեջ առկա իրավակարգավորումները չեն արտահայտում ոչ առևտրային կազմակերպությունների բնույթն ու
բովանդակությունը և չեն պարունակում ոչ առևտրային կազմակերպությունների
սահմանազատման հստակ չափանիշներ:
2. Ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերաբերյալ իրավակարգավորումները պարունակում են էական հակասություններ, մասնավորապես՝ եթե ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանվում է, որ դրանք իրենց գործունեության նպատակով պետք է լինեն շահույթ չհետապնդող, ապա դրա
52-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ պարբերությամբ սահմանվում է, որ նման կազմակերպությունները կարող են զբաղվել իրենց կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին համապատասխան ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, ուստի կարելի է եզրահանգել, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունները, այնուամենայնիվ,
իրենց գործունեության նպատակներով կարող են շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդել, եթե նկատի ունենանք, որ ձեռնարկատիրական է այն գործունեությունը,
որի նպատակը շահույթ ստանալն է: Ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար շահույթ ստանալը չի կարող լինել ոչ թե գործունեության, այլ ստեղծման նպատակ:
3. «Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների զարգացման
ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական բարեփոխումների մասին» ՀՀ-ում շրջանառվող
հայեցակարգը հնարավորություն է տալիս եզրակացնելու, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունները դիտվում են որպես քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ, այսինքն՝ կազմակերպության ոչ առևտրային բնույթը նույնականացվում է քաղաքացիական հասարակության հետ, սակայն համապատասխան
հայեցակարգը, դեմ գնալով իրավական որոշակիության հիմնարար սկզբունքի պահանջներին, չի սահմանում քաղաքացիական հասարակության հասկացությունը
կամ դրան բնորոշ հատկանիշները, բացի այդ՝ կրկին չի սահմանվում, թե ինչ է ոչ
առևտրային կազմակերպությունը:
Մեր կատարած մտահանգումներից երկրորդը վերաբերում է այն հանգամանքին, որ իրավաբանական գրականության մեջ և միջազգային փորձով ընդունված ոչ
առևտրային կազմակերպությունների մի շարք հատկանիշներ, որոնք թույլ են տալիս միմյանցից տարբերակել կազմակերպությունների ոչ առևտրային ոլորտը, ՀՀում ո´չ նորմատիվ-իրավական և ո´չ էլ տեսական գրականության մեջ ամրագրում
չեն ստացել, ուստի անտեսվել են: Նման հատկանշների թվին են դասվում, մասնավորապես, հետևյալները.
1. ոչ առևտրային կազմակերպությունների հարաբերական ինքնուրույնությունը, որը ենթադրում է պետական ապարատից հնարավորինս անկախություն: Այս
չափանիշին ՀՀ-ում գործող ոչ առևտրային կազմակերպություններից չի բավարարում նոտարական պալատը 1:

1

Տե´ս Ավետիսյան Վ.Դ. Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների արդի հիմնահարցերը
Հայաստանի
Հանրապետությունում
(տնտեսական
ընկերությունների
օրինակով),
դոկտորական ատենախոսություն, Երևան, 2013, էջ 40:
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2. Համապատասխան տիպի ոչ առևտրային կազմակերպություններին անդամակցության կամավոր բնույթը, որպիսի պահանջի դիտարկման պարագայում ՀՀում ընդունված՝ ոչ առևտրային կազմակերպությունների մի մասը ենթակա է
քննարկվող ոլորտից բացառման, ինչպիսին է, օրինակ, ՀՀ փաստաբանների պալատը1:

ПРИЗНАКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Геворк Погосян
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ
______________________________

За годы исследований в юридической литературе не был сформирован единый подход к признакам, формирующим понятие некоммерческих организаций.
Как следствие это привело к разногласиям и отсутствию как понятия, так и более
полного представления о данной сфере общественных отношений.
Некоммерческие организации как инструменты гражданского общества
призваны выполнять определенную роль в разных сферах жизнедеятельности
индивидуума и общества в целом. Как правило, данные объединения полностью
независимы от государства, а государство в сфере деятельности данных организаций играет лишь содействующую роль, создавая внешние факторы для становления и развития данных образований гражданского общества. Данный признак почти абсолютной бессвязности с государственным контролем определяется
как один из наиболее явных признаков некоммерческого сектора.
По сути некоммерческие организации определяются не только целями деятельности, как это предписано действующим Гражданским кодексом РА, но и, в
первую очередь, целями создания. И если цели деятельности данных организаций могут включать, среди прочего, и получение прибыли, то цели их создания
совершенно не могут быть отождествлены с целями деятельности и не должны
содержать фактор получения прибыли.
Еще одним из основных признаков некоммерческих организаций является
запрет на распределение прибыли между ее участниками, либо членами. И если
в случае получения прибыли как действующее гражданское законодательство
РА, так и ученые – юристы расхожи во мнении допустимости данной деятельности, как неосновной цели деятельности некоммерческих юридических лиц, то
в случае распределения любого материального и нематериального дохода мнения сходятся к тому, что такое распределение не допустимо.
Цель данной работы – наиболее полностью раскрыть основные признаки
определяющие некоммерческий сектор и отделяющий его от коммерческих организаций, имея в виду, что данные юридические лица и правоотношения с их
участием, ввиду их отличий и специфичвских черт, должны быть регламентированы по-разному.
1

Տե´ս նույն տեղում:
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FEATURES OF NONPROFIT ORGANIZATIONS
Gevorg Poghosyan
PhD researcher at the YSU Chair of Civil Law
__________________________

For years of researches in legal literature and in practice hasn't been created
uniform approach to the features forming a concept of non-profit organizations. As a
result it has led to disagreements and absence both a concept, and a better
understanding about this sphere of the social relations.
Non-profit organizations as tools of civil society are urged to carry out a certain
role in different spheres of activity of an individual and society - in general. Usually
these associations are completely independent of the state, and the state in a field of
activity of such organizations plays only the promoting role, creating external factors
for formation and development of these institutes of civil society. This sign of almost
absolute incoherence from the state control is considered as one of the most strong
indications of non-commercial sector.
In fact, non-profit organizations are defined by not only the purposes of activity as
it is offered in the existing civil code of RA, but also, first of all, by the creation
purposes. And if the purposes of activity of certain organizations can include, among
others, also gaining profit, then the purposes of their creation can't be identified with
the purposes of activity at all and shouldn't contain a factor of receiving profit.
Another main feature of the non-profit organizations is the ban on distribution of
profit among its participants, or members. Moreover, on the one hand there is
convergence of opinions between the legislator and the lawyers in relation to the
admissibility of receiving profit by non-profit organisations as not primary purpose of
their activity. On the other hand, in case of distribution of any income the opinions are
unit that such distribution isn't admissible.
The purpose of this work is to disclose most completely the main features
defining non-commercial sector and separating it from the commercial organizations,
meaning that these legal entities and legal relationship with their participation, due to
their differences and specifics, must be regulated differently.
Բանալի բառեր – Ոչ առևտրային, իրավաբանական անձ, քաղաքացիական հասարակութ-

յուն, հասկացություն, շահույթ, շահույթի բաշխում, մասնակից, անդամ, հատկանիշ, կազմակերպաիրավական ձև, ոչ կառավարական, ոչ պետական, ստեղծման նպատակ, գործունեության նպատակ, հանրօգուտ նպատակ, հանրային բարիք, շահույթ չհետապնդող, կամավորության սկզբունք, անդամակցություն
Ключевые слова: не коммерческий, юридические лица, гражданское общество, понятие,
прибыль, распределение прибыли, участник организации, член организации, признак,
организационно-правовая форма, неправительственный, не государственний, цели
создания, цели деятельности, общественное благо, принцып добровольности членства
Key words: nonprofit, legal entity, civil society, concept, term, profit, distribution of profit,
member of the company, participant of the company, character of nonprofit organization,
nongovernmental, the purpose of foundation, the purpose of activity, social interest, principle of
voluntary membership
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ԿԵՂԾ ԵՎ ՇԻՆԾՈՒ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՎԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ
Անի Մութաֆյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
______________________________________

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 306-րդ հոդվածի համաձայն՝

ՙ1.Կեղծ գործարքը, այսինքն` առերևույթ, առանց համապատասխան իրավական հետևանքներ առաջացնելու մտադրության կնքված գործարքը, առոչինչ է:
2. Շինծու գործարքը, այսինքն` մեկ այլ գործարքի քողարկման նպատակով
կնքված գործարքը, առոչինչ է: Այդ գործարքի նկատմամբ, հաշվի առնելով դրա
էությունը, կիրառվում են այն գործարքին վերաբերող կանոնները, որը կողմերն իրականում նկատի են ունեցել շինծու գործարքը կնքելիս՚:

Կեղծ և շինծու գործարքներով (այսուհետ՝ նաև ֆիկտիվ գործարքներ1) կարող
են խախտվել բավականին լայն շրջանակի անձանց իրավունքներ՝ այդ անձանց
իրավական կարգավիճակին ներգործելով ամենաբազմազան ձևերով 2 : ֆիկտիվ
գործարքների դեպքում կարելի է խոսել պայմանագրի տեսակի ընտրության ազատության չարաշահման մասին՝ ի վնաս երրորդ անձանց շահերի (օրինակ՝ պարտատերերի, համասեփականատերերի, նախապատվության իրավունք ունեցող սուբյեկտների) կամ հանրային շահերի (օրինակ՝ անհիմն հարկային օգուտ ստանալը)3:
Այսինքն՝ ֆիկտիվ գործարքների անթույլատրելիությունը պայմանագրի ազատության սկզբունքի այն սահմանափակումներից է, որի նպատակն է ապահովել երրորդ
անձանց կամ հանրային շահերի պաշտպանությունը, իսկ նշված շահերը կվտանգվեն միայն այն ժամանակ, երբ այս գործարքները կնքված լինեն որևէ հակաիրավական նպատակով: Մեր կարծիքով, բոլոր այն դեպքերում, երբ գործարքը կնքվում է
առանց իրավական հետևանքներ առաջացնելու մտադրության, սակայն չի հետապնդում որևէ հակաիրավական բնույթի թաքնված նպատակ, ապա գործարքի
ֆիկտիվ լինելու մասին չի կարելի խոսել: Ուստի, ֆիկտիվ գործարքների դեպքում
որոշիչ նշանակություն է ստանում նման գործարքին դիմելու նպատակը: Ֆիկտիվ
գործարքին դիմելու նպատակը որոշակի բացասական իրավական հետևանքներից
խուսափելն է կամ որոշակի իրավական առավելություններ ստանալը կամ որևէ օ-

1

Ֆիկտիվ նշանակում է մտացածին, կեղծ, սարքովի, շինծու: Ֆիկցիա նշանակում է կեղծիք,
հնարվածք, մտացածին` հակաիրական հորինվածք, հերյուրանք (տե´ս Ժամանակակից
հայոց լեզվի բացատրական բառարան, Երևան, 1980, հատոր 4, էջ 820):
2
Տե´ս Мельникова Ю. В. Недействительность (ничтожность) мнимых и притворных сделок
и их правовые последствия/Российский судья, 2014, № 11. էջ 7-12, Котин В. Фиктивные
сделки в предпринимательской деятельности // Законность. -1996.- №10:
3
Տե´ս Злоупотребление свободой договора: частноправовые и публично-правовые
аспекты: Монография /М. В. Кратенко.-М.: Волтерс-Клувер, 2010, էջ 18, էջ 45:
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րենսդրական արգելք, սահմանափակում շրջանցելը : Դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ բավականին տարածում ունեն այն ֆիկտիվ
գործարքները, որոնք կնքվում են «պարտապանի գույքը փախցնելու» նպատակով,
այսինքն` գույքի բռնագրավումը, գույքի վրա արգելանք դնելը կամ բռնագանձում
տարածելը կանխելու, ինչպես նաև հարկերը կրճատելու կամ հարկերից խուսափելու, ժառանգության պարտադիր բաժնի իրավունքը, ընդհանուր սեփականության իրավունքում վաճառվող բաժինը գնելու նախապատվության իրավունքը շրջանցելու, պարտքի առկայություն ցույց տալու (օրինակ` ուսման վարձի մասով զեղչ ստանալու համար), ամուսիններից մեկի ունեցած պարտավորությունների դիմաց ընդհանուր համատեղ սեփականության ներքո գտնվող գույքի բռնագանձումը կանխելու, վաշխառությունը թաքցնելու, օտարերկրյա քաղաքացու կողմից հողամասի
նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերելու արգելքը շրջանցելու և այլ
նպատակներով2:
Ֆիկտիվ գործարքների կնքման դեպքում անձի քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունն իրականացվում է առոչինչ գործարքի անվավերության
հետևանքներ կիրառելու պահանջ դատարան ներկայացնելով (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ կետ): Ընդ որում, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության հետևանքների կիրառման պահանջ ներկայացնելու իրավունքը վերապահված է ցանկացած շահագրգիռ
անձի: Դատարանն իրավունք ունի այդպիսի հետևանքներ կիրառել նաև սեփական
նախաձեռնությամբ (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 303-րդ հոդվածի 3-րդ մաս):
Խախտված քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությամբ դատարան դիմելու իրավունքի իրականացման կարգն իր հերթին կանոնակարգված է ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով: Մասնավորապես՝ վերջինիս 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Շահագրգիռ անձն իրավունք ունի սույն օրենսգրքով սահմանված

կարգով դիմել դատարան` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ,
օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կամ պայմանագրով նախատեսված իր իրավունքների, ազատությունների և օրինական շահերի պաշտպանության համար»:
Ընդհանուր կանոնն այն է, որ դատարան դիմելու իրավունքը վերապահված է
կոնկրետ այն անձին, ում իրավունքները խախտվել են, կամ առկա է նրա իրավունքների խախտման վտանգ3: Հայցվորի շահը կարող է լինել նյութական կամ դատավարական: Անձը համարվում է գործում նյութական շահ ունեցող, եթե նա պահանջում է իր սուբյեկտիվ իրավունքի կամ օրենքով պահպանվող շահի պաշտպանություն, և իր կողմից ներկայացված հայցը (կամ առարկությունը) նման պաշտպանության միջոց է ծառայում4: ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, անդրադառնալով առոչինչ
գործարքի անվավերության հետևանքների կիրառման մեջ իրավական շահագրգռվածության հարցին և վկայակոչելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 303-րդ ու ՀՀ
1

Տե´ս Сергеев А.П. Некоторые вопросы недействительности сделок. Очерки по торговому
праву: Сборник науч. тр. / Под ред. Е.А. Крашенинникова-Ярославль, 2004.-Вып. 11, էջ 24:
2
Տե´ս, օրինակ, թիվ ԿԴ1/0935/02/14 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի
2016թ. հուլիսի 22-ի որոշումը, Անի Մութաֆյան, ՙՆպատակի» իրավական նշանակությունը
շինծու գործարքում, հոդված, ՀՀ դատախազության գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդես, թիվ 95, 2016, էջ 46-52:
3
Տե´ս ՀՀ սահմանադրական դատարանի 2010 թվականի սեպտեմբերի 7-ի թիվ ՍԴՈ-906
որոշումը:
4
Տե´ս, օրինակ, Волков А.В. Принцип недопустимости злоупотребления гражданскими
правами в законодательстве и судебной практике (Анализ более 250 судебных дел о
злоупотреблении правом) / М. : Волтерс Клувер, 2011. Էջ 339:
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քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 2-րդ հոդվածներով սահմանված
դրույթները, գտել է, «(…) որ շահագրգռվածությունը դատարան ներկայացված

որևէ պահանջի քննության նախապայման է, ուստի դատարանը պետք է պարզի
բոլոր քննվող գործերով հայցվորի շահագրգռվածության հարցը: Դատարան դիմելով` հայցվորը պետք է հիմնավորի, իսկ դատարանը` պարզի.
1. Հայցվորի որ իրավունքներն են իրականում խախտվել, և ինչ անբարենպաստ հետևանքների են հանգեցրել այդ խախտումները,
2. Ներկայացված հայցի նպատակը արդյոք իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունն ու վերականգնումն է, և հնարավոր է արդյոք ընտրված միջոցով պաշտպանել կամ վերականգնել հայցվորի իրավունքները (կամ համապատասխան դեպքերում նրան պատճառված վնասը փոխհատուցել):
Հայցվորն իրավունք ունի դատարան դիմելու իր իրավունքների և օրինական
շահերի պաշտպանության և վերականգման համար»1:
Վերոգրյալի ամփոփման արդյունքում կարելի է փաստել, որ ինչպես ՀՀ օրենսդրությանը, այնպես էլ ձևավորված դատական պրակտիկային համապատասխան՝ ֆիկտիվ գործարքների անվավերության հետևանքների կիրառման մեջ իրավական շահագրգռվածություն ունեցող անձինք են համարվում գործարքի կողմերը,
երրորդ անձինք, որոնց իրավունքներն ու օրինական շահերը խախտվել են նման
գործարքով, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները` որպես
հանրային շահերի պաշտպանությունն իրականացնող սուբյեկտներ: Երրորդ անձանց և պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններին նման իրավունքի վերապահումը, մեր կարծիքով, արդարացված է: Բանն այն է, որ ֆիկտիվ
գործարքները կազմում են իրավական ձևացման մի ամբողջական գործընթացի`
սիմուլյացիայի բաղկացուցիչ տարր, որի դեպքում առոչինչ գործարքն ուղեկցվում է
հակաիրավական գործողություններով կամ դեռևս գործողության չվերածված հակաիրավական նպատակներով` խախտելով երրորդ անձանց կամ հանրային շահերը2:
Իսկ ե՞րբ է ֆիկտիվ գործարք կնքած կողմը, որպես շահագրգիռ անձ, դիմում
դատարան անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջով: Ֆիկտիվ գործարքի կողմը սովորաբար նման պահանջ է ներկայացնում, երբ գործարքի մյուս
կողմը չարաշահում է վստահությունը` շահարկելով գործարքի օրինական լինելու
հանգամանքը, կամ երբ երրորդ անձինք ներկայացնում են այնպիսի պահանջ, որի
հիմքում ընկած է ֆիկտիվ գործարքը (օրինակ, երբ հավակնություն են ցուցաբերում
ֆիկտիվ գործարքով փոխանցված գույքի նկատմամբ), կամ երբ արդեն իսկ գործարքով նախանշված նպատակներն իրագործվել են։ Ներկայումս նկատվում է
նաև հակառակ միտումը. կողմը (կողմերը) իրականում վավեր գործարքը փորձում
է դատական կարգով դարձնել ֆիկտիվ` երրորդ անձանց հավակնություններից
գույքը «փախցնելու» կամ հենց գործարքի կողմին գույքից զրկելու համար: Այդ
նպատակով ստեղծվում են ֆիկտիվ ապացույցներ, այդ թվում` քրեական գործի
շրջանակներում ենթադրյալ խարդախության կամ վաշխառության վերաբերյալ
տրված ցուցմունքներով:
Նշվածով պայմանավորված՝ առաջանում են մի շարք հարցեր.
• որքանո՞վ է բարեխղճությանը և քաղաքացիական իրավունքների չարա1

Տե´ս թիվ ԵԱՔԴ/1494/02/10 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2011
թվականի հոկտեմբերի 14-ի որոշումը, նաև թիվ ԵԱՔԴ/1299/02/11 քաղաքացիական գործով
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2014 թվականի մայիսի 8-ի որոշումը:
2
Տե´ս Անի Մութաֆյան, Կեղծ և շինծու գործարքների իրավական էությունը //Պետություն և
իրավունք, թիվ 1 (75), 2017, էջ 55:
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շահման արգելքի սկզբունքին համապատասխանում անվավերության հետևանքների կիրառման պահանջ ներկայացնելու իրավունք վերապահելը ֆիկտիվ գործարքի կողմերին, այն է` անձանց, ովքեր փոխադարձ համաձայնությամբ և դիտավորությամբ դիմում են նման միջոցների` հակաիրավական գործողություններ կատարելով կամ դեռևս գործողության չվերածված հակաիրավական նպատակներ հետապնդելով.
• արդյո՞ք կողմերին իրենց իսկ կամքով կնքված ֆիկտիվ գործարքից դատական պաշտպանության իրավունք ընձեռելը` առանց որևէ վերապահման, չի խթանում նման գործարքների կնքումը` հանգեցնելով այլ անձանց իրավունքների ոտնահարման և քաղաքացիական շրջանառության կայունության խախտման: Այլ
կերպ` «Երբ անհրաժեշտ է, կնքում ենք ֆիկտիվ գործարքներ: Երբ ձեռնտու չէ, շահագրգիռ մյուս անձանց հետ հավասար հիմունքներով դիմում ենք դատարան անվավերության հետևանքների կիրառման պահանջով»:
Նախ հարկ ենք համարում նշել, որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով բարեխղճության սկզբունքը, որպես այդպիսին, նախատեսված չէ, թեև բարեխղճության սկզբունքի մասնավոր դրսևորումներ առանձին հոդվածներում առկա են (174րդ հոդվածի 1-ին մաս, 187-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 293-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ
մասեր, 1087.1-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետ, 1099-րդ հոդվածի 3-րդ կետ և
այլն): Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական իրավունքների չարաշահման արգելքի
սկզբունքին, ապա այն իր ամրագրումն է ստացել քաղաքացիական իրավունքներն
իրականացնելու սահմանները սահմանող իրավադրույթում (12-րդ հոդվածի 1-ին
մաս): Բարեխղճությունը, որպես սկզբունք, չի դիտարկվում նաև գիտնականներից
շատերի կողմից: Գիտական գրականությունում այդ կատեգորիայի մասին, որպես
կանոն, հիշատակվում է իրավունքների չարաշահման դեպքում կամ բարեխիղճ
ձեռք բերողից գույքը հետ պահանջելիս1: Քաղաքացիական իրավունքի գիտության
մեջ առկա է նաև այն մոտեցումը, որ իրավունքի չարաշահումն իր էությամբ նույնանում է անբարեխղճության հետ2: Մինչդեռ, ըստ Տ. Բարսեղյանի, բարեխղճությունը
սկզբունք չհամարելն ամենևին էլ չի նշանակում, որ օրենսդիրը չի արժևորում քաղաքացիական իրավահարաբերությունների մասնակիցների բարեխղճության հիմնարար նշանակությունը: Վերջինս գտնում է, որ բարեխղճությունն ավելի քան
սկզբունք է: Այն իրավական արժևորվածություն ունեցող բարոյաէթիկական արժեք

է՝ բարոյական հրամայական, որն ընկած է իրավունքի և դրա ցանկացած սկզբունքի հիմքում: Բարեխղճությունն իրավակարգավորման ելակետային և հիմնարար
այն կատեգորիաներից մեկն է, որի պահանջներին պետք է համապատասխանի
քաղաքացիական ցանկացած իրավահարաբերություն, սուբյեկտի ցանկացած գործողություն1: Ըստ Ա. Վ. Վոլկովի` բարեխղճության սկզբունքը ներառում է քաղաքա1
Տե´ս Տարիել Բարսեղյան, Բարեխղճության դերը քաղաքացիական իրավահարաբերությունների կարգավորման գործում, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված ՀՀ անկախության 20ամյակին, ԵՊՀ, Երևան 2012, էջ 32-33: Краснова С. А., Определения понятия “добросовестность” в российском гражданском праве //Журнал российского права, 2003, N 3, էջ 62:
2
Տե´ս Куликова Л.А., Закон или судейское усмотрение? Размышление на тему о применении принципа недопустимости злоупотребления гражданскими правами // Юридический
мир. 2000. N 12. Էջ 50, Камышанский В.П., Право собственности: пределы и ограничения. М.,
2000. էջ 79, Гаджиев Г.А., Конституционные принципы добросовестности и недопустимости
злоупотребления субъективными правами // Государство и право. 2002. N 7. Էջ 60, Щенникова Л.В., Принципы гражданского права: достижения цивилистики и законодательный эффект // Цивилистические записки: Межвуз. сб. науч. труд. М., 2002. Вып. 2. Էջ 58-59:
1
Տե´ս Տարիել Բարսեղյան, նշված հոդվածը, էջ 34-35:
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ցիական իրավունքների բարեխղճորեն սահմանումը, իրականացումը, պաշտպանությունը, կատարումը, սեփական անբարեխիղճ վարքագծից ցանկացած նախապատվություն ստանալու արգելք1: Բարեխղճության սկզբունքը պատասխանատու
է այն բանի համար, որ քաղաքացիական իրավունքի կարգավորիչ իրավադրույթները չվերածվեն իրավունքի սուբյեկտների հայեցողության ազատության (դիսպոզիտիվության) «զոհի»2:
Սույն հոդվածի նպատակներով պայմանավորված անդրադարձ չկատարելով
բարեխղճության` որպես սկզբունքի առանձնացման, բարեխղճության և իրավունքի
չարաշահման արգելքի սկզբունքի հարաբերակցության վերաբերյալ գրականության մեջ առկա խնդիրներին` թերևս համաձայնենք այն տեսակետի հետ, որ բարեխղճության պահանջը, ընկած լինելով ողջ քաղաքացիաիրավական կարգավորման հիմքում, իր բովանդակությամբ ավելի լայն հասկացություն է, քան իրավունքի
չարաշահման արգելքի սկզբունքը: Բարեխղճությունն իրավակարգավորման ելակետային և հիմնարար այն կատեգորիան է, որն առաջադրում է իր բովանդակությունը կազմող հատուկ պահանջներն իրավակարգավորման բոլոր դեպքերում, այդ
թվում՝ երբ իրավունքի չարաշահման արգելքի սկզբունքն ի զորու չէ հասնելու իր
նպատակին:
Մեր կարծիքով, ֆիկտիվ գործարքներն իրենց ամբողջ էությամբ բարեխղճության պահանջի խախտում են: Դա բացատրվում է հետևյալով. կողմերը կնքում են
ֆիկտիվ գործարքներ և դրանով իսկ չարաշահում պայմանագրի ազատության
սկզբունքը: Այնուհետև նրանց անբարեխիղճ վարքագիծը շարունակվում է, երբ
նրանք երրորդ անձանց հետ հարաբերություններում շահարկում են այդ գործարքները որպես վավեր գործարքներ` հասնելով ամենաբազմազան հակաիրավական
նպատակների: Նույն ֆիկտիվ գործարքի կողմերը, այլևս չունենալով նման գործարքի կարիքը (օրինակ` երբ հակաիրավական նպատակն իրագործվել է կամ
անհնարին է եղել այն իրագործել) կամ «ընկնելով սեփական ձեռքերով պատրաստված թակարդը» (օրինակ` երբ մյուս կողմը, չարաշահելով վստահությունը,
սկսում է կոնտրագենտին ներկայացնել առերևույթ վավեր գործարքից բխող պահանջներ), գալիս են դատարան` իրենց իրավունքների պաշտպանության խնդրանքով: Կարծում ենք, որ նման անբարեխիղճ սուբյեկտին առանց որևէ վերապահման
շահագրգիռ անձ դիտարկելը և մյուս շահագրգիռ անձանց հետ հավասար հիմունքներով դատական պաշտպանություն տրամադրելը դառնում են աջակցություն անբարեխղճությանը: Բացի այդ, և՜ երրորդ անձանց, և՜ ֆիկտիվ գործարքի կողմերին
հավասար հիմունքներով նույն գործարքի անբարենպաստ հետևանքներից պաշտպանվելու հնարավորություն տալն ամենաթողության նպաստավոր պայմաններ է
ստեղծում քաղաքացիական շրջանառության անբարեխիղճ մասնակիցների համար: Վերջիններս գիտակցում են, որ ցանկացած ժամանակ դատական կարգով
կարող են վերացնել իրենց իսկ կնքած ֆիկտիվ գործարքը` առոչնչության
հետևանքների կիրառման պահանջով դատարան դիմելով: Նրանք նույն գործարքի
վերացման նպատակով դիմում են դատարան` ստանալով արդարադատության աջակցությունը: Մեր կարծիքով, ֆիկտիվ գործարքներն առոչինչ գործարքների շարքը դասելու նպատակն է այդ գործարքների կնքման հետևանքով տուժած անձանց
1

Տե´ս Волков А. В. Соотношение принципа добросовестности и принципа недопустимости
злоупотребления правом в современном гражданском праве// Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. Выпуск № 3 / 2013, էջ 46:
http://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-printsipa-dobrosovestnosti-i-printsipanedopustimosti zloupotrebleniya-pravom-v-sovremennom-grazhdanskom-prave#ixzz4idag77vD
2
Տե´ս Волков А. В., նշված աշխ., էջ 46:
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շահերի վերականգնումը, ինչպիսիք կարող են համարվել միայն երրորդ անձինք,
պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները: Նման տրամաբանություն է դրված նաև կամքի և կամահայտնության անհամապատասխանությամբ
կնքված մյուս անվավեր գործարքների, այն է` Էական նշանակություն ունեցող մոլորության ազդեցության տակ, խաբեության, բռնության, սպառնալիքի ազդեցության
ներքո կնքված գործարքների անվավերության կարգավորման հիմքում: Մասնավորապես` Էական նշանակություն ունեցող մոլորության ազդեցության տակ կնքված

գործարքը դատարանով կարող է անվավեր ճանաչվել մոլորության ազդեցության
ներքո գործած կողմի հայցով (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 312-րդ հոդվածի 1ին մաս), իսկ խաբեության, բռնության, սպառնալիքի ազդեցության ներքո կնքված
գործարքը կարող է անվավեր ճանաչվել տուժողի հայցով (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 313-րդ հոդվածի 1-ին մաս):
Այսպիսով, կողմերին երրորդ անձանց հետ հավասար հիմունքներով իրենց
իսկ կնքած ֆիկտիվ գործարքների անվավերության հետևանքների կիրառման պահանջ ներկայացնելու իրավունք տրամադրելը, մեր կարծիքով, չի համապատասխանում բարեխղճությանը, խթանում է նման գործարքների կնքումը, հանգեցնում է
քաղաքացիական շրջանառության կայունության խախտման, իսկ մի շարք դեպքերում՝ երրորդ անձանց իրավունքների ոտնահարման:
Խնդրի լուծման նպատակով՝ փորձենք պարզել.

արդյո՞ք նպատակահարմար է ամբողջությամբ կողմին զրկել գործարքի ֆիկտիվ բնույթի վերաբերյալ հայտարարություն անելու իրավունքից, թե՞ առավել
նպատակահարմար է սահմանել գործարքի ֆիկտիվ բնույթը վկայակոչելու կողմի
իրավունքի որոշակի սահմանափակումներ, մասնավորապես ապացույցների որոշակի շրջանակ նախատեսելու և բարեխիղճ երրորդ անձանց իրավունքներին նախապատվություն տալու ձևով:
Մեր կողմից փորձ է կատարվել վեր հանելու այլ իրավական համակարգերում
գործող համապատասխան կանոնակարգումները: Հիշարժան է Մեծ Բրիտանիայի
փորձը, որտեղ հանրային քաղաքականության սկզբունքը հետևյալն է` ex dolo malo
non oritur actio: Մասնավորապես՝ որևէ դատարան իր օգնությունը չի տրամադրում
այն մարդուն, ով իր պահանջի հիմքում դնում է անբարո կամ անօրինական ակտը:
(…) Դա կատարվում է ոչ թե հանուն պատասխանողի, այլ իրենք նման հայցվորին
օգնություն չեն տրամադրում1: Մեծ Բրիտանիայի նախադեպային իրավունքում մի
շարք գործեր կան, որոնք ցույց են տալիս, որ երբ երկու անձ գաղտնի համաձայնության են գալիս խարդախ կամ անօրինական նպատակ իրագործելու վերաբերյալ, և նրանցից մեկը սեփականությունը փոխանցում է մյուսին` գաղտնի համաձայնությանը համապատասխան, ապա երբ խարդախ կամ անօրինական նպատակն
իրագործված է, սեփականությունը, որը փոխանցվել է մի կողմից մյուսին, համարվում է ստացողինը` անկախ անօրինական ծագում ունենալուց: Պատճառն այն է,
որ իրավունքը փոխանցողը, ամբողջովին հասնելով իր անօրինական արդյունքին,
չի կարող հնարավորություն ունենալ շրջվելու և հրաժարվելու այն միջոցներից, ո1

Այս սկզբունքը Մեծ Բրիտանիայում հիմնարար է, որը սահմանվել է Lord Mansfield C.J.-ի
կողմից Holman v. Johnson (1775) գործով, և այն պարբերաբար կիրառվել է ավելի քան 200
տարի ինչպես արդարության, այնպես էլ իրավունքի դատարաններում: Ավելին, Lord
Mansfield-ը հստակեցրել է, որ այն ոչ թե արդարադատության, այլ քաղաքականության
սկզբունք է, որի կիրառումը անխնա է և կարող է հանգեցնել դատավարության կողմերի միջև
անարդար հետևանքների: Ավելին, այդ սկզբունքը դատարանի հայեցողության համար որևէ
տեղ չի թողնում: (Տե´ս Tinsley Appellant v. Milligan Respondent House of Lords. 1993 June 24:
http://www.uniset.ca/other/cs6/tinsley.html )
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րոնք կիրառել է, չի կարող «մի կողմ նետել» իր իսկ կնքած պայմանագիրը: Պայմանագրով իրավունքը ստացած անձը կարող է իր տիտղոսը պնդել ամբողջ աշխարհի առջև ոչ թե այն պատճառով, որ ինքն իրականում որևէ ներդրում է ունեցել, այլ
այն պատճառով, որ չկա որևէ այլ անձ, ով կարող է այդ գույքի նկատմամբ էլ ավելի
լավ տիտղոս ներկայացնել: Դատարանը չի բռնագանձում սեփականությունը թույլ
տրված անօրինականության պատճառով: Բրիտանական իրավունքում, մասնավորապես, օգտագործվում է հետևյալ արտահայտությունը. «Թող գույքը մնա այնտեղ,
որտեղ որ ընկնում է» (“Let the estate lie where it falls’’)1: Երբեմն, որպես դատարանի կողմից հայցվորին չաջակցելու պատճառ, նշվում է, որ հայցվորն արդարադատության չի եկել «մաքուր» ձեռքերով (“He has not come to equity with clean
hands’’)2: Ինչպես երևում է, նման գործերում առկա են արդարացի շահի ծագման
համար անհրաժեշտ պայմանները, պարզապես հայցվորին արգելվում է դրանք
հաստատել: Նշվածով բացատրվում է, թե ինչու այն գործերում, որտեղ հակաիրավական նպատակը չի իրագործվել, դատարանը կարող է համարել, որ չնայած անօրինականությանը՝ գոյություն ունի արդարացի շահ, որի նկատմամբ իրավունք ունի հայցվորը3:
Ավելի մեղմ կարգավորում է սահմանված Իտալիայում: Իտալիայի քաղաքացիական օրենսգիրքը սահմանում է. «Սիմուլյացիան որպես պաշտպանություն պայմանագրի կողմերի, նրանց իրավահաջորդների կամ ֆիկտիվ գործարքով իրավունքը փոխանցող անձի պարտատերերի կողմից չի կարող օգտագործվել երրորդ
կողմ հանդիսացող անձանց դեմ, ովքեր բարեխղճորեն իրավունքներ են ձեռք բերել
ակնհայտ իրավատիրոջից՚ (1415-րդ հոդված)4: «Պայմանագրի կողմերը չեն կարող
պայմանագրի ֆիկտիվ լինելն օգտագործել ակնհայտ իրավատիրոջ պարտատերերի դեմ, ովքեր բարեխղճորեն ֆիկտիվ պայմանագրի առարկա սեփականության
նկատմամբ բռնագանձում են տարածել» (1416-րդ հոդված) 5:
Երբեմն կողմերի իրավունքի սահմանափակումն արտահայտվում է գրավոր
ապացույցներ ներկայացնելու պահանջով: Օրինակ` ԱՄՆ Լուիզիանայի նահանգի
քաղաքացիական օրենսգիրքը նախատեսում է. «Բոլոր գործերում վկաների ցուցմունքները կամ այլ ապացույցները կարող են թույլատրելի համարվել` ապացուցելու սիմուլյացիայի առկայությունը կամ կանխավարկածը կամ հերքելու նման կանխավարկածը: Այնուամենայնիվ, կողմերի միջև ապացուցման պրոցեսում պահանջվում է counter-letter-ի (գաղտնի համաձայնություն, որում արտահայտվում է ֆիկտիվ գործարքի կողմերի իրական մտադրությունը) 6 առկայություն` ապացուցելու,
որ անշարժ գույքի փոխանցում նախատեսող ակտը բացարձակ սիմուլյացիա է`
բացառությամբ, երբ սիմուլյացիան ենթադրվում է կամ անհրաժեշտ է` պարտադիր
ժառանգների իրավունքները պաշտպանելու համար» (1849-րդ հոդված) 7:
Թուրքիայում ևս ֆիկտիվ գործարքի փաստի հաստատման համար անհրաժեշտ թույլատրելի ապացույցների շրջանակը կախված է ապացուցման բեռի բաշխումից: Եթե գործարքի ֆիկտիվ լինելը պնդում է գործարքի կողմը, ապա այդ փաս1

Տե´ս Muckleston v. Brown (1801) Tinsley Appellant v. Milligan 1993:
Տե´ս Groves v. Groves and Tinker v. Tinker, 1970:
3
Տե´ս Tinsley Appellant v. Milligan Respondent House of Lords. 1993 June 24:
http://www.uniset.ca/other/cs6/tinsley.html
4
Տե´ս Principles of European Contract Law and Italian Law edited by Luisa Antoniolli, Anna
Venezian. Published by Kluwer Law, International. 2005. Էջ 285:
5
Տե´ս նույն տեղում, Էջ 284:
6
Տե´ս http://dictionary.findlaw.com/definition/counterletter.html :
7
Տե´ս Louisiana civil code: Louisiana State Legislature - Legislative Law: Updated for the 2016
Regular Session: https://legis.la.gov/legis/Laws_Toc.aspx?folder=67&level=Parent:
2
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տի հաստատման համար պետք է ներկայացնի գրավոր ապացույց: Եթե գործարքի
ֆիկտիվ լինելը պնդում է երրորդ անձը, ապա կարող է ներկայացնել ցանկացած ապացույց1:
Թեև ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքով ֆիկտիվ գործարքի կողմի՝ անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջ ներկայացնելու իրավունքի սահմանափակումներ ուղղակիորեն նախատեսված չեն, սակայն 166-րդ հոդվածով սահմանված է գործարքների անվավերության էսթոփելի մեխանիզմը 2 , համաձայն որի՝
«Գործարքի անվավերության վերաբերյալ հայտարարությունը չունի իրավական
նշանակություն, եթե գործարքի անվավերությանը հղում կատարող անձը գործում է
անբարեխղճորեն, մասնավորապես` եթե գործարքի կնքումից հետո նրա վարքագիծը հիմք է տվել այլ անձանց հիմնվել գործարքի վավերականության վրա» (5-րդ
մաս):
Մեր կարծիքով, ֆիկտիվ գործարքների անվավերության հետևանքների կիրառման պահանջ ներկայացնելու կողմերի իրավունքի սահմանափակումները մշակելիս պետք է ողջամիտ հավասարակշռություն պահպանվի ֆիկտիվ գործարքից
կողմին ազատելու անբարենպաստ հետևանքների և կողմին նման ազատումը մերժելու անբարենպաստ հետևանքների միջև3: Մասնավորապես՝ մի կողմից ֆիկտիվ
գործարքի կողմին անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջ ներկայացնելու իրավունք ամբողջությամբ չտրամադրելը, գտնում ենք, բավականին խիստ
կարգավորում կլինի: Արդյունքում գործարքի մյուս կողմը, նույնպես լինելով ֆիկտիվ գործարքի մասնակից, կհայտնվի անհիմն բարենպաստ վիճակում: Մյուս կողմից՝ ֆիկտիվ գործարքի կողմերին հավասար հիմունքներով տվյալ գործարքից
տուժած անձանց հետ անվավերության հետևանքների կիրառման պահանջ ներկայացնելու իրավունք տրամադրելը, ինչպես արդեն հիմնավորեցինք, հանգեցնում է
անբարեխիղճ վարքագծին աջակցության՝ ի դեմս դատարանի, բարեխիղճ անձանց
իրավունքների և օրինական շահերի, ինչպես նաև քաղաքացիական շրջանառության կայունության խախտման:
Որպես առավել փոխզիջումային մոտեցում՝ նախ գտնում ենք, որ ցանկացած
դեպքում կողմի պահանջով կեղծ կամ շինծու գործարքի անվավերության
հետևանքներ կիրառելիս դատարանը պետք է պարզի բարեխիղճ երրորդ անձանց
իրավունքների խախտման հնարավորությունը: Միայն դա բացառելուց հետո
պետք է կիրառվեն նման հետևանքներ: Բացի այդ, բոլոր այն դեպքերում, երբ ֆիկտիվ գործարքին դիմելու հակաիրավական նպատակն իրագործված է, ապա այդ
գործարքի անվավերության վերաբերյալ կողմի հայտարարությանը չպետք է տրվի
իրավական նշանակություն: Որպեսզի բացառվի իրականում վավեր գործարքը դատական կարգով ֆիկտիվ դարձնելու հնարավորությունը, ինչպես նաև ֆիկտիվ
գործարքի կողմին նույն գործարքից տուժած բարեխիղճ անձանց հետ պաշտպանության հավասար հարթակին չդնելու նպատակով, կարծում ենք, որ կողմերի
նկատմամբ կիրառվելիք սահմանափակումներից պետք է լինի նաև գործարքի
1

Տե´ս The “Simualation” Concept In the New Code of Obligations.
http://www.erdem-erdem.av.tr/publications/law-post/the-simulation-concept-in-the-new-code-ofobligations/
2
Տե´ս, օրինակ, Саримсоков Ф. В., Эстоппель в российском гражданском праве:
двойственность применения, «Юридический вестник молодых ученых», Комиссия по
науке Студенческого Совета Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, էջ 62:
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-i-problemy-primeneniya-norm-ob-iskovoy-davnosti-kemeynym-pravootnosheniyam
3
Տե´ս, օրինակ, Tinsley Appellant v. Milligan Respondent House of Lords. 1993 June 24:
http://www.uniset.ca/other/cs6/tinsley.html
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ֆիկտիվ բնույթի վերաբերյալ գրավոր ապացույցներ ներկայացնելու պարտականության սահմանումը:
Հիմք ընդունելով վերոշարադրյալը` գտնում ենք, որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու միջոցով նպատակահարմար է նախատեսել
հետևյալ կանոնակարգումները.
«Գործարքի կեղծ կամ շինծու լինելու վերաբերյալ կողմի հայտարարությունը

չունի իրավական նշանակություն, եթե տվյալ գործարքի հակաիրավական նպատակն իրականացված է:
Գործարքի կեղծ կամ շինծու լինելը որպես պաշտպանություն չի կարող օգտագործվել պայմանագրի կողմերի, նրանց իրավահաջորդների կամ գործարքով իրավունքը փոխանցող անձի պարտատերերի կողմից երրորդ կողմ հանդիսացող անձանց դեմ, ովքեր բարեխղճորեն իրավունքներ են ձեռք բերել ակնհայտ իրավատիրոջից, այդ թվում՝ ովքեր բարեխղճորեն այդ գործարքի առարկա սեփականության
նկատմամբ բռնագանձում են տարածել:
Կողմը գործարքի կեղծ կամ շինծու լինելը հիմնավորելու համար, ի թիվս այլ ապացույցների, պետք է ներկայացնի գործարքի կնքման պահին ստեղծված գրավոր
ապացույցներ՚:

ПРОБЛЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ СТОРОН НА
ПРЕДЬЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ МНИМОЙ И
ПРИТВОРНОЙ СДЕЛКИ
Ани Мутафян
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ
_____________________________

По мнению автора, предоставление сторонам правa на предьявления
требования о применении последствий недействительности фиктивных сделок
на равных основаниях с третьими лицами не соответствует добросовестности,
поощряет заключение таких сделок, приводит к нарушению стабильности
гражданского оборота, а в некоторых случаях и к нарушению прав третьих лиц.
В результате проведенного исследования автор пришел к выводу, что во
всех случаях, когда противоправная цель совершенa, то не должно придaваться
правовое значение заявлению стороны о недействительности сделки. По
мнению автора, для того, чтобы исключить возможность сделать реально
действительную сделку фиктивной, а также для того, чтобы не ставить сторону
фиктивной сделки на равную платформу защиты с добросовестными лицами
одним из ограничений, применяемых к сторонам, должна быть предусмотренная
законом обязанность стороны для доказывания фиктивности сделки представить
письменные доказательства.
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THE PROBLEM OF RESTRICTING THE RIGHT OF PARTIES
TO REQUIRE THE APPLICATION OF THE INVALIDITY
CONSEQUENCES OF FEINGNED AND SHAM
TRANSACTIONS
Ani Mutafyan
Phd student of the YSU Chair of Civil Law
____________________________

For the author, giving the parties the right to require the application of
consequences of fictitious transactions concluded by themselves on the equal basis
with third parties does not meet the conscientiousness, promotes such transactions,
results the violation of the stability of civil turnover and in some cases the violation of
the rights of third parties. As a result of the research the author stated that in all the
cases where the unlawful purpose of fictitious transaction is committed, no legal
significance should be given to the party’s statement on the invalidity of the
transaction. To exclude the possibility of making the actually valid transaction the
fictitious one through the court, and not to put the fictitious transaction party on the
same defence platform with bona fide parties the author believes that one of the
restrictions applicable to the parties of transaction should be the obligation of the party
to submit written evidence to prove the existence of fictitious transaction.
բառեր – ֆիկտիվ գործարք, կեղծ գործարք, շինծու գործարք,
անվավերության հետևանքների կիրառում, բարեխղճություն, հակաիրավական
նպատակ, բարեխիղճ անձինք, իրավունքի չարաշահում:
Ключевые слова: фиктивная сделка, мнимая сделка, притворная сделка,
применение последствий недействительности сделки, добросовестность,
противоправная цель, добросовестные лица, злоупотребление правом.
Key words: fictitious transaction, feigned transaction, sham transaction, application of
invalidity consequences of transaction, conscientiousness, unlawful purpose, bona
fide parties, abuse of right.
Բանալի
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ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ՝
ՈՐՊԵՍ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆ
Նանե Սահակյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
_____________________________________

Պետական գնման պայմանագիրը՝ որպես պետության կողմից իր կարիքների
բավարարման նպատակով ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների ձեռքբերման փաստաթուղթ, կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով1 սահմանված կարգով՝ միաժամանակ պահպանելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով
պայմանագրերին ներկայացվող պահանջները: Այս պայմանագրերը կնքված համարվելու համար պետք է բավարարեն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 448-րդ
հոդվածի պահանջները. մասնավորապես` կողմերի միջև պահանջվող ձևով պետք
է համաձայնություն ձեռք բերվի պայմանագրի բոլոր էական պայմանների վերաբերյալ:
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի, ինչպես նաև «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 10.02.2011 թվականի թիվ 168-Ն որոշման 1-ին հավելվածով սահմանված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման
կարգի»2 վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ պետական գնման պայմանագրի
գինը պայմանագրի էական պայման է3:
Պետական գնման պայմանագրի գինը գնման գործընթացի մասնակիցների
միջև մրցակցության կարևորագույն գործիք է, ինչպես նաև այն հիմնական գործոնը,
որի միջոցով հնարավոր է բացահայտել պատվերի կատարման փուլում գնումների
մասին օրենսդրության խախտումները: Ավելին, պայմանագրի գնից է կախված նաև
գնման ցանկացած համակարգի արդյունավետության գնահատումը:
Ընդհանուր կանոնի համաձայն՝ գինը պայմանագրի էական պայման չէ` հաշվի
առնելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 440-րդ հոդվածի 3-րդ մասի կարգավորումը, համաձայն որի` այն դեպքերում, երբ հատուցելի պայմանագրում գին նախատեսված չէ և չի կարող որոշվել պայմանագրի պայմանների հիման վրա, պայմանագրի կատարումը պետք է վճարվի այն գնով, որը համեմատելի հանգամանքներում սովորաբար գանձվում է նույնանման ապրանքների, աշխատանքների կամ
ծառայությունների համար: Մինչդեռ պետական կամ համայնքային կարիքների բավարարման նպատակով կնքվող պայմանագրի համար գինն էական պայման է,
ինչն էլ նշանակում է, որ այդ պայմանագիրը չի կարող կնքված համարվել, եթե չի
պարունակում պայմանագրի գինը:
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի համաձայն՝ պայմանագրի գնի
հաշվարկը պետք է ներառի տվյալ գնման պայմանագրի կատարումն ապահովելու
նպատակով կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում` հարկերի,
տուրքերի, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը: Պայմանագրի գինը`
1) կարող է լինել գործոնային, երբ պայմանագրի գինը փոփոխվում է պայմանագրով նախատեսված պայմանների (գործոնների) փոփոխության ազդեցությամբ:
Հակառակ դեպքում պայմանագրի գինը կայուն է, և կողմերը պարտավոր են պայմա1

Ընդունվել է 16.12.2016 թվականին, ուժի մեջ է մտել 25.04.2017 թվականին:
ՀՀ կառավարության 30.01.2015 թվականի թիվ 105-Ն որոշմամբ նշված կարգը շարադրվել
է նոր խմբագրությամբ:
3
Տե'ս, օրինակ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդված:
2
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նագրային պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարել պայմանագրի գնի
շրջանակում.
2) պետական գաղտնիք պարունակող` ռազմական կարիքների բավարարման
նպատակով արտադրանքի նոր տեսակների հեռանկարային մշակման, գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների ձեռքբերման դեպքում կարող է լինել փաստացի ծախսերով հաշվարկված, պայմանով, որ այն
չպետք է գերազանցի տվյալ ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայությունը ձեռք բերելու համար նախատեսված ֆինանսական հատկացման չափը:
«Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության
10.02.2011 թվականի թիվ 168-Ն որոշմամբ կարգավորվում են պայմանագրի գնի որոշմանը վերաբերող հարցերը: Այսպես, «Գնումների գործընթացի կազմակերպման
կարգի» 55-60-րդ կետերը մասնավորապես նախատեսում են, որ պայմանագրի գինը կայուն է, եթե պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում,
ապրանքները մատակարարվում և ծառայությունները մատուցվում են մինչև երեք
տարվա ընթացքում: Եթե հրավերում և պայմանագրում նշված չէ, որ պայմանագրի
գինը գործոնային է, ապա պայմանագրի գինը համարվում է կայուն` անկախ պայմանագրի կատարման ժամկետից: Այսինքն՝ գործում է, այսպես ասած, պայմանագրի
գնի կայուն լինելու կանխավարկածը:
Պայմանագրի գինը կարող է լինել գործոնային, և այդ պայմանը պետք է նախատեսված լինի հրավերով ու պայմանագրով, եթե, մասնավորապես, պայմանագրով նախատեսված ապրանքները մատակարարվում, ծառայությունները մատուցվում և աշխատանքները կատարվում են պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված
երեք տարին գերազանցող ժամանակահատվածում` միայն երեք տարին գերազանցող ժամանակահատվածի համար պայմանագրով նախատեսված գների փոփոխության հնարավորությամբ1:
Բացառելու համար կամայական պայմաններով գնի փոփոխումը «Գնումների
գործընթացի կազմակերպման կարգով» նախատեսվում է, որ եթե պայմանագրի
գինը գործոնային է, հրավերով նախատեսվում են բոլոր այն պայմանները (արտաքին գործոններ), որոնց փոփոխությամբ պայմանագրի գինը, ինչպես նաև արտաքին գործոնների փոփոխությամբ պայմանագրի գնի փոփոխման կարգը կարող են
փոփոխվել:
Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա
նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող
ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման: «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգով» թվարկված են արհեստական համարվող փոփոխությունները՝ մասնավորապես.
1) պայմանագրի գնի անփոփոխ մնալու պայմանով` պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ծավալների նվազեցումը կամ պայմանագրի գնի նվազեցման պայմանով` պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ծավալների ոչ համամասնորեն նվազեցումը, որի արդյունքում ավելանում է գնման առարկայի միավորի
1

Պետք է նշել, որ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի հրապարակած
2014-2015թթ. պետական գնումների մոնիտորինգային հաշվետվության համաձայն՝
հաշվետվության հրապարակման օրվա դրությամբ գործոնային գնով պայմանագիր կնքված
չի եղել (տե'ս Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն «Պետական
գնումների մոնիտորինգային հաշվետվություն, 2014-2015թթ.», ԹԻՀԿ, Երևան, 2015, էջ 15:
Էլեկտրոնային աղբյուր՝ https://transparency.am/files/publications/1450716758-0-713489.pdf,
10.05.2017 թվականի դրությամբ):
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ձեռքբերման գինը.
2) պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող ապրանքներով, աշխատանքներով կամ ծառայություններով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ
գերազանցում են պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը.
3) պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի անփոփոխ մնալու պայմաններում պայմանագրի գնի ավելացումը, և այլն1:
Այսինքն՝ նպատակ ունենալով բացառել պայմանագրի գնի անհիմն փոփոխությունները՝ «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգով» նախատեսվել
են սպառիչ դեպքեր, երբ պայմանագրի գինը կարող է փոփոխվել: Այդուհանդերձ,
նշված կարգավորման թերությունն այն է, որ որևէ հետևանք նախատեսված չէ այն
դեպքերի համար, եթե այնուամենայնիվ «Գնումների գործընթացի կազմակերպման
կարգի» վերոնշյալ պայմանները խախտվեն2: Ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության՝ մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ նախատեսվում է, որ պայմանագրի պայմանների, այդ թվում՝ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնի փոփոխությունը, եթե նման
փոփոխության հնարավորություն օրենքով չի նախատեսվում, վարչական իրավախախտում է և առաջացնում է պետական կամ համայնքային պատվիրատուի համապատասխան պաշտոնատար անձանց բավականին խիստ պատասխանատվություն: 3 Կարծում ենք՝ Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես նման պատասխանատվություն նախատեսելը լրացուցիչ երաշխիք կդառնա՝ բացառելու
գնման պայմանագրի հետագա փոփոխությունը, օրինակ` հաղթող մասնակցի շահույթը և ըստ այդմ պետական ծախսերն ավելացնելու նպատակով: Ուստի առաջարկում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես ներդնել պատասխանատվության նման միջոց պետական պատվիրատուի համապատասխան պաշտոնատար անձի համար: Բացի այդ, պայմանագրի գնի նման փոփոխության դեպքում
այդպիսի պայմանը պետք է համարել անվավեր՝ կիրառելով ի սկզբանե կնքված
պայմանագրի՝ գնի վերաբերյալ պայմանը:
Պետական կամ համայնքային պայմանագրի գինը, որպես կանոն, հաղթող
մասնակցին որոշելու հիմնական, իսկ որոշ ընթացակարգերի4 դեպքում միակ չափանիշն է: Այսինքն՝ որքան ցածր է մասնակցի առաջարկած գինը, այնքան մեծ է
գնման ընթացակարգում հաղթող ճանաչվելու նրա հնարավորությունը: Այդուհան1
Գրեթե նույնանման կարգավորում նախատեսվում է նաև 2017 թվականի ապրիլից
շրջանառության մեջ գտնվող «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագծով: Տե´ս https://www.e-draft.am/projects/158/digest կայքում, 10.05.2017
թվականի դրությամբ:
2
Միայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսվում է, որ
գնումների գործընթացում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության
խախտումների, այդ թվում` հակամրցակցային համաձայնությունների և գերիշխող դիրքի
չարաշահումների բացահայտման նպատակով իրավասու մարմինը համագործակցում է
լիազոր մարմնի և պատվիրատուների հետ:
3
Մասնավորապես նախատեսվում է պետության կրած լրացուցիչ ծախսերի կրկնապատիկի
չափով տուգանք (տե'ս «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 17.04.2017), 7.32-րդ հոդված,
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
39b9a5ddab09a0a0fcb396d932d8b0c1e10e6c4d/ կայքում 10.05.2017 թվականի դրությամբ):
4
Օրինակ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն՝ էլեկտրոնային
աճուրդը հիմնվում է բացառապես գների վրա:
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դերձ, պետք է նկատի ունենալ, որ գնման գործընթացի նպատակը ոչ թե պետության կամ համայնքի ծախսերը նվազեցնելն է, այլ գնումների գործընթացում հատուցման դիմաց արժեք ապահովելը: Հետևաբար, գնումների գործընթացը պետք է
իրականացվի միջոցների նվազագույն ծախսերով ակնկալվող արդյունքին կամ
բյուջեով որոշված միջոցների կոնկրետ ծավալով լավագույն արդյունքին հասնելու
անհրաժեշտությունը հաշվի առնելով1:
Այլ կերպ ասած` արդյունավետությունը պարտադիր չի ենթադրում նվազագույն գին: Լավագույն արդյունքին հասնելը չի կարող ամբողջությամբ համատեղելի
լինել ծախսերի նվազեցմանը: «Կարևոր է նկատի ունենալ, որ գինն ինքնին բոլոր
համապատասխան ծախսերին համարժեք ցուցանիշ չէ: Պարտադիր չէ, որ նվազագույն գնով հայտը, որ ապահովի ներդրվող միջոցների լավագույն արդյունքը»2:
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ գնման գինն ապրանքը, աշխատանքը, ծառայությունը ձեռք բերելու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով հաշվարկված նախահաշվային
գինն է: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի վերլուծությունից3 պարզ է դառնում, որ վերոնշյալ գնման գինը վերաբերում է պայմանագրի առավելագույն գնին, այսինքն՝
գնային առավելագույն այն սահմանին, որից ավելի բարձր չափով պայմանագիր
կնքվել չի կարող: Այսինքն` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը նախատեսում է պայմանագրի առավելագույն գինը: Մասնավորապես, նշված օրենքի 38-րդ հոդվածի
համաձայն՝ գնահատող հանձնաժողովի, պատվիրատուի և մասնակիցների միջև
բանակցություններն արգելվում են, բացառությամբ, օրինակ, եթե ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցների
գնային առաջարկները գերազանցում են այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները, և բանակցությունները նպատակ ունեն նվազեցնելու
առաջարկվող գինը:
Գնումների գործընթացի առանձնահատկությունը դրսևորվում է նաև հենց այս
հատկանիշով: Գնումներն իրականացվում են պետական բյուջեի միջոցների հաշվին՝ տվյալ գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսված լինելու դեպքում
և այդ միջոցների շրջանակում: Հետևաբար, պայմանագրի առավելագույն գինը
միշտ որոշվում է պետության կողմից, որի մասին նախապես, որպես կանոն, տեղեկացվում են մասնակիցները:
Այսպես, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն՝ գնման առարկայի բնութագրի մեջ մտնում է նաև պայմանագրի գինը, իսկ նույն օրենքի 28-րդ
հոդվածի համաձայն՝ հրավերը պետք է պարունակի գնման առարկայի բնութագիրը: Ուստի այն մասնակիցները, որոնց ներկայացրած հայտերը կնախատեսեն ավելի բարձր գին, քան սահմանված է գնման առարկայի բնութագրով, ապա վերջիններիս ներկայացրած հայտերը պետք է համարվեն հրավերով սահմանված պայմաններին չհամապատասխանող հայտեր, գնահատվեն որպես անբավարար և մերժվեն՝ ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածով:
Հարկ ենք համարում ընդգծել, որ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը չի նախատեսում գնման գնի որոշման մեթոդը, այլ այն որոշվում է ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով: Ընդ որում, նկատի ունենալով, որ նշված նորմը նախատեսվել է
1

Տե'ս Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ как средство государсвенного
регулирование экономики: правовые вопросы диссертация на соискание ученой степени
кандидата юридических наук, Москва, 2011, էջ 203:
2
Мартыненко Г.И. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд, //Право и экономика. 2006, № 10,
СПС, «КонсультантПлюс». Պարբ. 35:
3
Տե'ս, օրինակ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ, 15-րդ, 20-րդ, 21-24-րդ հոդվածներ և
այլն:
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միայն 16.12.2016 թվականին ընդունված «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով, ներկայումս դեռևս չի ընդունվել ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշում՝ նշված
հարցի կարգավորման նպատակով: Մինչդեռ կարծում ենք, որ գնման գնի որոշման
մեթոդները և կարգն անհրաժեշտ է սահմանել հենց «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով: Ընդ որում, նկատի ունենալով, որ ներկայումս գործող օրենքի ընդունման
անհրաժեշտությունը հիմնավորվել է նաև Եվրասիական տնտեսական միության
պայմանագրին համապատասխանության ապահովման նպատակով, կարծում ենք՝
տեղին է հիշատակել Ռուսաստանի Դաշնության, մեր կարծիքով, սույն հարցի բավականին հաջողված կարգավորումը:
Այսպես, «Պետական և տեղական կարիքների բավարարման համար ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման ոլորտում պայմանագրային համակարգի մասին» ՌԴ 05.04.2013 թվականի օրենքով1 բավականին մանրամասն կարգավորվում է պայմանագրի նախնական (առավելագույն) գնի որոշման
կարգը: Մասնավորապես նախատեսվում է, որ պայմանագրի նախնական (առավելագույն) գինը որոշվում է հետևյալ մեթոդներից որևէ մեկով՝ համեմատելի շուկայական գնի մեթոդ, նորմատիվ մեթոդ, սակագնային մեթոդ, նախագծային-խառը մեթոդ, ծախսերի մեթոդ: Նշվածներից նախապատվությունը տրվում է շուկայական
գնի մեթոդին, որը որոշվում է շուկայի վերլուծության արդյունքում: Ընդ որում, շուկայական գինը որոշելիս հաշվի են առնվում ամենատարբեր բնույթի տեղեկություններ, ինչպես օրինակ՝ արդեն իսկ կատարված պայմանագրերի գները՝ պայմանով,
որ տվյալ պայմանագրերով տուժանք չի գանձվել պայմանագրի չկատարման կամ
ոչ պատշաճ կատարման համար, հրապարակային օֆերտաներում, գովազդներում
անձանց անորոշ շրջանակին ուղղված առաջարկների գները, ապրանքային բորսաների, էլեկտրոնային հարթակների գնանշումները, պետական վիճակագրական
հաշվետվությունների տվյալները և այլն: Մանրամասն կարգավորված են նաև գների որոշման մյուս մեթոդների կիրառման դեպքերն ու պայմանները:
Մեր կարծիքով՝ նման կարգավորումը հնարավորություն է տալիս կանխատեսելի, հրապարակային և թափանցիկ դարձնել գնման գործընթացը, նվազագույնի է
հասցնում չարաշահումները պայմանագրի գները որոշելիս, ապահովում է պետության կարիքների համար շուկայական գնին համարժեք գներով ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերումը՝ պետության չհիմնավորված
ծախսերը հասցնելով նվազագույնի: Հետևաբար, կարծում ենք՝ օրենքի մակարդակով նման կարգավորում նախատեսելն արդարացված է, ուստի գտնում ենք, որ
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նույնպես պետք է մանրամասն նախատեսվեն
ինչպես գնման գնի որոշման մեթոդները, այնպես էլ որոշման կարգը: Նման մոտեցումը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ հենց պայմանագրերի գներն
են հիմնականում գտնվում ինչպես հանրության, այնպես էլ պետական մարմինների
ուշադրության կենտրոնում, քանի որ գրեթե բոլոր հաշվետվություններում, մոնիտորինգի արդյունքներում անդրադարձ է կատարվում նաև գնման գներին2:
Նշված կարգավորումը վերաբերում էր պայմանագրի նախնական (նախահաշ1

Տե'ս Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 22-րդ հոդված: Էլեկտրոնային աղբյուր՝ http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_144624/6b0dc64afcd7d45ae5a4b1107e6c59dfa3e71979/ 10.05.2017 թվականի դրությամբ:
2
Տե'ս օրինակ ՀՀ ֆինանսների նախարարության տարեկան հաշվետվությունները՝
պատրաստված «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից՝ http://gnumner.am/am
կայքի «Հաշվետվություններ» բաժնում 10.05.2017 թվականի դրությամբ, Թրանսփարենսի
Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի կողմից հրապարակվող պետական գնումների
մոտիտորինգի հաշվետվությունները https://transparency.am/ կայքի «Հրապարակումներ»
բաժնում 10.05.2017 թվականի դրությամբ և այլն:
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վային) կամ առավելագույն գնին: Մեր կարծիքով՝ գնումների գործընթացում կարգավորման է ենթակա նաև պայմանագրի նվազագույն գինը: Փաստորեն գործող
կարգավորման պայմաններում պայմանագրի գինը հենց նվազագույն գինն է՝ նկատի ունենալով, որ, որպես կանոն, պայմանագիր կնքվում է հենց նվազագույն գինն
առաջարկած մասնակցի հետ: Այդուհանդերձ, «նվազագույն գին» արտահայտությունը կարող է և պետք է ընկալվի նաև այլ իմաստով՝ որպես նվազագույն սահման,
որից ավելի ցածր գին մասնակիցներն իրավունք չունեն առաջարկելու: Այլ կերպ ասած՝ պայմանագրի նվազագույն և առավելագույն գները պետք է լինեն այն սահմանները, որոնց շրջանակում մասնակիցներն իրավունք ունեն ներկայացնելու իրենց գնային առաջարկները1:
Նվազագույն գինը պետք է ներառի գնման առարկայի ինքնարժեքը, ինչպես
նաև՝ մասնակցի կողմից պայմանագրի կատարման դիմաց հատուցման համար
անհրաժեշտ նվազագույն ծախսերը և միաժամանակ երաշխիք լինի մասնակիցների համար՝ մեկ կամ մի քանի մասնակիցների կողմից անբարեխիղճ վարքագծի
դրսևորումից, երբ մեկ կամ մի քանի մասնակիցների գործողությունների հետևանքով մյուս մասնակիցները դուրս են մղվում շուկայից: Ընդ որում, նվազագույն գինը
չպետք է ներառի մասնակցի ենթադրվող շահույթը:
Ենթադրվում է, որ ոչ մի բարեխիղճ մասնակից իր գնային առաջարկը նվազագույնից ցածր չի ներկայացնի: Նման վարքագիծ կարող են դրսևորել կա'մ ոչ պրոֆեսիոնալ2, կա'մ ոչ բարեխիղճ մասնակիցները:
Այս տեսանկյունից պայմանագրի նվազագույն գինը կարող է լինել պետական
գնումների արդյունավետությունը բարձրացնող գործոն, այսպես կոչված՝ «մրցակցային ռեյդերության» դեմ պայքարի միջոց՝ մասնավորապես նկատի ունենալով, որ
որոշ դեպքերում մասնակիցների նպատակն ամենևին պայմանագրի կատարումը
չէ, այլ, օրինակ, կանխավճարի ստացումը, այլ մրցակիցներին պարզապես պայքարից դուրս մղելը: Ուստի նպատակահարմար ենք համարում օրենսդրությամբ նախատեսել նաև պայմանագրի նվազագույն գինը3:
Ինքնարժեքից ցածր գին առաջարկելու և մրցակցին գնման գործընթացից,
արդյունքում նաև՝ շուկայից դուրս մղելու դեպքերը պետք է գտնվեն Տնտեսական
մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում՝ նկատի ունենալով, որ մասնավորապես «Տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն՝ գերիշխող դիրքի
չարաշահում է համարվում նաև այլ տնտեսվարող սուբյեկտի՝ շուկա մուտք գործելուն խոչընդոտելու (շուկա մուտք գործելը սահմանափակելու) կամ շուկայից նրան
դուրս մղելու գործողությունը կամ վարքագիծը, որի հետևանքով այլ տնտեսվարող
սուբյեկտը մուտք չի գործել շուկա կամ դուրս է մղվել շուկայից կամ կատարել է
լրացուցիչ ծախսեր` շուկայից դուրս չմղվելու համար, կամ որի հետևանքով այլ
տնտեսվարող սուբյեկտը կարող էր մուտք չգործել շուկա կամ դուրս մղվել շուկայից կամ կատարել լրացուցիչ ծախսեր` շուկայից դուրս չմղվելու համար: Իսկ գնումների գործընթացում մրցակցին դուրս մղելու նպատակով ինքնարժեքից ցածր գին,
որպես կանոն, կարող է առաջարկել հենց գերիշխող դիրք ունեցող անձը՝ մտավախություն չունենալով իր հնարավոր կորուստների մասին:
1

Տե'ս Кичик К.В. նշվ. աշխ., էջ 209:
Հատկանշական է, որ որոշ մասնագետների կարծիքով՝ որքան ցածր է մասնակցի
որակավորումը, այնքան ցածր գին է նա պատրաստ առաջարկել պայմանագրի կնքման
համար (տե'ս, օրինակ, Евсташенков А.Н. Особенности размещения заказов на
строительные и подрядные работы». «Государственные и муниципальные закупки – 2008.
Сборник докладов III Всероссийской практической конференции-семинара, М.,: ИД
«Юриспруденция», 2008, էջ 59):
3
Այս հարցի կապակցությամբ տե'ս նաև Кичик К.В. նշվ. աշխ., էջ 209-210:
2
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Մասնավորապես, Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական
հանձնաժողովը 11.06.2012 թվականի «Պետական գնումների ոլորտում կատարված ուսումնասիրության արդյունքների և մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտների
նկատմամբ պատասխանատվության միջոց կիրառելու մասին» թիվ 277-Ա որոշմամբ որոշել է «Ա» ընկերության կողմից «Բ» ընկերության մասնակցությամբ պետական գնումների շրջանակներում հայտարարված մրցույթներում գնման առարկայի ինքնարժեքից ցածր գնային առաջարկ ներկայացնելու գործողությունները
համարել գերիշխող դիրքի չարաշահում1:
Հետևաբար, մեր կարծիքով, «նվազագույն գին» սահմանելով՝ հնարավոր կլինի բացառել նման դեպքերը՝ խթանելով պետական գնումների գործընթացում արդարացի և իրական մրցակցություն:
Ընդ որում, պայմանագրի «նվազագույն գինը» սահմանված է նաև այլ պետությունների օրենսդրություններում: Օրինակ, Գերմանիայում գործում է կանոն այն մասին, որ եթե առաջարկվող գինը շուկայական գնից (նվազագույն գնային սահման)
ցածր է, ապա նման անձի հետ պայմանագիր չի կնքվում2: Իսկ օրինակ Իտալիայում և Ճապոնիայում մասնակցին պահանջվում է ներկայացնել հիմնավորում պայմանագրի ոչ նորմալ ցածր գնի վերաբերյալ3: Նմանատիպ պահանջ առկա է նաև
Շվեդիայում, երբ պետական պատվիրատուն չափազանց ցածր գնային առաջարկի
դեպքում իրավունք ունի մասնակցից պահանջել ներկայացնելու այդ գնի հաշվարկը4:
Այսպիսով, կարծում ենք, որ պայմանագրի «նվազագույն գինը» սահմանելով՝
հնարավոր կլինի որոշակիորեն ապահովել արդարացի մրցակցությունը պետական
գնումների ընթացքում՝ բացառելով առավել բարենպաստ վիճակում գտնվող
տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից անբարեխիղճ մրցակցության դրևսորումը:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարող ենք կատարել հետևյալ եզրահանգումները.
1. Գնումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությամբ իրական երաշխիքներ նախատեսված չեն՝ պայմանագրի գնի չհիմնավորված փոփոխությունները բացառելու
համար: Ուստի կարծում ենք, որ ՀՀ օրենսդրությամբ անհրաժեշտ է սահմանել
վարչական պատասխանատվություն այն պաշտոնատար անձանց համար, որոնց
վարքագծի պատճառով չհիմնավորված կփոփոխվի գնման պայմանագրի գինը,
որն էլ կավելացնի մասնակցի շահույթը, ուստի և պետության ծախսերը:
2. Անհրաժեշտ ենք համարում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսել
գնման գնի որոշման մեթոդները և կարգը, որպիսի կարգավորումը հնարավորություն կտա կանխատեսելի, հրապարակային և թափանցիկ դարձնել գնման գործընթացը, նվազագույնի հասցնել չարաշահումները պայմանագրի գների չհիմնավորված որոշման հարցում, ապահովել պետության կարիքների համար շուկայական
գնին համարժեք գներով ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների
ձեռքբերումը՝ պետության չհիմնավորված ծախսերը հասցնելով նվազագույնի:
3. Առաջարկում ենք նաև ներդնել գնման «նվազագույն գին» մեխանիզմը՝ ապահովելու համար արդյունավետ, արդարացի և հավասար պայմաններում մրցակցությունը գնման գործընթացում:

1

Դեպքի մանրամասները և դատական վեճի հանգուցալուծումը տե'ս թիվ ՎԴ/6329/05/15
վարչական գործով դատական ակտերով՝ www.datalex.am դատական տեղեկատվական
համակարգում 10.05.2017 թվականի դրությամբ:
2
Տե'ս Зимина Л.А. Практика государственных и муниципальных закупок в Германии//
«Госзаказ: управление, размещение, обеспечение», 2008, № 11, էջ 106:
3
Տե´ս «Международный прокьюремент» /В. Малочко, Т. Уилсон, Г. Вестринг, К. Мера и
др./, Москва, 2003, էջ 260, 450-451:
4
Տե´ս նույն տեղում, էջ 250:
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ЦЕНА ДОГОВОРА О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ КАК
СУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ ДОГОВОРА
Нанэ Саакян
Аспирант Кафедры гражданского права ЕГУ
_______________________________

В этой статье исследованы существенные условия государственного
договора, в частности цена договора о государственных закупках. В статье
представлена возможность изменения цены государственного договора, также
предлагается введение механизма ответственности за неоправданные
изменения цен. Предлагается разработать методы и порядок определения
закупочной цены в Законе «о закупках». В статье также рассматривается
введения механизма «минимальной цены», как метода обеспечения
конкуренции в процессе закупок.

THE PRICE OF THE CONTRACT ON PUBLIC
PROCUREMENT AS AN ESSENTIAL TERM OF THE
CONTRACT
Nane Sahakyan
PHD Student of the YSU Chair of Civil Law
__________________________________

This article studies essential terms of the state contract particularly the price of
the contract on public procurement. The article presents the possibility of changing the
price of the state contract and suggests mechanisms of responsibility for unjustified
price changes. Methods of determining the purchase price and its procedure by
legislation has been proposed. The article also examines "minimum price" mechanism
as a method for ensuring competition in procurement process.
Բանալի բառեր - պետական գնում, պետական գնման պայմանագրի էական պայմաններ,
պետական գնման պայմանագրի գին, պետական գնման պայմանագրի գնի փոփոխում,
պետական գնման պայմանագրի գնի որոշման մեթոդներ, պետական գնման պայմանագրի
նախնական (առավելագույն) գին, պետական գնման պայմանագրի նվազագույն գին
Ключевые слова: государственные закупки, существенные условия государственного
договора, цена договора по государственным закупкам, изменение цены договора по
государственным закупкам, методы определения цены договора по государственным
закупкам, начальная (максимальная) цена договора по государственным закупкам,
минимальная цена договора по государственным закупкам
Key words: public procurement, essential terms of the state contract, the price of the contract on
public procurement, changing the price of the contract on public procurement, methods of
determining the price of the contract on public procurement, the primary (maximum) price of the
contract on public procurement, the minimum price of the contract on public procurement
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ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՆԵԳԱՏԻՎ
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
Կարեն Ամիրյան
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու
պատմության ամբիոնի ասպիրանտ
___________________________

Իրավունքի տեսության մեջ իրավական պատասխանատվության ընկալման
առումով ձևավորվել է երկու հիմնական ուղղություն՝ ավանդական (պատասխանատվություն կատարած արարքի համար) և հետագա (պատասխանատվություն
կատարվելիք արարքի համար)1: Փորձենք առանձին հետազոտել այդ երկու մոտեցումները: Նախ անդրադառնանք նեգատիվ պատասխանատվությանը: Դրա էության վերաբերյալ մոտեցումները ևս միանշանակ չեն, իսկ որոշ դեպքերում՝ հակադիր են: Այսպես, հեղինակների մի մասը այն մեկնաբանում է որպես իրավունքի նորմի սանկցիայի իրացում: Իրավական պատասխանատվությունը նույն պարտականությունն է, բայց հարկադրաբար իրականացվող, այն դեպքում, երբ իրավունքի
սուբյեկտը, ում վրա դրված է տվյալ պարտականությունը, այն կամավոր չի իրացնում2: Մի շարք այլ տեսաբաններ իրավական պատասխանատվությունը համարում
են խախտված իրավական նորմի համապատասխան սանկցիայի կիրառումը3, իսկ
ոմանք էլ դա դիտում են սեփական գործողությունների համար հաշվետու լինելու
պարտականություն: Սակայն, մեր կարծիքով, եթե իրավական պատասխանատվությունը դիտարկվում է հաշվետու լինելու պարտականություն, ապա այն ոչ թե
նեգատիվ պատասխանատվություն է, այլ դրական պատասխանատվություն: Որոշ
իրավագետներ նեգատիվ պատասխանատվությունը գնահատում են որպես կատարված իրավախախտման համար պատիժ4: Մեր համոզումն այն է, որ իրավական պատասխանատվությունն ու պատիժը տարբեր իրավական երևույթներ են, և
ոչ մի պարագայում դրանք նույնացնել հնարավոր չէ: Նախ՝ իրավական պատասխանատվության և պատժի ծագման պահերն ինքնին տարբեր են, որն ընդգծում է
նաև քրեական օրենսդրությունը: Մասնավորապես, ՀՀ քրեական օրենսգրքում
հստակ տարանջատված են քրեական պատասխանատվությունը և պատիժը. ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 4-րդ բաժնի գլուխներից երկուսն ունեն հետևյալ վերտառությունը. գլուխ 11՝ քրական պատասխանատվությունից ազատելը և գլուխ 12՝ պատժից ազատելը5: Այդպես է նաև բազմաթիվ այլ երկրներում, մասնավորապես՝ ՌԴ-ի
քրեական օրենսդրությամբ6:
1

Տե´ս Юридическая ответственность должностных лиц в управлении. Научно-аналитический обзор. - М., 1988. – էջ 7:
2
Տե´ս Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. - М., 1976, էջ 4:
3
Տե´ս Явич Л.С. Право и социализм. - М., 1982, էջ 136, Лейст О.Э. Санкции и
ответственность по советскому праву. - Л., 1981, էջ 102-103:
4
Տե´ս Иоффе О. С. Вина и ответственность по советскому праву // Советское государство
и право. - 1972. - No 9, էջ 3-39, Коваль Л.В. Административно-деликтное отношение. Киев, 1979, էջ 34; Мапеин К.С. Юридическая ответственность и справедливость. - М.:
Манускрипт, 1992, էջ 19:
5
Տե´ս ՀՀ քրեական օրենսգիրք, ՀՕ-528-Ն, ՀՀՊՏ 2003.05.02/25(260) , ընդունվել է
18.04.2003թ., ուժի մեջ է մտել 01.08.2003թ.:
6
Տե´ս Глава 11, 12 УК РФ:
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Ըստ մեզ՝ նեգատիվ իրավական պատասխանատվությունը հանրային իրավասու մարմնի կողմից օրենսդրության հիման վրա իրականացվող գործընթաց, պետական հարկադրանքի միջոց և սոցիալական պատասխանատվության տեսակ է, որն
ուղղված է ոչ իրավաչափ (որոշ դեպքերում՝ նաև իրավաչափ) վարքագծից պաշտպանել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, սահմանադրական կարգը, խաղաղությունը և մարդկության անվտանգությունը, հասարակական
կարգը և անվտանգությունը, շրջակա միջավայրը, ինչպես նաև կանխել ոչ իրավաչափ վարքագիծը, արտահայտվում է պետաիշխանական լիազորությունների իրականացման շրջանակներում հակաիրավական վարքագծի համար իրավախախտի
պարսավանքով, նրա նկատմամբ որոշակի անբարենպաստ համապատասխան իրավական ներգործության միջոցների կիրառմամբ և իրավախախտի կողմից այդպիսի միջոցների կրմամբ:
Ուստի նեգատիվ իրավական պատասխանատվությանը բնորոշ են հետևյալ
գծերը.
- սոցիալական պատասխանատվության տեսակ է,
- իրավական պատասխանատվության տեսակ է,
- անմիջականորեն կապակցված է հանրային իշխանության հետ (այսինքն՝
ինչպես պետական իշխանության, այնպես էլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ),
- ունի երկու հիմնական նպատակ.
ա) անմիջական, այն է՝ ոչ իրավաչափ ոտնձգություններից պաշտպանել մարդու
և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, սահմանադրական կարգը, խաղաղությունը և մարդկության անվտանգությունը, հասարակական կարգը և անվտանգությունը, շրջակա միջավայրը,
բ) միջնորդավորված կամ պրևենտիվ կամ դաստիարակիչ, այն է՝ կանխել ոչ իրավաչափ վարքագիծը,
- իրականացվում է իրավասու մարմնի կողմից և օրենսդրությամբ սահմանված
ընթացակարգով,
- որպես կանոն վրա է հասնում մեղավորությամբ (որոշ դեպքերում՝ նաև առանց մեղքի) կատարած իրավախախտման դեպքում,
- արտահայտվում է իրավախախտի նկատմամբ որոշակի բացասական իրավական ներգործության միջոցների կիրառմամբ,
- ցույց է տալիս հանրային իշխանության, նաև հանրության վերաբերմունքը
կատարված իրավախախտման նկատմամբ:
Պետք է նկատի ունենալ, որ իրավական պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում լոկ վերջինիս նեգատիվ բնույթով: Այն ներառում է նաև դրական պատասխանատվությունը, ինչի վերաբերյալ տեսության մեջ վերջնական դիրքորոշում
դեռևս չի ձևավորվել: Իրավագետների մի մասը այն դիտարկում է որպես իրավական պատասխանատվության մի մաս և հասկանում է որպես հատուկ իրավական
հարաբերություն: Դրական պարտականությունը ենթադրում է հասարակության համար կատարել օգտակար գործունեություն, ու որպես հետևանք՝ իրավական պատասխանատվության իրացումը միշտ ենթադրում է իրավական պարտականության
կատարում1:
Դրական պատասխանատվությունն օգտագործվում է նաև տարբեր իրավական ակտերում, մասնավորապես՝ 1977 թ. ընդունված ԽՍՀՄ Սահմանադրության 3րդ, 135-րդ, 154-րդ հոդվածներ, ՄԱԿ-ի կանոնադրության 24-րդ, 73-րդ հոդվածներ,
«Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի»
1

Տե´ս Назаров Б.Л. О юридическом аспекте позитивной ответственности // Советское
государство и право. - 1981. - № 10, էջ 29:
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1-ին հոդված, «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին
միջազգային դաշնագրի» 1-ին հոդված 1 , Ճապոնիայի Սահմանադրության 12-րդ
հոդված2:
Մեր տեսակետն այն է, որ դրական պատասխանատվությունն ունի հանրորեն
օգտակար և արժեքավոր բնույթ: Այն կենսագործվում է իրավաչափ վարքագծի
տեսքով` իրավունքի նորմերով սահմանված պահանջների կատարմամբ, արգելքների պահպանմամբ, նաև իրավասությունից օգտվելով կամ իրավական նորմերի
կիրառմամբ: Ցանկալի կլինի, որ դրական պատասպանատվությունն իրացվի ոչ
միայն զուտ իրավաչափ վարքագծի, այլև սոցիալապես ակտիվ իրավաչափ վարքագծի համար: Պետական իշխանության դրական պատասպանատվությունն ամբողջությամբ կարող է դրսևորվել միայն սոցիալապես ակտիվ կամ առավել բնութագրական բնորոշմամբ՝ սոցիալապես պատասխանատու և սահմանադրորեն անհրաժեշտ
հանրային-իրավական իրավաչափ վարքագծի տեսքով (գործողությամբ կամ անգործությամբ) այն հիմնավորմամբ, որ միայն վերջինիս պարագայում է, որ իրավասու
սուբյեկտը գործում է հանրային, պետական շահը լիովին գիտակցելով:
Պետական իշխանության դրական պատասխանատվությունը որպես հատկանիշ բնութագրում է պետության սոցիալական էությունը: Հանրային-իրավական պատասխանատվության էությունը պետական իշխանության մարմինների և վերջիններիս պաշտոնատար անձանց հանրային-իրավական այնպիսի վարքագծի ապահովումն է, որը համապատասպանում է իրավական նորմերում սահմանված շահերին:
Պետական իշխանության դրական պատասխանատվությունը կարելի է բնորոշել
որպես նրանց կողմից Սահմանադրությամբ վավերացրած միջազգային պայմանագրերով և վերաբերելի այլ իրավական ակտերով նախատեսված իրավական
նորմերին հետևելու պարտականություն: Սոցիալական հարաբերությունների մեջ
գտնվելով` պետական իշխանությունը իր վրա պատասխանատվության որոշակի
բեռ է վերցնում: Պատասխանատվության հենց այսպիսի ընկալումն է համարվում
դրական պատասխանատվություն: Անրաժեշտ է սահմանադրականացնել պետական իշխանության և պաշտոնատար անձանց հանրային-իրավական վարքածիքը,
որպեսզի այն բխի սահմանադրական պետության պահանջներից: Դրական պատասխանատվությունը, ի տարբերություն նեգատիվի, ունի մշտական և շարունակական բնույթ: Դրական պատասխանատվությունը կապվում է իրավասու սուբյեկտի կողմից սեփական գործողությունները գիտակցելու, դրանք ղեկավարելու ունակության, ինչպես նաև հանրային-իրավական իրավաչափ վարքագծի դրսևերման
հետ:
Դրական իրավական պատասխանատվությունը նորմատիվային է, ունի պարտադիր բնույթ, ապահովված է նեգատիվ իրավական պատասխանատվությամբ: Այն
նեգատիվից տարվերվում է նրանով, որ դրական պատասխանատվությունը նախնական է, իսկ նեգատիվը՝ հետագա և որպես կանոն վրա է հասնում դրական պատասխանատվության խախտման դեպքում: Եթե նեգատիվ պատասխանատվությունը պետական հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու իրավական գործընթաց է, ապա
դրական պատասխանատվության դեպքում պետական հարկադրանքը բացայակում
է, և իրավասու սուբյեկտն իր կամքով է կատարում իր պարտականությունները:
Դրական պատասխանատվությունը ներքին համոզման վրա հիմնված, պետաիշխանական լիազորությունների շրջանակներում իրականացվող իրավական պարտականություն է, որն իրացվում է իշխանության սոցիալապես ակտիվ իրավաչափ վարքագծում: Պետությունը (պետական իշխանությունը և պաշտոնատար անձինք) հան1

Տե´ս Մարդու իրավունքների վերաբերյալ ՀՀ մասնակցությամբ միջազգային պայմանգրեր,
Պաշտոնական հայերեն թարգմանություն, Փաստաթղթերի ժողովածու, հ. 1, Երևան, էջ 66,
108:
2
Տե´ս Конституции зарубежных государства, М., 1999, էջ 443:

108

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

րային-իրավական դրական պատասխանատվություն են կրում՝ կատարել ներպետական և միջազգային-իրավական ակտերով սահմանված վերաբերելի նորմերի պահանջները, պահպանել դրանք, դրսևորել սահմանադրորեն իրավաչափ ակտիվ սոցիալական վարքագիծ: Դրական պատասխանատվությունն իրացվում է իրավական
նորմերի պահանջների կատարման, պահպանման, դրանց հետևելու, դրանք օգտագործելու միջոցով և հիմնվում է հանրային-իրավական հարաբերությունների մասնակցի իրավագիտակցության և իրավական մշակույթի վրա:
Դրական պատասխանատվությունը ներառում է նաև հաշվետվողականությունը:
Պետական իշխանության դրական պատասխանատվություն ասելով՝ հասկանում ենք
պետական իշխանության մարմինների և պաշտոնատար անձանց պատասխանատու վերաբերմունքն իրենց պարտականությունների նկատմամբ, դրանց ինքնակամ,
գիտակցված և արդյունավետ կատարում՝ հիմնված հաշվետվողականության
սկզբունքի վրա: Որքան լայն և մեծ են պետական մարմնի լիազորությունները, այնքան մեծ է նաև նրա դրական պատասխանատվությունը:
Դրական պատասխանատվության վերաբերյալ աշխատություններում կա´մ
ընդհանրապես անդրադարձ չի կատարվում այնպիսի հարցերի, ինչպիսիք են դրական պատասխանատվության հիմքերը, իրացումը, սկզբունքները, կա´մ էլ դրանք
կրում են մակերեսային բնույթ և ավելի շատ այդ հարցադրումները քննարկման առարկա դարձնելու նպատակ են հետապնդում: Ներկայացնենք նշված հարցադրումների վերաբերյալ մեր տեսակետները:
Դրական պատասխանատվության հիմքերն իրավական գրականության մեջ
առանձին ուսումնասիրման առարկա չեն դարձել, և դրանց վերաբերյալ տեսակետները շատ սուղ են: Կարծիք կա, որ դրական պատասխանատվության համար բավարար է նորմատիվային հիմքը1, իսկ նեգատիվի ծագման և կիրառության համար
անհրաժեշտ են և´ նորմատիվային, և´ փաստացի հիմքերը2: Համամիտ լինելով այն
տեսակետին, որ դրական պատասխանատվության համար բավական է նորմատիվ
հիմքը, այնուամենայնիվ գտնում ենք, որ այն ոչ ամբողջական է ներկայացնում
դրական պատասխանատվության հիմքերի շրջանակը: Մեր ուսումնասիրությունները հանգում են նրան, որ որպես դրական պատասխանատվության հիմքեր կարող
են համարվել հետևյալները.
- իրավական կարգավիճակը: Այս առումով իսկապես լավ է ձևակերված այն
միտք, որ «Ես կարող եմ պատասխան տալ միայն այն բանի համար, որին ունենում
եմ գիտակցված մասնակցություն: Եվ իմ մասնակցությունը նշանակում է
պատասխանատվություն»3: Դրական պատասխանատվությունը բխում է սուբյեկտի սոցիալ-իրավական իրական կարգավիճակից և կարող է կոչվել ստատուտային
պատասխանատվություն4,
- իրավական կարգավորվածությունը,
- որոշ դեպքերում՝ նորմատիվ իրավական ակտի ընդունումը (մասնավորապես օրենք) կամ իրավունքի կիրառման ակտը (մասնավորապես Սահմանադրական դատարանի որոշումը):
Իրավագետների մի մասը գտնում է, որ իրավախախտումների համար իրավական պատասխանատվությունը, այսինքն՝ նեգատիվ պատասխանատվությունը
տրամաբանական հետևյալ կապակցությունն է՝ իրավունքի նորմ-իրավախախտումսանկցիա, իսկ դրական պատասխանատվությունը՝ իրավունքի նորմ-իրավաչափ
վարքագիծ-իրավահարաբերություն: Մեր կարծիքով, դրական պատասխանատ1

Տե´ս Ապիյան Ն. Ա., Եսայան Ա. Կ., Իրավունքի տեսության հիմնահարցեր, ԵՊՀ, 2013, էջ
157:
2
Տե´ս Хачатуров Р. Л., Ягутян Р. Г., Юридическая ответственность, Тольятти, 1995, էջ 79:
3
Տե´ս Кон И. С., Личность как субъект общественных отношени, М., Знание, 1966, էջ 47:
4
Տե´ս Матузов Н. И., Малько А. В., Теория государства и права, М., 2004, էջ 451:
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վության կառուցվածքից իրավահարաբերությունը կարելի է բացառել, քանզի այն
իրացվում է դրան նախորդող բաղադրատարրում՝ իրավաչափ վարքագծում:
Միևնույն ժամանակ այդ կառուցվածքում անհրաժեշտ է ավելացնել այնպիսի տարրեր, ինչպիսիք են իրավական կարգավիճակը, նորմատիվ իրավական ակտը: Ուստի դրական պատասխանատվության իրացումը կարող է պատկերվել հետևյալ
կերպ՝ իրավական կարգավիճակ-իրավական նորմ-իրավաչափ վարքագիծ-ընդունված իրավական ակտ-հաշվետվողականություն:
Ինչ վերաբերում է դրական պատասխանատվության սկզբունքներին, ապա
դրանք են՝
- օրինականությունը, որն ունի մի քանի կողմ: Նախ՝ պետական մարմինների
և դրանց պաշտոնատար անձանց վրա դրվող պարտականությունները պետք է
բխեն Սահմանադրությունից, օրենքներից, այսինքն՝ լինեն օրինական, երկրորդ՝
պաշտոնատար անձինք պետք է ճիշտ և միատեսակ կատարեն օրենքի պահանջները, օրենսդրությամբ իրենց առջև դրված պարտականությունը,
- հրապարակայնությունը և հաշվետվողականությունը,
- կամայականության բացառումը և խտրականության արգելքը,
- արդյունավետությունը, այսինքն՝ պետական գործառույթը պետք է իրացնել
հնարավորինս քիչ ծախսերով, սակայն ունենալ դրական, ակնկալված արդյունք:
Իսկ արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ է, որ պետական մարմինների ծրագրանպատակային գործունեությունն իրականացվի իրավականորեն՝
զերծ մնալով քաղաքական հարաբերություններից,
- իրավական ակտերի հիմնավորվածությունը,
- համաչափությունը՝ ՀՀ Սահմանադրության (2015թ. փոփոխություններով)
71-րդ և 78-րդ հոդվածներ1,
- մարդասիրությունը, այսինքն՝ պետական մարմինները և պաշտոնատար
անձինք իրենց հանրային-իրավական վարքագծում պետք է առաջնորդվեն սահմանադրական այն պահանջով, որ մարդը բարձրագույն արժեք է,
- որոշակիությունը: Համամիտ ենք այն տեսակետին, որ շեշտն իրավական
նորմի սանկցիայից պետք է տեղափոխվի նրա դիսպոզիցիայի վրա՝ իրավահարաբերությունների սուբյեկտների իրավունքների և պարտականությունների հստակ
բնորոշմամբ2:
Պետական իշխանության դրական պատասխանատվության հարցը որոշակիորեն փոխկապակցված է կառավարման համակարգի արդյունավետության և հաշվետվողականության հետ, ինչի մասին փաստեցինք սկզբունքների դասակարգման
շրջանակում: Հանրային պաշտոնյաներին իշխանությամբ օժտելը ենթադրում է
պատասխանատվություն առ այն, որ կապահովվի ռեսուրսների արդյունավետ, օգտակար և հնարավորինս խնայողական կառավարում (այդ թվում` հայեցողական
լիազորությունների իրացման դեպքերում), ինչպես նաև կբացառվի ռեսուրսների
օգտագործում մասնավոր շահի համար: Ինչպես նշվում է, իշխանության արդյունավետությունը մեծապես կախված է նրանից, թե որքան գրագետ է նա օգտագործում
սոցիալական պատասխանատվության դրական պոտենցիալը3: Պետական իշխանության մարմինների դրական պատասխանատվության մակարդակը, գործունեության արդյունավետությունը բաձրացնելու համար անհրաժեշտ են.
- ներդնել պետական կառավարման համակարգի նկատմամբ հասարակական վերահսկողության գործուն մեխանիզմներ,
1

Տե´ս Համաչափության վերաբերյալ իրավական դիրքորոշումներ է արտահայտել ՀՀ
Սահմանադրական դատարանը, մասնավորապես ՍԴՈ-649 որոշում:
2
Տե´ս Ապիյան, Ն. Ա., Եսայան Ա. Կ., նշվ. աշխ., էջ 102:
3
Տե´ս Панов А. Т., Власть и ответственность //Философия, политология, Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета, N 3, 2010, էջ 164:
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- ապահովել գործունեության ողջամիտ թափանցիկություն և հրապարակայնություն,
- պետական կառավարման համակարգում ներդնել հաշվետվողականության
սկզբունքի կենսագործման համար գործուն իրավական կառուցակարգեր (ընդ որում խոսքը վերաբերում է և´ ներքին, և´ արտաքին հաշվետվողականությանը),
- ապահովել կադրերի պրոֆեսիոնալիզմն ու մասնագիտական, կրթական որակների շարունակական զարգացումը,
- նախատեսել խրախուսական կարգավորումներ պարտականությունները
բարեխիղճ և լիարժեք կատարելու համար՝ կրթական, վերապատրաստման հնարավորություններ նախատեսելով, պարգևավճարներ տրամադրելով և այլն,
- պետական իշխանության բոլոր մարմինների, պաշտոնատար անձանց համար մշակել գործունեության արդյունավետության գնահատման կոնկրետ, հստակ
չափանիշներ:
Հանրային իշխանության արդյունավետ իրականացման համար չափազանց
կարևոր են անհատ-հասարակություն-պետություն եռամիասնության ճիշտ ներդաշնակումը, շահերի համատեղումը և իրավունքների ու պարտականությունների համաչափ, հավասարակշռված բաշխումը: Անհրաժեշտ է սահմանադրական մակարդակում ապահովել, օրենսդրական մակարդակում երաշխավորել և իրավակիրառ
պրակտիկայում իրացնել պետական իշխանության մարմինների և պաշտոնատար
անձանց հանրային-իրավական պատասխանատվությունը: Անհրաժեշտ է նաև
հստակեցնել նրանց գործառույթները, լիազորությունները, սահմանել նրանց գործունեության վերաբերյալ հաշվետվողականության ամբողջական համակարգ:
Միայն այդ դեպքում կարող ենք խոսել այն մասին, որ պետական իշխանության
մարմինները և պաշտոնատար անձինք կրում են հանրային-իրավական համարժեք
պատասխանատվություն: Պետական իշխանության մարմինների և պաշտոնատար
անձանց հանրային-իրավական վարքագիծը պետք է ներառի դրական պատասխանատվության գիտակցումը: Պետական իշխանության մարմինների և պաշտոնատար անձանց՝ հանրային-իրավական պատասխանատվության համակարգի արդյունավետ գործունակության ապահովման տեսանկյունից ներկայումս հրատապ
խնդիր են դառնում սահմանադրական մշտադիտարկման ինստիտուտի ներդրումը
և դրա ողջամիտ իրացումը1: Չափազանց կարևոր է սահմանադրական պատասխանատվության գործուն համակարգի առկայությունը, որի բացահայտմանն ու
գնահատմանն է ուղղված սահմանադրական մշտադիտարկման գործուն համակարգի առկայությունը 2 : Սահմանադրական մշտադիտարկումը յուրահատուկ ազդակի դեր է կատարում` միտված մատնացույց անելու կառավարման համակարգում պետության գործառույթային թերացումները, համակարգային արատները:
Freedom House կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց, որտեղ բալային
սանդղակով գնահատվել են պետություններում մարդու իրավունքների ինդեքսը՝
պետությունները դասակարգելով երեք խմբերի՝ ազատ, կիսաազատ, անազատ:
195 պետություններից 2016 թ. համար 85-ը գնահատվել է ազատ, 57-ը՝ կիսաազատ և մնացյալ 53-ը՝ անազատ: 100 բալանոց սանդղակով Հայաստանը 46 բալով
1

Այս հարցի շուրջ առավել մանրամասն տե´ս, մասնավորապես, Г. Арутюнян, Перспективы
конституционного мониторинга на основе «Контрольного списка верховенства права»,
Конституционное правосудие, 2 (72) 2016, էջ 60-80, Г. Саргсян , Р. Геворгян, Н. Кочинян,
Конституционная диагностика на основе сравнительного анализа характеристик демократического развития стран с переходной экономикой// Конституционное правосудие, 2 (72),
2016, էջ 81-98,
2
Տե´ս Հարությունյան Գ., Սահմանադրական մշտադիտարկումը որպես սահմանադրականության դեֆիցիտի հաղթահարման երաշխիք (հայեցակարգային մոտեցումներ), զեկույց Երեւանյան միջազգային խորհրդաժողովում, 21 հոկտեմբերի 2016թ., էջ 8:
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կիսաազատ երկրների շարքին է դասվել : Մեկ այլ ուսումնասիրության արդյունք
ևս: Խոսքը վերաբերում է մարդկային պոտենցիալի զարգացման ինդեքսին, որը
կազմել է ՄԱԿ-ը: Այն ունի երեք հիմնական բաղկացուցիչ՝ բարեկեցություն, իրավունքների և հնարավորությունների ընդլայնում, արդարություն: Համաձայն այդ զեկույցի՝ 188 պետություններից 49-ը համարվում են մարդկային պոտենցիալի զարգացման շատ բարձր ինդեքս ունեցող, 56-ը՝ բարձր, 38-ը՝ միջին, 43-ը՝ ցածր: Հայաստանը 0-ից 1-ի միջակայքում 0,733 արդյունքով բարձր ինդեքս ունեցող երկրների շարքին է դասվել2: Ներկայացվածները միայն հատվածական մասն են նման հետազոտությունների ողջ ծավալի: Սակայն այս պատկերն էլ բավական է փաստելու, որ պետությունները դեռևս երկար ճանապարհ ունեն ացնելու հանրային-իրավական դրական պատասխանատվության լիարժեք ընկալման և իրացման ճանապարհին: Ամենևին չթերագնահատելով նեգատիվ պատասխանատվության նշանակությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության, խախտված իրավունքների
վերականգնման հարցերում՝ չպետք է այն բացարձակացնել: Հակառակ պարագայում մեր պատկերացումները չափազանց կսահմանափակվեն իրավական պատասխանատվության բավականին բարդ և բազմերանգ իրավական երևույթի մասին: Ավելին, հասունացել է պահը նեգատիվ պատասխանատվությունից դեպի
դրական պատասխանատվության հավասարակշռված անցման:

ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Карен Амирян
Аспирант кафедры теории и истории государства и права ЕГУ
_________________________________________

Целью данной работы является выявление двух компонентов публичноправовоой ответственности: позитивная правовая ответственность и негативная
правовая ответственность. Научно определены понятия позитивно-правовой и
негативно-правовой ответственности.
В характеризаторах позитивно-правовой ответственности выдвинута и
подчеркнута идея, что было бы желательно, чтобы позитивная ответственность
реализовалась не только в виде правомерного поведения, но и в виде
социально активного правомерного поведения. Позитивная ответственность
государственной власти в своей целостности может проявляеться только в виде
социально активного или, более подробно, в виде социально ответственного и
конституционно необходимого публично-правового прамерного поведения
(действия или бездействия) тем обоснованием, что лишь в случае последнего
компетентный
субъект
действует
полностью
осознавая
публичный,
государственный интерес.
1

Տե´ս
http://gtmarket.ru/ratings/freedom-the-world/info,
https://freedomhouse.org/report/
freedom-world/freedom-world-2016
2
Տե´ս http://hdr.undp.org/en/2016-report, http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/
human-development-index-info
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Предметом отдельного исследования стали также общность и различия
позитивно-правовой и негативно-правовой ответственностей, уточнены и поновому истолкованы основания и принципы позитивной ответственности. Кроме
этого, позитивная правовая ответственность рассмотрена в свете принципа
подотчетности, которая в свою очередь является составной частью реализации
позитивно-правовой ответственности. Нами четко представлен процесс
реализации позитивно-правовой ответственности, закрепляя его следующим
образом: правовой статус-правовая норма-правомерное поведение-принятый
правовой акт-подотчетность.

POSITIVE AND NEGATIVE MANIFESTATIONS OF PUBLIC
LEGAL RESPONSIBILITY OF THE STATE
Karen Amiryan
PhD Student of the YSU Chair of Theory and History of State and Law
_________________________________

The purpose of this work is to identify two components of public legal
responsibility, i.e. positive legal responsibility and negative legal responsibility. The
concepts of positive legal responsibility and negative legal responsibility are
scientifically defined.
In the indicators of positive legal responsibility, the idea was put forward and
emphasized that it would be desirable that positive responsibility be realized not only
by way of legitimate behavior, but also by way of socially active legitimate behavior. In
its totality, positive responsibility of the State may only be manifested by way of
socially active or, in more detail, by way of socially responsible and constitutionally
necessary public legal legitimate behavior (action or inaction) on the ground that the
competent entity fully recognizes the public and State interest only in the presence of
the latter.
The author also studied the commonality and differences of positive legal and
negative legal responsibilities, as well as clarified and reinterpreted the grounds and
principles of positive responsibility. In addition, positive legal responsibility was
considered in the light of the principle of accountability, which in turn is an integral part
of the implementation of positive legal responsibility. The process of implementing
positive legal responsibility was clearly indicated, and it was defined as follows: legal
status-legal norm-legitimate behavior-adopted legal act-accountability.
Բանալի բառեր – պատասխանատվություն, իրավական պատասխանատվություն,
հանրային-իրավական պատասխանատվություն, դրական պատասխանատվություն,
նեգատիվ պատասխանատվություն
Ключевые слова: ответственность, правовая ответственность, публично-правовая
ответственность, позитивная ответственность, негативная ответственность
Key words: responsibility, legal responsibility, public legal responsibility, positive responsibility,
negative responsibility
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ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆ ԻՍՐԱՅԵԼԻ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Վարսեր Կարապետյան
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության
ամբիոնի ասպիրանտ, Հայդելբերգի համալսարանի
հրեագիտության ինստիտուտի մագիստրանտ
________________________________

Պետություն-կրոն հարաբերակցության համատեքստում կրոնական ազատությունը կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում1: Ընդունված է համարել, որ պետության
մեջ կրոնական ազատության երաշխավորումը, «պետական եկեղեցու»2 բացակայության պայմաններում, հնարավորություն է տալիս իրավունքը հնարավորինս զերծ
պահել կրոնականության նոր դրսևորումներից՝ կրոնական դոգմաներին իրավական
ուժ տալու միջոցով և մյուս կողմից կանխում է կրոնի հետագա քաղաքականացումը՝ կրոնն «աշխարհիկ» նպատակներով օգտագործելու ձևով3: Այսինքն, կարող ենք
1
Այս առումով, թերևս, անհրաժեշտ է անդրադառնալ ընդհանարապես իրավունքի և կրոնի
փոխազդեցության հիմնախնդրին: Այսպես, մասնագիտական գրականության մեջ իրավունքի
և կրոնի միջև փոխազդեցության և դրա բնույթի վերաբերյալ տեսակետները տարբերվում են:
Ոմանք ընդհանրապես ժխտում են այս երկու երևույթների միջև որևէ կապի առկայությունը`
բացառություն նախատեսելով միայն «ընտանեկան արժեքների» համար: Այս ճամբարին
հարողների կարծիքով` կրոնն առավելապես մասնավոր խնդիր է, Ալֆրեդ Նորդ Ուեյթհեդի
բնորշմամբ` այն, ինչ մարդն անում է մենակ: Մինչդեռ, իրավունքն առավելապես բնորոշվում
է որպես հանրային նշանակության խնդիր և սոցիալական քաղաքականության առարկա:
Մեկ այլ դեպքում` իրավունքը և կրոնը քննարկվում են բարոյականության (էթիկայի) հետ
դրանցից յուրաքանչյուրի ունեցած կապի լույսի ներքո: Ըստ այդմ, իրավունքը հիմնված է
որոշակի բարոյական՝ էթիկական նորմերի վրա, իսկ էթիկայի, այդ թվում՝ իրավական
էթիկայի հիմքում ընկած է կրոնը: Այս տեսակետին հարողները, ինչպես նաև կրոնական
բարոյագիտության կողմնակիցներն առաջ են քաշում պետության կողմից կրոնական
էթիկային հակասող օրենքների դեմ պայքարելու անհրաժեշտությունը: Մասնագետների մեկ
այլ խումբ, ընդհակառակը, հերքում է էթիկայի՝ որպես իրավունքի և կրոնի հիմնական կապող
օղակ լինելու հանգամանքը՝ միաժամանակ նաև չժխտելով այս երկու տիրույթների միջև
ամուր կապի գոյությունը: Այս տեսակետի համաձայն՝ իրավունքն ու կրոնը ոչ միայն գտնվում
են որոշակի կապի մեջ, այլ ավելին՝ դրանցից յուրաքանչյուրը մյուսի արժեք է: Ըստ Հարոլդ
Բերմանի բնորոշման. «Դա ոչ միայն և ոչ այնքան իրավական և կրոնական էթիկայի մասին է,
որքան իրավունքի՝ կրոնական արժեքի և կրոնի՝ իրավական արժեքի մասին: Դա այս երկու
հզոր ուժերի միջև փոխազդեցության դինամիկայի մասին է, որը միաժամանակ կազմում է
սոցիալական կյանքի արտաքին և ներքին ասպեկտները: Այս մասին ավելի մանրամասն
տե´ս Berman H. J. Faith and Order: The Reconciliation of Law and Religion. Wm. B. Eerdmans
Publishing, 1993:
2
Նկատի ունենք եկեղեցի (կրոնական այլ հաստատություն), որը պետության կողմից
պաշտոնապես ճանաչվում է, և որին օժանդակություն է տրամադրվում՝ որպես ազգային
ինստիտուտի:
3
Ընդունելով իրավունքի և կրոնի միջև առկա կապը` պրոֆ. Բերմանն անդրադառնում է նաև
դրանց միջև առկա լարվածությանը՝ նշելով, որ այդ լարվածությունն անհրաժեշտ է այդ
երևույթներից յուրաքանչյուրն իր տեղում պահելու համար՝ այսպիսով կանխելով մեկի
կողմից մյուսի կլանումը: Այսինքն, չնայած լարվածությանը՝ այս երկու երևույթները մեկը
մյուսի հետ դիալեկտիկական կապի մեջ են, և մեկը մյուսից անջատ չեն կարող ապահովել
իրենց կենսունակությունը: Իր` վերը նշված «Հավատք և իրավակակարգ. իրավունքի և
կրոնի հաշտեցումը» աշխատությունում խոսելով պետություն-կրոն հարաբերակցության
մասին՝ հեղինակը, ընդունելով նշված երկու ոլորտների միջև լարվածության առկայությունը,
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փաստել, որ կրոնական ազատությունը կարևոր նշանակություն ունի պետության և
կրոնի միջև՝ անհրաժեշտ և ցանկալի հաշվեկշիռ պահպանելու առումով՝ դրանցից
յուրաքանչյուրը «պահելով» իրենց սահմաններում1:
Կրոնի ազատությունը երաշխավորված էր դեռևս մանդատային իշխանության
տարիներին 2 : Այսպես, 1922թ. կառավարական դեկրետի 83-րդ հոդվածի համաձայն` «Պաղեստինում բոլոր անձինք ունեն խղճի ազատություն, և դավանանքի
ձևերի սահմանափակումները թույլատրելի են միայն հասարակական կարգի և բարոյականության պահպանման նկատառումներից ելնելով»3: Բոլորի համար երաշխավորված կրոնական ազատության ապահովման անհրաժեշտությունը նախատեսված էր նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի թիվ 181 բանաձևով (1947թ.)4:
Իսրայելի պետության Անկախության հռչակագիրը ևս երաշխավորում էր բոլոր
բնակիչների սոցիալական և քաղաքական իրավունքների հավասարությունը` անկախ կրոնից, ռասայից կամ սեռից, բացի այդ` երաշխավորվում էր նաև կրոնի և
խղճի ազատությունը5: Հատկանշական է, որ Անկախության հռչակագիրը, իր անորոշ իրավական բնույթով հանդերձ, Իսրայելի պետությունում կրոնական ազատությունը երաշխավորող միակ փաստաթուղթն է: Oրենսդրական մակարդակով կրոնական ազատությունն Իսրայելում թեև երաշխավորված չէ, սակայն այն այսպես կոչված «դատական օրենսդրության» մաս է կազմում6:
Կրոնի ազատության իրավունքի համակողմանի ուսումնասիրության համար
անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև կրոնից ազատության հիմնախնդրին: Մասնագիտական գրականության մեջ շարունակում է վիճելի մնալ այն հարցը, թե արդյոք
նշում է. «Լարվածությունը պետք է պահպանվի, եթե ցանկանում ենք իրավունքը զերծ
պահել կրոնականության, այն է՝ կրոնական դոգմաներին իրավական ուժ տալու նոր
դրսևորումներից, և մուս կողմից էլ կրոնը պետք է զերծ պահվի քաղաքականացման, այն է՝
կրոնն աշխարհիկ նպատակներով օգտագործելու նոր ձևերից: Նման լարվածության
պահպանումն ի սկզբանե դրված էր մեր դաշնային և նահանգային սահմանադրությունների
հիմքում, որ մի կողմից երաշխավորելով կրոնական ազատությունը և մյուս կողմից
արգելելով կրոնականության հաստատումը` միաժամանակ երաշխավորում է թե´
քաղաքական և թե´ կրոնական ազատությունը: Այսինքն` մի կողմից կրոնական ազատության
երաշխավորումը և մյուս կողմից «հաստատված» պետական կրոնի բացակայությունը
երաշխավորում են այդ լարվածության առավել հաշվեկռված ձև ունենալը. դա այլևս
լարվածություն չէ, այլ ավելի ճիշտ՝ այդ երկու ուժերի միջև հաստատված հաշվեկշված
վերահսկողություն»: (Berman H. J., նշված աշխատությունը, էջ 4-5):
1
Ինչպես արդեն նշվել է, նշված պնդումը, թերևս, ճիշտ է, երբ պետության մեջ պետական
եկեղեցի կամ այլ կերպ ասած՝ ճանաչված պետական կրոն չկա:
2
Նկատի ունենք նախկին Պաղեստինի տարածքի նկատմամբ բրիտանական մանդատի
գործողության ժամանակաշրջանը` 1918-1948թթ.:
3
Կառավարական դեկրետի ամբողջական տեքստը տե´ս https://unispal.un.org/DPA/DPR/
unispal.nsf/0/C7AAE196F41AA055052565F50054E656:
4
Բանաձևով նախատեսվում էր Պաղեստինի տարածքում երկու` հրեական և արաբական
պետությունների ստեղծումը: Ամբողջական տեքստը տե´ս http://www.mfa.gov.il/mfa/
foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20establishment%20of%20state%20of%20
israel.aspx:
5
Իսրայելի պետության անկախության հռչակագիրն ընդունվեց բրիտանական մանդատի
դադարեցման օրը՝ 1948թ. մայիսի 14-ին, Ժողովրդական խորհրդի անդամների կողմից
Իսրայելի պետության հիմնադրման հռչակմամբ:
6
Իսրայելի պետությունում միայն որոշ իրավունքներ են, որ ամրագրված են մարդու
իրավունքների և ազատությունների ոլորտում ընդունված երկու Հիմնական օրենքներով:
Իրավունքների մեծ մասն այսպես կոչված «դատական օրենսդրության» մաս են կազմում,
ինչը, միաժամանակ ենթադրում է, որ դրանք կարող են սահմանափակվել, նաև` խախտվել
Քնեսեթի ընդունած օրենքների հիման վրա:

Государство и право

115

անհրաժեշտություն կա՞ կրոնից ազատությունը որպես առանձին իրավունք նախատեսելու, թե՞ բավարար է միայն ճանաչել և հռչակել անձի իրավունքների և ազատությունների անխախտելիությունը` անկախ խախտման հիմք հանդիսացող նորմերի կրոնական կամ աշխարհիկ բնույթից1: Կրոնից ազատության կամ այսպես կոչված աշխարհիկության իրավունքը կարող է տարբեր նշանակություն ունենալ: Սույնի շրջանակներում այն օգտագործվում է՝ բնորոշելու անձի՝ կրոնական հենքի վրա
իր հիմնական իրավունքները և ազատությունները չխախտվելու շահը` որպես կրոնական ազատության բաղկացուցիչ մաս:
Այժմ անդրադառնալով պետություն-կրոն հարաբերակցության իսրայելյան մոդելին՝ պետք է նշել, որ մասնագիտական գրականության մեջ այս առումով տեսակետները տարբեր են, հաճախ` իրարամերժ: Այսպես, ոմանք պնդում են, որ Իսրայելը «մաքուր» աշխարհիկ պետություն է՝ մատնանշելով պետական եկեղեցու բացակայությունը և դրանով պայմանավորված, օրինակ, օրենսդրությամբ պետության
գլխի և ընդհանրապես հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար հրեական
կրոնին պատկանելու վերաբերյալ պահանջի բացակայությունը: Հեղինակների մեկ
այլ խումբ էլ, ընդհակառակը, պնդում է, թե Իսրայելում առկա է պետական եկեղեցի` նկատի ունենալով ուղղափառ հուդայականության տեղն ու դերը2: Մինչդեռ, ոմանց կարծիքով, Իսրայելն ունի «քաղաքացիական կրոն»՝ մատնանշելով ներկայումս ազգային համարվող մի շարք խորհրդանիշերի և ինստիտուտների՝ իրենց
հիմքում կրոնական իմաստ ու ծագում ունենալու հանգամանքը: Շատերն էլ նշում
են, թե Իսրայելում պետությունն ու կրոնը տարանջատված չեն՝ որպես հիմնավորում բերելով պետության կողմից տարբեր կրոնական համայնքներին ցուցաբերվող
օժանդակության փաստը3: Իսկ ոմանք էլ ընդհանրապես հերքում են Իսրայելի պետության աշխարհիկ բնույթը՝ մարդու անձնական կարգավիճակի հարցերում հրեական կրոնական իրավունքի՝ բացառիկ իրավասություն ունենալու հանգամանքով
պայմանավորված4:

1

Այս մոտեցման պայմաններում կրոն դավանելու ազատությունը ենթադրում է նաև կրոն
չդավանելու ազատություն: Ինչպես նշվում է որոշ մասնագետների կողմից, անիմաստ է
խոսել «աշխարհիկության իրավունքի» մասին, քանի որ աշխարհիկությունը պետության
բնույթի մասին է խոսում. կարելի է ասել, թե ազատություններն առավելագույնս
երաշխավորվում են, երբ պետությունն աշխարհիկ է: Հետևաբար, կրոնից ազատությունը
կամ աշխարհիկության իրավունքը պետք է դիտարկել ոչ թե որպես քաղաքացիական
իրավունք, այլ հանրային ազատություն: Այս մասին ավելի մանրամասն տե´ս Medina B.
Enhancing freedom of religion through public provision of religious services: The Israeli
experiences // Israel Law Review, Vol. 39 N 2, 2006):
2
Նշված պնդումը, թերևս, վերաբերում է Իսրայելի պետության՝ հրեական համայնքի հետ
ունեցած փոխհարաբերություններին:
3
Իսրայելի պետությունը ֆինանսապես օգնում է մեծաթիվ կրոնական կազմակերպությունների: Ինչպես նշում է պրոֆ. Բարաք Մեդինան, համեմատական իրավագիտության դիրքերից`
իսրայելյան փորձը կարող է օգտակար լինել կառավարության կողմից կրոնական ծառայությունների ֆինանսավորման պոտենցիալ օգուտների, ինչպես նաև նման քաղաքականության
իրականացման սահմանների առումով: Ըստ հեղինակի, այն կարող է տեսական հիմք հանդիսանալ ժողովրդավարական պետությունների կողմից կրոնի (կրոնների) պետականորեն
համապարփակ ճանաչման մոդելի հետևանքները, ինչպես նաև նպատակահարմարությունը
գնահատելիս: Տե´ս Medina B, նշված աշխատությունը:
4
Իսրայելում պետության և կրոնի միջև հարաբերակցության բնույթի մասին ավելի մանրամասն տե´ս Rubinstein A. State and Religion in Israel // Journal of Contemporary History, Vol. 2,
No. 4, Church and Politics, 1967:
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Մասնագիտական գրականության մեջ թերևս գերիշխող է այն տեսակետը, որ
Իսրայելում պետության հետ կրոնի հարաբերակցությունը չի կարելի տեղավորվել
արևմտյան ժողովրդավարություններում ընդունված որևէ ձևաչափի մեջ, ինչը, ի
թիվս այլնի, պայմանավորված է հուդայականության բնույթով, մասնավորապես՝
դրանում էթնիկի և կրոնականի միասնությամբ1: Մենք նույնպես հարում ենք հեղինակների այս խմբին, միաժամանակ անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ Իսրայելի
պետությունում, այսպես կոչված, «պետական եկեղեցի» կամ պետական կրոն չկա.
չնայած պետության հրեական բնույթին՝ հուդակայանությունն Իսրայելի պետության
պաշտոնական կրոն հռչակված չէ, և ոչ էլ հրեական իրավունքն է կիրառվում իրավական համակարգում, բացառությամբ անձնական կարգավիճակի հետ կապված
հարցերում:
Իսրայելի պետությունում պետականորեն ճանաչված կրոնի բացակայության
մասին խոսելիս միաժամանակ պետք է խոսել պետության կողմից ճանաչված առանձին կրոնական համակարգերի և կրոնական ինստիտուտների մասին: Այսպես,
Իսրայելի պետությունում ճանաչվում է առանձին կրոնական համայնքների 2 իրավասությունն անձնական կարգավիճակի հետ կապված հարցերում, ինչն ունի
պատմական խորը արմատներ` սկիզբ առնելով դեռևս Օսմանյան կայսրության ժամանակաշրջանում գործող միլլեթական համակարգից 3 : Այս առումով կարելի է
փաստել, որ Իսրայելի պետության մեջ առանձին՝ ոչ հրեական կրոնական համայնքների շրջանակներում կրոնական ազատությունն իրականում երաշխավորված է: Ինչ վերաբերում է Իսրայելի հրեական համայնքին, ապա պետության կողմից ճանաչված են միայն ուղղափառ հուդայականության դոգմաները և ինստիտուտները: Ըստ այդմ էլ կարելի է փաստել, որ կրոնական ազատությունը երաշխավորված է միայն հուդայականության ուղղափառ ուղղության հետ հարաբերություններում:
Այսպես, ինչպես նշում է պրոֆ. Դ. Կրեցմերը. «Հուդայականությունը նորադարձ4 կրոն չէ, թեև ոչ հրեաների դավանափոխ լինելը ևս արգելված չէ: Այս առու1

Ըստ պրոֆ. Ամնոն Ռուբենշտայնի` այս հարցում որոշակի ազդեցություն ունի նաև
քաղաքական համակարգը. բազմակուսակցական պառլամենտական կառավարման ձևի
պայմաններում Իսրայելի ուղղափառ-կրոնական կուսակցությունները մեծ դեր են խաղում
երկրի քաղաքական համակարգում (Rubinstein A. նշվ. աշխ.):
2
Ներկայումս, հրեական համայնքից բացի, Իսրայելում կան թվով 13 այլ ճանաչված
կրոնական համայնքներ: Դրանք են՝ մուսուլմանական, արևելյան (ուղղափառ), լատինական
(կաթոլիկ), հայկական գրիգորյան, հայկական կաթոլիկ, սիրիական կաթոլիկ, իթա
քաղդեական, հունական կաթոլիկ-մելկիթական, մարոնական, սիրիական ուղղափառ,
դրուզների
կրոնական
համայնքը
(ճանաչվել
է
1962թ.),
եպիսկոպոսականավետարանչական (ճանաչվել է 1970թ.) և բահայի (ճանաչվել է 1971թ.) կրոնական
համայնքները: Մինչդեռ որոշ քրիստոնեկան համայնքներ, ինչպիսիք են, օրինակ՝ ղպտական
համայնքը և եթովպիական ուղղափառ եկեղեցին, ինչպես նաև որոշ կրոնական
ուղղություններ՝ հենց հրեական համայնքի ներսում պաշտոնապես ճանաչված չեն:
3
Նշվածը, ինչպես նշում է իսրայելցի խոշոր սահմանադրագետ պրոֆ. Սյուզի Նավոտը,
Իսրայելի իրավական համակարգի վրա օսմանյան իրավունքի ունեցած ամենաէական, եթե
ոչ միակ ազդեցությունն է (Navot S. Israeli constitutional law. The Netherlands. Kluwer Law
International, 2007, էջ 20):
4
Հունարեն «պրոզելիտոս» տերմինն ունի տարբեր մեկնաբանություններ: Ընդհանուր
առմամբ այն օգտագործվում է՝ բնորոշելու կրոնադարձ եղածներին: Իսկ զուտ
աստվածաշնչյան համատեքստում «պրոզելիտ» տերմինը ծագում է հունական (կոյնե
հունական) «proselytos» բառից և հունական հին կտակարանում նշանակում է «օտար»,
այսինքն՝ «նորեկ Իսրայելում»: Նույն տերմինը հունական նոր կտակարանում
օգտագործվում է մ.թ. 1-ին դարում հուդայականություն ընդունածներին՝ հիմնականում հին
հունական կրոնից դավանափոխ եղածներին, բնորոշելու համար:
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մով հուդայականության պաշտոնական-իրավական կարգավիճակը ոչ հրեաների
իրավական կարգավիճակի վրա չի կարող ազդեցություն ունենալ: Իրականում մուսուլմանները, դրուզները, քրիստոնյաները, բահայիները և այլ կրոնների հետևորդներն օժտված են լիակատար կրոնական ազատությամբ»2: Մինչդեռ, ինչպես իրավացիորեն նշում է հեղինակը, Իսրայելի պետությունում խնդրահարույց է հուդայականության ոչ ուղղափառ ուղղությունների հետևորդների կրոնական ազատության
հարցը՝ պետության կողմից պաշտոնապես ճանաչված ուղղափառ հուդայական
ինստիտուտների գործունեությամբ պայմանավորված3:
Այսպես, Իսրայելի պետությունում հուդայականության առանձին ուղղությունների (ռեֆորմիստական, պահպանողական և այլն) հետևորդները թեև օժտված են իրենց կրոնական համոզմունքները սեփական պատկերացումներին համապատասխան իրացնելու ազատությամբ4, բայց նրանց ինստիտուցիոնալ կառույցները պաշտոնապես ճանաչված չեն Իսրայելի պետության կողմից: Նշվածը խիստ կարևոր է
հատկապես ամուսնությունների և ամուսնալուծությունների պարագայում` նկատի
ունենալով, որ նշված ուղղությունների ռաբբիներն օժտված չեն դրանք գրանցելու
իրավազորությամբ: Իսրայելում հրեաների միջև ամուսնությունը` լինի ուղղափառ,
պահպանողական, ռեֆորմիստական թե աշխարհիկ, փաստացի կատարում են
միայն Իսրայելի գերագույն ռաբբիության5 կողմից «ճանաչված» ռաբբիները, որոնք
բացառապես ուղղափառ են6:
Նշվածը, անշուշտ, պայմանավորված է Իսրայելի պետության բնույթով: Իսրայելը` որպես ժողովրդավարական պետություն, իր տարբեր համայնքների համար մի
կողմից ապահովում է կրոնական ազատությունը, մյուս կողմից, որպես հրեական
պետություն, իր ազգաբնակչության մեծամասնություն կազմող հրեական հատվածի
նկատմամբ պետաիշխանական ներգործության միջոցով պարտադրում է որոշակի
կրոնական կենսակերպ, ինչը, մեծամասնության գնահատմամբ, պայմանավորված
է Իսրայելի պետության հրեական դիմագծի պահպանման անհրաժեշտությամբ 7 :
Նշված իրավակարգավորման հիմքը դրվեց նախքան պետության հիմնադրումը՝
սիոնիստական շարժման և ուղղափառ ու ուլտրաուղղափառ հուդայականության
ներկայացուցիչների միջև հաստատված և մինչ օրս գրեթե անշեղորեն պահպան-

1

Չպետք է շփոթել պետական կրոնի հետ. հուդայականությունն Իսրայելում ճանաչված չէ
որպես պետական կրոն:
2
Այս մասին ավելի մանրամասն տե´ս Kretzmer D. Constitutional Law: Introduction to the law
of Israel // Introduction to the Law of Israel / edited by Shapira A., DeWitt-Arar K. C. The Hague,
London, Boston. Kluwer Law International, 1995:
3
Տե´ս նույն տեղը:
4
Կրոնական համոզմունքներն իրացնելու ազատությունը պետք է հասկանալ միայն որոշ
վերապահումներով` սույն հոդվածում բերված հիմնավորմամբ:
5
Գերագույն ռաբբիության իրավասությունների համար տե´ս, օրինակ, Strum P. Women and
the Politics of Religion in Israel // Human Rights Quarterly, Vol. 11, No. 4 (Nov., 1989), էջ 483503:
6
Ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու նպատակով տարբեր դեպքերի համար
ամուսնությունների և ամուսնալուծությունների գրանցման տարբեր ընթացակարգեր են
մշակվել և ներդրվել: Առավելապես հատնի են, օրինակ, «կիպրոսյան ամուսնությունների»
պրակտիկան, երբ աշխարհիկ հրեաները, խուսափելով կրոնական ինստիտուտների կողմից
իրենց ամուսնությունների գրանցումից, ամուսնանում են Կիպրոսում, իսկ գերագույն
դատարանի որոշման ուժով այդ ամուսնությունների իրավական ուժը ճանաչվում է
Իսրայելում: Տե´ս Kretzmer D., նշված աշխատությունը, էջ 49:
7
Այս մասին Տե´ս, օրինակ, Rubinstein A., նշված աշխատությունը:
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վող ստատուս-քվոյով : Բացի այդ, Իսրայելի պետության կարևորագույն խնդիրներից մեկը հրեական մշակույթի և ժառանգության պաշտապնությունն ու խթանումն է,
որոնք ընդգծված կրոնական նշանակություն ունեն:
Զուտ գաղափարախոսական-արժեքաբանական պատճառներից բացի, նշվածը նաև պայմանավորված է Իսրայելի պետության քաղաքական համակարգով. պետության կազմավորումից մինչ օրս որևէ կուսակցության չի հաջողվել Իսրայելի
խորհրդարանում` Քնեսեթում, մեծամասնություն կազմել: Իրերի նման դրությունը
պայմանավորված է իսրայելյան հասարակության խիստ բազմազանությամբ, ինչպես նաև քաղաքացիների՝ քաղաքական հարցերում ակտիվ ներգրավվածությամբ:
Այսպիսի պայմաններում կուսակցությունները ստիպված են լինում կազմել կոալիցիաներ, երբեմն նաև՝ ազգային միասնության կոալիցիաներ: Կոալիցիոն կառավարություններում տարբեր կրոնական կուսակցություններ կարևոր դերակատարություն ունեն, որոնք ոչ միայն զուտ խորհրդանշական կերպով կոալիցիոն հուշագրերում պարտադրում են կառավարությանը հավատարմություն հայտնել կրոնական
ստատուս-քվոյի վերաբերյալ նշված համաձայնագրին, այլև մեծապես պայմանավորում են ստեղծվելիք կառավարությունների օրակարգը2:

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ
СВОБОДЫ В ИЗРАИЛЕ
Варсер Карапетян
Аспирант кафедры теории государства и права и истории ЕГУ,

Магистр института иудаики университета Гайдельберга
(Гайдельберг, Германия)
Статья рассматривает проблему обеспечения религиозной свободы в
Израиле в контексте соотношения государство-религия.
Обсуждение данного вопроса направлено на разъяснение сути государства,
а также вопросов, связанных с правовым статусом отдельных течений иудаизма
в Израиле.
1

Կրոնականության հարցերում ստատուս-քվոն հաստատվեց նախքան Իսրայելի պետության կազմավորումը` 1947թ. հունիսի 19-ին «Հրեական գործակալություն» սիոնիստական
կազմակերպության անունից Դավիդ բեն Գուրիոնի` ուլտրաուղղափառ հուդայականության
քաղաքական էսթաբլիշմենթին հասցեագրած նամակում: Այնտեղ բեն Գուրիոնը, ընդգծելով
ապագա հրեական պետության աշխարհիկ բնույթը` զերծ կրոնական հարկադրանքից ու
խտրականությունից, միաժամանակ երաշխավորում էր հրեական կրոնականության պահանջմունքների բավարարումը հետևյալ հիմնական հարցերում` ա) շաբաթը պետք է լիներ
հանգստի օր, իսկ պետության ոչ հրեա ազգաբնակչությանը հնարավորություն կընձեռվեր
ընտրելու հանգստի իրենց օրը, բ) քաշրութը՝ սննդակարգային նորմերը, պետք է պահպանվեր հանրային բոլոր այն հաստատություններում, որոնցից օգտվում էին հրեաները, գ) անձնական կարգավիճակի վերաբերյալ այդ ժամանակ գործող իրավունքը պետք է շարունակեր
իր գործողությունը` հրեա հասարակության աշխարհիկ և կրոնական հատվածների միջև
անջրպետ չանցկացնելու նկատառմամբ, և վերջապես՝ դ) կրոնական դպրոցների առանձնացված համակարգ պետք է ստեղծվեր:
2
Տե´ս, օրինակ, Reich B. Themes in the History of the State of Israel // The American Historical
Review, Vol. 96, No. 5 (Dec., 1991), էջ 1468-1472: Իսրայելի քաղաքական համակարգի
համար տե´ս նաև Гейзель З. Политические структуры государства Израиль, М.: Институт
изучения Израиля и Ближнего Востока, 2001:
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THE ISSUE OF SECURING RELIGIOUS
FREEDOM IN ISRAEL
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PhD Student at the YSU Chair of Theory and History of State and Law,
MA, University of Heidelberg, Hochschule for Jewish Studies
(Heidelberg, Germany)
______________________________

The article examines the issue of securing religious freedom in Israel in the
context of state-religion correlation.
The examination of this question is aimed at the explanation of the character of
the state, as well as of questions regarding legal status of different streams of Judaism
in Israel.
Բանալի բառեր- հրեական պետություն, հուդայականություն, կրոնական ազատություն,

կրոնական ստատուս-քվո, կրոնական համայնք
Ключевые слова: еврейское государство, иудаизм, религиозная свобода, религиозный

статус-кво, религиозная община
Key words: Jewish state, Judaism, religious freedom, religious status-quo, religious community
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ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Սերգեյ Բարխուդարյան
ՀՊՄՀ-ի քաղաքագիտության և իրավունքի
պատմության ամբիոնի դոցենտ, իրավ․գիտ․թեկնածու
_________________________________

Կրթությունը անձի, հասարակության և պետության շահերից բխող ուսուցման և
դաստիարակության գործընթաց է, որը միտված է գիտելիքները պահպանելուն և
սերունդներին փոխանցելուն։ Միևնույն ժամանակ, կրթություն ստանալու ձգտումը
պատմականորեն ձևավորված այլ նաև հոգևոր և մշակույթային արժեքներին տիրապետելը, տվյալ հասարակության բարոյական չափանիշները պահպանելն է:
Կրթությունը ժամանակակից մարդու արժեհամակարգում առաջնային տեղերից մեկն է զբաղեցնում: Այդ պատճառով էլ քաղաքակիրթ պետությունները հսկայական միջոցներ են ներդնում կրթության, դաստիարակության ուղղությամբ՝ գիտակցելով, որ այդ միջոցները ապագայում կվերադարձվեն հասարակությանը՝ գիտական հայտնագործությունների, մշակութային արժեքների, որակյալ աշխատուժի
և այլնի ձևով1:
Կրթության իրավունքը մարդու հիմնական իրավունքներից է, իսկ դրա իրականացումը՝ մարդկանց միջև հավասարության և ազատության հասնելու կարևորագույն միջոց: Ելնելով դրանից՝ կրթության ոլորտին վերաբերող մի շարք միջազգային փաստաթղթերում, ինչպիսիք են՝ «Մարդու իրավունքների ընդհանուր հռչակագիրը» (հոդվ.26), «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիան (առաջին արձանագրութ. 2-րդ
hոդվ.) «Տնտեսական, սոցիալական և մշակույթային իրավունքների մասին» միջազգային Դաշնագիրը (13,14 հոդվ.), «Երեխայի իրավունքների մասին» Կոնվենցիան
(հոդվ.29), «Կրթության բնագավառում խտրականության դեմ պայքարի մասին»
Կոնվենցիան (1960 թ.), հռչակում են յուրաքանչյուր մարդու կրթության իրավունքը:
Մարդկային ներուժի ձևավորման խնդրում ներկայումս աշխարհի մի շարք
երկրներում մեծ նշանակություն է տրվում կրթությանը, մասնավորապես բարձրագույն մասնագիտական կրթությանը: Այսօր արդեն շատ երկրներում կրթության իրավունքը ամրագրված է սահմանադրորեն, որը կարելի է դասել մարդկության
կարևորագույն նվաճումների թվին: Ներկայումս հասարակական հարաբերությունների զարգացումը ենթակա է ինտեգրման գործընթացների ազդեցությանը՝ տնտեսական, քաղաքական, սոցիալ-մշակութային, տեղեկատվական և կյանքի այլ ոլորտներում: Նման իրավիճակներում բարձրագույն կրթություն ստանալու սահմանադրական իրավունքը առանձնակի նշանակություն է ձեռք բերում, քանզի այն նորարարական տնտեսության ձևավորման պայման է, պետության արդյունավետության հիմնասյուն՝ խարսխված նրա քաղաքացիների քաղաքացիական ակտիվության
վրա:
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Կրթության իրավունքը, համարվելով հիմնարար սկզբունք և օրենսդրորեն ամրագրված լինելով ՀՀ հիմնական օրենքում, հանդես է գալիս նաև որպես անձի իրավական կարգավիճակի կառուցվածքային տարր։ Կրթության իրավունքի տարատեսակներից է բարձրագույն կրթության սահմանադրական իրավունքը։ Ոսումնառության որոշակի ձևն ընտրում է քաղաքացին՝ տարբեր գործոններից ելնելով՝ տարիք,
կրթական մակարդակ, մասնագիտական պատրաստվածություն և այլն։ Այսպիսով,
եթե կրթության իրավունքի իրականացումը որոշակիորեն կախված է լրացուցիչ իրավական գործոններից, ապա կրթության սահմանադրական իրավունքն ունի համընդհանուր բնույթ։
Ընդհանուր առմամբ բարձրագույն կրթության համակարգը բարդ, փոփոխվող
մեխանիզմ է: Տվյալ ոլորտում մշտապես կատարվող բարեփոխումները, առանց
չափազանցության, չեն կարող իրենց ազդեցությունը չունենալ քաղաքացիների
ակնկալիքների վրա: Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների ընթացքը, Բոլոնիայի գործընթացին ՀՀ անդամակցության հետ կապված, մեր հասարակության
կողմից միանշանակ չի ընկալվում: Հայաստանում կրթության բարեփոխումն իրականացվում է նոր հասարակության ձևավորման բավականին բարդ պայմաններում, ինչը որոշակի ազդեցություն է ունենում բարձրագույն կրթության սահմանադրական իրավունքի իրականացման գործընթացի վրա:
Բարձրագույն կրթությունը համաշխարհային չափանիշներին հասցնելը պահանջում է պետության և նրա մարմինների նյութական և կազմակերպական զգալի
ջանքերի ներդրում՝ ներդրումային գրավչության, որակյալ բարձրագույն կրթության
մատչելիություն, անհատական ֆինանսավորման սկզբունքի անցում և կրթական
ծառայությունների արդյունավետ շուկայի ձևավորում: Այս բոլորը ենթադրում են
բարձրագույն կրթության գործընթացի վերազինման անհրաժեշտություն, որը պետք
է իրականացվի խիստ մտածված1:
Կրթության բնագավառում պետության առաջնային խնդիրներից են անվճար
բարձրագույն կրթություն ստանալու սահմանադրական իրավունքի ապահովումը՝
յուրաքանչյուրին հավասար մեկնարկային հնարավորություններ ընձեռելու ճանապարհով, և կրթության համակարգի զարգացման համար կազմակերպաիրավական, սոցիալական և ֆինանսատնտեսական պայմանների ստեղծումը։ Կրթական
համակարգի գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրության հիմքերը դրվեցին
1995թ․ Հայաստանի երրորդ Հանրապետության Սահմանադրության ընդունումով,
որում ամրագրվեց յուրաքանչյուր քաղաքացու կրթության իրավունքը։ Մասնավորապես, դրա 35-րդ հոդվածը հռչակում էին կրթության մատչելիությունը և անվճար
լինելը, ընդ որում բարձրագույն կրթության համար՝ մրցույթային հիմունքներով։ Ճանաչվում էր նաև կրթության ոլորտում ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեության իրավունքը։ Չնայած կրթության իրավունքն ամրագող Սահմանադրության տվյալ հոդվածը կատարյալ չէր, բայց հիմնականում համահունչ էր
կրթության միջազգային չափանիշներին։ Սակայն իրավական տեսանկյունից զերծ
չէր թերություններից․ ճանաչվում էր ոչ թե յուրաքանչյուր մարդու, այլ միայն քաղաքացիների կրթության իրավունքը, սահմանված չէր պետության կողմից պարտադիր երաշխավորվող կրթության նվազագույն մակարդակը և այլն։ 2005 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը վերարտադրեց 1995թ․Սահմանադրության դրույթ1
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ները կրթության իրավունքի երաշխավորման վերաբերյալ, իսկ որոշ դեպքերում
ընդլայնեց դրանց ծավալը։ Մասնավորապես սահմանադրական նորարարություն
էին համարվում կրթության իրավունքի հետևյալ երաշխիքները՝ ա) հիմնական ընդհանուր կրթության պարտադիրությունը, բ) բուհերի ինքնավարության իրավունքի
ճանաչումը, առանց դրա սահմանադրական երաշխիքների որոշակիացման, գ) պետության պարտավորությունը ֆինանսապես և այլ կերպ աջակցելու բարձրագույն և
այլ մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին և դրանցում սովորողներին։ 2015 թ․ խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանադրությունը1 (ի տարբերություն 1995 թ. ընդունված Սահմանադրության և 2005 թ․
խմբագրականի) քննարկվող դրույթի իրավական բովանդակության մեջ մտցրեց
էական փոփոխություն՝ անվճար բարձրագույն կրթությունը երաշխավորելով նաև
քաղաքացիություն չունեցողներին։ Մյուս նորամուծությունը, որ իրավաբանական
տեխնիկայի տեսակետից ճիշտ լուծում է, այն է, որ անվճար մասնագիտական
կրթությունը երաշխավորվում է «օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով»։ Այսպիսով, 2015 թ. խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանադրության 37-րդ հոդվածը ամրագրում է. «Յուրաքանչյուր ոք պետական ուսումնական հաստատություններում
մրցույթային հիմունքներով բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթություն ստանալու իրավունք ունի: Անվճար բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթություն
ստանալու պայմաններն ու կարգը սահմանվում են օրենքով»։
Կրթության վերաբերյալ սահմանադրական նորմերը իրենց ամրագրումը ստացան «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 2 նորմերում. մասնավորապես՝ օրենքի 6-րդ
հոդվածում, որում սահմանվում են կրթության իրավունքի պետական երաշխիքները՝ հաստատելով ՀՀ Սահմանադրությամբ հռչակված անվճար կրթության բոլոր
մակարդակները։ Ըստ օրենքի՝ կառավարությունը սահմանում է կրթության անվճար տեղերի քանակը յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով (պետպատվեր), ինչպես նաև մասնագիտական կրթության համար բյուջեից կատարվող հատկացումների չափը։ Բուհերին իրավունք էր տրվում իրենց հատկացված ընդհանուր չափաքանակի շրջանակներում ինքնուրույն սահմանել վճարովի և անվճար տեղերի քանակը՝ յուրաքանչյուր մասնագիտության համար նախատեսելով անվճար ուսուցման տեղեր՝ առնվազն տասը տոկոսի սահմաններում («Կրթության մասին» ՀՀ օրենք, 28-րդ հոդվ.): Ելնելով իրական հնարավորություններից՝ բուհերին թույլատրվում էր վճարովի հիմունքներով հրամանագրել նաև ընդունելության մրցույթից
դուրս մնացած դիմորդներին։
Բարձրագույն կրթության մատչելիության սկզբունքը կարևորագույններից մեկն
է համարվում, քանզի այն ընդգրկում է մարդու իրավունքների և պարտականությունների մի ամբողջ համալիր: Սակայն կրթության նախորդ աստիճանների համեմատ այս սկզբունքն ունի էական տարբերություններ: Բուհերի վերաբերյալ տվյալ
սկզբունքը, ինչպես վերը նշվեց, չի բացառում բուհ ընդունվելու իրականացումը
«մրցույթային հիմունքներով», այսինքն՝ բարձրագույն կրթություն ստանալու իրավունքն իրականացվում է «յուրաքանչյուրի հնարավորությունը մրցույթային հիմունքներով» սկզբունքի հիման վրա: Դրա հետ կապված՝ բարձրագույն կրթության
մատչելիության սկզբունքը պետք է մեկնաբանել ոչ՛ թե բառացիորեն, ոչ թե անհատական՝ բացարձակ մատչելի յուրաքանչյուրին, այլ սոցիալական իմաստով. մատ1
2

Տե´ս ՀՀ Սահմանադրություն 2015թ.(փոփոխություններով):
Տե´ս Կրթության մասին ՀՀ օրենք: Ընդունված է 14.04.1999թ.:
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1

չելի՝ անկախ մարդու սոցիալական վիճակից : Դա միանգամայն համահունչ է
Մարդու իրավունքների Համընդհանուր հռչակագրի սկզբունքներին, որի համաձայն՝ «... բարձրագույն կրթությունը պետք է հավասարապես մատչելի լինի բոլորի
համար՝ ըստ յուրաքանչյուրի ընդունակությունների 2 , և համահունչ եվրոպական
երկրների վարած ընդհանուր քաղաքականությանը»: Այսպիսով, կրթության մատչելիության հավասար պայմաններ ապահովելը և որևէ խտրականություն բացառելը
հենց տվյալ իրավունքի իրականացման երաշխիք են։ 2005թ․խմբագրությամբ ՀՀ
Սահմանադրության 39-րդ հոդվածում ամրագրված՝ պետական բուհերում մրցույթային հիմունքներով անվճար կրթություն ստանալու իրավունքին համապատասխան՝ 2006-2007 թթ․ ուսումնական տարում առաջին անգամ ՀՀ պետական բուհերում գործադրվեց ռոտացիոն սկզբունքով վճարովի և անվճար տեղերի տեղակալման գործընթացը։ Ըստ այդմ վճարովի և անվճար հիմունքներով ընդունված ուսանողների միջև կայանում է մրցույթ և ըստ նրանց ցուցաբերած տարեկան առաջադիմության, վճարովի համակարգում սովորող ուսանողը հնարավորություն է ստանում
հաջորդ ուսումնական տարում ուսումը շարունակել անվճար համակարգում, իսկ
անվճար համակարգ ընդունված ցածր առաջադիմություն դրսևորած ուսանողը տեղափոխվում է վճարովի համակարգ: Գործող օրենսդրությունը (բացառությամբ
սահմանված դեպքերի՝ բանակից զորացրվածներ, նպատակային տեղեր, հատուկ
սոցիալական խմբեր) այլևս չի երաշխավորում բուհում ուսանելու ամբողջ ընթացքում անվճար կրթություն, սրանով իսկ հնարավորություն տալով ավելի մեծ թվով
քաղաքացիների օգտվելու վերը նշված իրենց սահմանադրական իրավունքից։ Եթե
ՀՀ Սահմանադրությամբ և «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում պետական բուհերում
անվճար մասնագիտական կրթություն ստանալու իրավունքը սահմանափակված է
միայն «մրցույթային հիմունքներով», ապա «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում նշվում է, որ «բուհի սովորողն իրավունք ունի օգտվելու ուսման վարձի մասամբ կամ լրիվ փոխհատուցման իրավունքից՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով» (17-րդ հոդվ., կետ 3.7): Պետությունն ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում տրամադրում է ըստ ուսումնական առաջադիմության (մրցույթային կարգով) վերն արդեն նշված որոշ սոցիալական խմբերին և «պետության համար կարևորություն ներկայացնող մասնագիտություններով
նպատակային ուսուցմամբ ընդունված ուսանողներին»3: Կարծում ենք՝ նման ձևով
իրավակարգավորումը սոցիալական արդարության երաշխիք է, գիտելիքերն ու կարողությունները մրցակցային դաշտում վեր հանելու և գնահատելու միջոց, եթե, իհարկե, արդարացվել են օբյեկտիվ գնահատման սպասելիքները։
Բուհերի ընդունելության կանոնները նաև քաղաքացիների սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիք ենք։ Անգամ հավասար մրցույթային պայմանների դեպքում կան սոցիալական խավեր (հաշմանդամներ, չքավորներ, ծնողազուրկներ, կերակրողին կորցրածներ և այլն), որոնք ի վիճակի չեն մասնագիտական
կրթություն ստանալու, քանի որ օբյեկտիվ պատճառներով հնարավորություն չունեն գոնե վճարովի հիմունքներով ուսանող դառնալու։ Այս հանգամանքը նկատի
առնելով՝ պետությունը պարտավոր է օժանդակել այդ անապահով խավերի դիմորդները նույնպես կարողանան կենսագործել մասնագիտական կրթություն ստա1

Տե´ս Серегина С. П. Նշված աշխատ., էջ 20:
Տե'ս Всеобщая декларация прав человека, հոդվ. 26:
3
Տե´ս ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2006թ.N 1183-ն որոշման 1.2 կետերը:
2
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նալու իրենց սահմանադրական իրավունքը : Նման սոցիալական խավերի համար
ՀՀ կառավարությունը նախատեսում է յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար
մրցույթից դուրս (պետական բյուջեի միջոցների հաշվին) ընդունելության տեղերի
նախապես սահմանված որոշակի չափաքանակ2: Ընդունելության քննությունների
ընթացքում օրենսդրորեն ամրագրված են նաև այլ արտոնություններ առանձին կատեգորիայի դիմորդների համար։ Օրինակ՝ սահմանամերձ, բարձր լեռնային և տուժած շրջաններն ուսուցչական և մասնագիտական այլ կադրերով ապահովելու համար սահմանված են նպատակային ընդունելության տեղեր՝ պետական մանկավարժական բուհերում, մարզիչներ պատրաստելու ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտում, պետական ագրարային համալսարանում3: Այդ դիմորդները կարող են ընդունվել բուհ ընդհանուր մրցույթից դուրս, սակայն տվյալ կատեգորիայի համար ներքին մրցույթի արդյունքում։
Բնավ չթերագնահատելով անկախության տարիներից ի վեր կրթության ոլորտում կատարված կրթական բարեփոխումների իրականացման գործընթացը,
կրթության ոլորտը կարգավորող մի շարք կարևոր իրավական ակտերի ընդունումը, որը կրթական իրավահարաբերությունները կարգավորող դաշտին նոր որակ
հաղորդեց, այնուամենայնիվ կարծում ենք՝ բարձրագույն կրթություն ստանալու
մատչելիության երաշխիքները դեռևս բավարար չեն։ Բերենք մի քանի վիճակագրական տվյալներ։ Հանրապետությունում տեղի է ունեցել պետական բուհերում ուսուցման ծավալի աճ։ Այսպես, եթե 1998-1999 թթ․ ուստարում պետական բուհերի
վճարովի ուսուցման համակարգում ընդգրկված է եղել 20,5 հազար մարդ, ապա
2012-2013 թթ. Ուստարում՝ 64,9 հազ․մարդ, կամ աճել է շուրջ 3 անգամ։ Ներկայումս պետական բուհական համակարգում սովորողների 84,6% սովորում է վճարովի հիմունքներով4: Ներկայումս հանրապետությունում վճարովի ուսուցման համակարգում ընդգրկված է 78,3 հազ մարդ կամ սովորողների ընդհանուր քանակի
շուրջ 87%։ Բուհական համակարգի ֆինանսավորումը հիմնականում իրականացվում է ուսման վարձերից։ Հետևաբար կարելի է ենթադրել, որ ֆինանսական աղբյուրների հայթաթումը և կրթական ծառայության համար վճարվող գումարի չափը
լուրջ խնդիր են բնակչության հիմնական մասի համար։ Ուստի և ուսման վարձերի
ձևավորման հիմնախնդիրը առանցքային է ինչպես հասարակության և առանձին
անհատի, այնպես էլ բուհերի համար։ Վերջին տարիներին մի շարք բուհերում
նկատվում է նաև ուսման վարձերի աճ, որը բնականաբար չի նպաստում կրթության մատչելիության սկզբունքի իրագործմանը նաև վճարովի ուսուցման մասով։
Այստեղ հստակեցման կարիք ունի օրենսդրական դաշտը, քանի որ օրենսդրորեն
սահմանված չէ «վճարովի կրթական ծառայության» հասկացությունը, ինչպես նաև
պարզված չեն դրա նկատմամբ գին սահմանելու կարգը և կարգավորման կառուցակարգերը։
Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստանալու իրավունքի մատչելիության կարևորագույն բաղադրիչն է համարվում նաև կրթության որակի ապահովումը։ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օ1
Տե´ս Բալայան Գ. Բարձրագույն կրթության իրավունքի երաշխավորման ու ապահովման
հիմնախնդիրները: Երևան, «Լինգվա», հրատ., 2011թ., էջ 6:
2
Տե´ս ՀՀ ԿԳ նախարարի 2007թ. ապրիլի12-ի N 280-ն հրամանը:
3
Տե´ս ՀՀ Կառավարության 2007թ. Ապրիլի 5-ի N 513-Ն որոշումը:
4
Տե´ս ՀՀ սոցիալական վիճակը 2011, 2013 թթ.: Տարեգիրք. ՀՀ Ազգային վիճակագրական
ծառայություն, Երևան, էջ 130, 232:
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րենքում նշվում է, որ բարձրագույն կրթության բնագավառում պետության քաղաքականության խնդիրներից է բարձրագույն կրթության որակի ապահովումը (5-րդ
հոդվ., կետ 1.1)։ Կրթության բնագավառի գերխնդիրն է կրթության որակի բարձրացումը՝ ապահովելով համակարգի արդյունավետ գործունեությունը և քաղաքացիների՝իրենց ձգտումներին և ընդունակություններին համապատասխան կրթություն
ստանալու հավասար մատչելիությունը1: Դա պայմանավորված է նաև նրանով, որ
հենց կրթության որակի երաշխիքներն անմիջական կապ ունեն մարդու սահմանադրական այլ իրավունքների և ազատությունների հետագա օգտագործման հնարավորության հետ: Եվ հենց որակյալ կրթությունն է երաշխավորում մասնագիտական
պիտանելիությունը և հետևաբար աշխատանքի ազատության սահմանադրական իրավունքի իրագործումը ստացած մասնագիտության շրջանակներում: Կրթական
ծառայությունների որակը ուղղակիորեն կախված է պրոֆեսորադասախոսական
կազմի մանկավարժական վարպետությունից և գիտական կարողություններից: Այստեղ կարևորվում է մասնագիտական վերապատրաստումների, մասնագիտական
որակների անընդհատ բարելավման խնդիրը։ Չնայած բարձրագույն մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության խնդիրները միտված են նաև միջազգային գիտական համագործակցության զարգացմանը և կրթության համակարգի մրցունակության բարձրացմանը, սակայն այն դեռևս բավարար չէ
(«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենք
հոդվ.5 1.1.3-4-րդ կետեր): Առայժմ բավականին սահմանափակ են դասախոսներին
առաջատար բուհեր վերապատրաստումների գործուղելու կամ առանձին գիտաժողովներին մասնակցությունը ֆինանսավորելու հետ կապված խնդիրները։ Շարունակում են սահմանափակ մնալ նաև այլ առաջատար բուհերից մասնագետներ
հրավիրելու հնարավորությունները։ Վերապատրաստումները, գիտաժողովներին
մասնակցելը որպես կանոն անձնական նախաձեռնության արդյունք են, որոնք ենթադրում են ֆինանսական միջոցների հայթայթման երկարատև փնտրտուք։ Բուհերից ստացվող աշխատավարձը լուծում է նվազագույն խնդիրներ, և շատ դեպքերում առանց այլ տեղ աշխատելու հնարավոր չէ գոյատևել։ Իսկ դա իր հերթին ազդում է դասավանդման որակի և գիտական գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորությունների վրա։
Ներկայումս իրավական կարգավորումը պետք է նպատակաուղղել այնպես,
որ դասավանդողի գործունեության գնահատման չափանիշը ազդեցություն ունենա
աշխատանքի որակի և վերջնական արդյունքի վրա։ Այստեղ կարևորվում են նաև
պետության կողմից բարձրագույն կրթության ոլորտի ֆինանսավորման ավելացումը և դասախոսների աշխատավարձի բարձրացումը։ Այս առումով հարկ է մշակել և
ներդնել արտասահմանյան բազմաթիվ բուհերում գործող աշխատավարձի վճարման վարկանշային համակարգը, ինչը մեծապես կնպաստի նաև կրթության որակի
բարձրացմանը 2 : Կարծում ենք՝ ուսումնական գործընթացում նման չափանիշներ
կարող են լինել, օրինակ, կրթության նորարարական նորմերը, ուսուցման ակտիվ
մեթոդների կիրառումը, գիտական հրատարակումների ցանկը և այլն։
Ուսանողների գնահատումը որակի ներքին ապահովման համակարգի կարևորագույն տարրերից է։ Եվրոպական չափորոշիչների և ուղենիշերի համաձայն ուսանողների գնահատումը պետք է ընթանա նախօրոք հրապարակված և հետևողակա1

Տե´ս Վաղարշյան Ա. Կրթության իրավունքի սահմանադրական և օրենսդրական կարգավորման հիմնախնդիրները, «Երևան իրավունք», 2016, էջ 38:
2
Տե´ս Բալայան Գ., նշվ. աշխ., էջ 178:
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նորեն կիրառվող գնահատման չափանիշների, ընթացակարգերի օգնությամբ։
Դրանք պետք է միտված լինեն գնահատելու ուսանողի կողմից ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակը, ինչը պետք է իրականացվի
հստակ նկարագրված և գնահատման ժամանակակից մեթոդաբանության կիրառմամբ։ Նշված դրույթները կյանքի կոչելը ենթադրում է նաև դրա պատշաճ կատարում։ Եթե ուսանողը նպատակ ունի որակյալ կրթություն ստանալու, ապա պետք է
մասնակից լինի ուսումնական գործընթացի պարտադիր պայմաններին՝ ունկնդրի
դասախոսություններ, մասնակցի գործնական պարապմունքներին, հանձնի ստուգարքներ, հանրագումարային քննություններ՝ ընդունելով, որ գիտելիքներն ու որակյալ կրթությունն են ինքնիրացման, մասնագիտական առաջընթացի ու կարիերայի հիմնական նախադրյալը։
Բարձրագույն կրթության բնագավառում որակի հետ կապված գիտական իրավաբանական գրականության, միջազգային և հայրենական իրավական ակտերի
վերլուծությունը ցույց է տալիս միասնական հասկացության բացակայությունը` սահմանելու ոչ միայն հենց «որակյալ կրթություն» հասկացությունը, այլ նաև դրա գնահատման մեթոդաբանությունը1: Բարձրագույն կրթության ոլորտում պետական քաղաքականության սկզբունքները շոշափում են ինչպես բարձրագույն կրթություն
ստանալու երաշխիքները, այնպես էլ տարբեր միջոցներով դրա որակի ապահովման երաշխիքները։ Դրա հետ մեկտեղ՝ աշխարհում կրթության ոչ մի իդեալական
համակարգ գոյություն չունի։ Կրթության յուրաքանչյուր համակարգ կապված է
տվյալ երկրի պատմամշակութային ավանդույթների, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական վիճակի հետ։

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
ВЫСЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ДОСТУПА К
ОБРАЗОВАНИЮ
Сергей Бархударян
Доцент кафедры политологии и истории права АГПУ,
кандидат юридических наук
___________________________

В статье рассматривается право на образование, как одно из основных и
фундаментальных прав человека, которое предусмотрено в международноправовых актах и гарантируется Конституцией Республики Армения. В
рассматриваемых системах гарантий конституционного права на высшее
образование подчеркивается, что в настоящее время качество высшего
обравования выступает как одно из гарантий реализации соотвествующего
конституционного права.
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The article deals with the right to education as one of the basic and fundamental
human rights provided in international legal documents, and is guaranteed by the
Constitution of the Republic of Armenia. In these systems, the right of constitutional
guarantees to higher education is emphasized stating that currently the quality of
higher education is one of the guarantees of the constitutional right.
Բանալի բառեր – Սահմանադրություն, սահմանադրական նորմեր, կրթական իրավունք,

կրթական համակարգ, միջազգային իրավական ակտեր, պետական քաղաքականություն,
որակ, երաշխիքեր, արտոնություներ
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
ДЕМОКРАТИИ
Циалла Макарян
Соискатель кафедры конституционного и муниципального права института Права и
Политики Российско-Армянского университета
______________________________

Классификация форм непосредственной демократии имеет важное методологическое значение. Только при подробном рассмотрении их видов институты
непосредственной демократии возможно рассматривать как систему, обнаружить сбои в этой системе, а также выявить закономерности развития того или
иного института непосредственной демократии в общей системе и рассмотреть
перспективы развитиявсей системы институтов непосредственной демократии,
да и каждого вида в отдельности.
Как известно, «классификация, как и всякие приемы и методы изучения, носит субъективный характер, т.е. каждый ученый вправе иметь свой взгляд на эту
проблему. Отсюда, естественно, допустимы несколько видов классификаций.
Даже весьма совершенная классификация… не исключает, а предполагает другие виды, и поэтому было бы ошибкой настаивать на универсальном характере
той или иной классификации… и отвергать другие виды»1.
Вопрос классификации форм непосредственной демократии, на наш взгляд,
в литературе исследован весьма широко. Предлагается множество критериев
для разграничения различных видов форм непосредственной демократии.
При этом обращение к классификации происходит на двух уровнях: во-первых, на уровне классификации самих форм или институтов непосредственной
демократии; во-вторых, на уровне классификации отдельных видов форм и
институтов непосредственной демократии.
Обратимся, прежде всего, к классификации самих форм непосредственной
демократии.
Весьма широкую классификацию предлагает В.В. Комарова. Автор предлагает следующие критерии и соответствующие им классификации:
1) в зависимости от источника правового регулирования институты непосредственной демократии делятся на конституционные и иные;
2) в зависимости от наличия или отсутствия правовой регламентации - на
правовые и фактические;
3) по кругу вынесенных на рассмотрение вопросов - на многоаспектные и
одноаспектные;
4) по степени воплощения в действительности - на реальные и фиктивные;
5)в соответствии с характером и степенью связей непосредственной демократии с народным представительством можно выделить:
а) институты, которые существуют только в связи с формированием и деятельностью органов местного самоуправления (выборы местных органов самоуправления, отзыв депутатов и выборных должностных лиц местного самоуп1

Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России –M.,1997, стр.181.
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равления, отчеты депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления перед избирателями, народная правотворческая инициатива),
б) институты непосредственной демократии, связанные с решением любых
вопросов местного значения (местный референдум, местные обсуждения, собрания граждан по месту жительства, сельские сходы);
6) по способу воздействия на общественные отношения: правообразующие
(референдум) и не образующие норм права (митинги, уличные шествия, демонстрации, пикетирование)1;
7) по функциям — формы прямого правления, выполняющие императивную
функцию (референдум, выборы, общее собрание населения); формы прямого
волеизъявления, выполняющие факультативную функцию (митинги, шествия,
демонстрации, пикетирования); формы прямого правления, либо участия в управлении, выполняющие комплексную функцию (народная инициатива, общественные объединения (политические партии), отзыв выбранных должностных
лиц);
8) по субъектам: всенародные, коллективные (групповые) и индивидуальные2.
Еще более широкий перечень предлагает В.В. Хевсаков, считая правомерной проведение следующей классификации форм непосредственной демократии:
1. по юридической силе (характеру принимаемого решения):
- формы непосредственной демократии, в ходе осуществления которых
принимается решение, обязательное для исполнения органами государственной
власти (выборы, конституционный и законодательный референдумы, общее собрание населения, территориальное общественное самоуправление);
- формы непосредственной демократии, в ходе осуществления которых
принимается решение, подлежащее рассмотрению органами государственной
власти (митинги, шествия, демонстрации, пикетирования, народная правотворческая инициатива, консультативный референдум).
2. По действию в пространстве (сфере деятельности, масштабам проведения):
- общегосударственные (выборы Президента РФ и высших представительных органов государственной власти, конституционный референдум);
- региональные (выборы представительных органов субъектов Федерации,
законодательный референдум субъекта Федерации);
- местные (муниципальные выборы, местный референдум).
3. Посубъектам (кругулиц):
- общенародные (выборы, референдум);
коллективные или групповые (митинги, шествия, демонстрации, пикетирования, народная правотворческая инициатива);
- индивидуальные (обращения в органы государственной власти).
4. По действию во времени:

1

См. подробнее: Комарова В.В. Механизм непосредственной демократии современной
России (система ипроцедуры). М.: «Формула власти», 2006. С. 36-52.
2
См.: Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России. М., "Ось", 1998. С.
11.
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происходящие с определенной периодичностью (выборы);
происходящие спонтанно, без указания на то каких-либо нормативноправовых актов (референдум, митинги, шествия, пикетирования, демонстрации).
5. По кругу вынесенных и подлежащих рассмотрению вопросов:
многопрофильные или многоаспектные (референдум, собрание граждан, сход граждан);
однопрофильные или одноаспектные (голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования).
6. По функциям:
формы непосредственной демократии, выполняющие императивную
функцию (референдум, выборы, отзыв, сходы);
- формы непосредственной демократии, выполняющие консультативную
функцию (митинги, шествия, демонстрации, пикетирования; публичные слушания; опросы граждан, консультативный референдум, обсуждения);
формы непосредственной демократии, выполняющие регулятивную
функцию (гражданская правотворческая инициатива, собрания граждан, конференции граждан, обращения граждан, наказы избирателей, отчеты депутатов
представительных органов и выборных должностных лиц местного самоуправления);
формы непосредственной демократии, выполняющие комплексную
функцию (территориальноеобщественноесамоуправление).
7. По характеру и степени связей непосредственной демократии с народным представительством:
институты, которые существуют только в связи с формированием и
деятельностью представительных органов и неотделимы от народного представительства (выборы, голосование по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования);
- институты, которые связаны с функционированием государственного
механизма в целом (всероссийский референдум, обращения граждан в органы
государственной и муниципальной власти).
8. По предмету правового регулирования:
институты, регулирующие отношения по принятию гражданами управленческих решений и правотворческую деятельность граждан (правотворческая
инициатива граждан);
институты, регулирующие прямое участие граждан в формировании
системы публичной власти (выборы, голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, территориальное общественное самоуправление).
9. По роли граждан в процессе принятия публично властных решений:
«чистые» институты прямой демократии - гражданам принадлежит главенствующая роль на всех этапах реализации института прямой демократии
(сходы, петиционный референдум, некоторые разновидности народной правотворческой инициативы, отзыва депутата или выборного должностного лица, рос-
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пуска выборного органа власти, которые реализуются с использованием механизма петиционного референдума);
«смешанные» институты прямой демократии - участие граждан в процессе принятия решений ограничено (большинство разновидностей референдумов, отдельные виды народной правотворческой инициативы).
10. По результатам деятельности (способу воздействия на общественные
отношения):
- нормообразующие (конституционный и законодательный референдум);
- не образующие норм права (выборы, митинги, шествия, демонстрации, пикетирования и т.д.).
11. Повидувласти:
- институты, используемые при осуществлении государственной и муниципальной власти (референдум, выборы);
- институты, используемые исключительно при осуществлении местного
самоуправления (территориальное общественное самоуправление, голосование
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования)1.
Обращение к классификации форм непосредственной демократии в западной литературе также широко.
Из предложенных политологом Анитой Бройер (университет Кёльна, Германия) классификаций институтов непосредственной демократии, в рамках которых автор рассматривает лишь голосования, интересными показались следующие:
1. по конституционной затребованности: требуемые конституцией и не требуемые конституцией;
2. по инициатору: инициированные гражданами и инициированные их
представителями (членами законодательного или исполнительного органа).
Наиболее занимательным кажется предложенная автором классификация
институтов непосредственной демократии попредмету голосования, при этом автор вместе с каждым предметом указывает и конкретный институт (форму). Так,
по мнению автора, по предмету выделяются следующие голосования и соответствующие им институты непосредственной демократии:
1. голосование по обычному закону - народная инициатива;
2. голосование по конституционной реформе - конституционная инициатива;
3.голосование по отмене права - аброгативная инициатива;
4. голосование по проекту или решению, находящемуся на рассмотрении консультативная инициатива;
5. голосование по личности - отзыв2.
Прямая демократия принимает различные формы и показывает множество
вариаций. В Руководстве по прямой демократии, разработанной международной
организацией International IDEA, говорится о том, что в основу типологизации
форм непосредственной демократии могут положены различные факторы и
обстоятельства, такие как степень юридической обязательности результатов,
правила финансирования и агитации в рамках той или иной формы непосредственной демократии и иные. При этом в самом Руководстве предлагаются на
1

Хевсаков В.В. Субъекты непосредственной демократии в Российской Федерации // Дисс.
на соискание ученой степени кандидата юр. наук. М., 2007. С. 48-52.
2
Anita Breuer, The Problematic Relationbetween Direct Democracy andAccountability in Latin
America: Evidence from the Bolivian Case \\ Bulletin of Latin American Research, Vol. 27, No.
1, 2008, p. 3-7.
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рассмотрение лишь четыревида институтов прямой демократии, наиболее широких,по оценкам авторов, по обхвату субъектов: референдумы, инициативы граждан, инициативы о внесении проекта акта на рассмотрение соответствующего
органаи отзыв, - а также классификации в пределах каждого типа1.
В том же Руководстве также отмечается, что так как механизмы непосредственной демократии связаны между собой (например, законодательная инициатива может привести к всенародному опросу), классификация институтов непосредственной демократии является весьма условной и предназначена только для
повышения ясности в выявлении сущности различных механизмов прямой демократии в том или ином государстве2.
Профессор политологии в Папском Католическом университете Чили Дэвид
Альтман в своей книге «Прямая демократия в мире» предлагает четыре различные классификации ее форм.
Так, первую классификацию автор основывает на том, конституцией или
другими законодательными актами урегулированы те или иные механизмы непосредственной демократии. При этомесли механизм законодательно урегулирован, то его называют обязательным, а если не регулируется по закону, то называется факультативным.
Вторую классификацию автор основывает на том, является ли результат голосования абсолютным или какой-либо иной институт власти должен утвердить
результаты голосования.
В рамках третьей классификации Д. Альтман выделяетмеханизмы прямой
демократии, направленные на изменение статуса-кво, и механизмы, направленные на сохранение статуса-кво.
Наконец, четвертуютипологизацию автор связывает с субъектами, инициирующими механизм прямой демократии, различая при этом механизм «сверхувниз» (если инициатива исходит от какого-либо института валсти: законодательной, исполнительной, иной) и механизм «снизу-вверх» (если инициаторами
выступают граждане)3. Помимо этого, автор считает крайне важнымопределить,
кто инициирует механизм прямой демократии, каковы его цели и является ли механизм прямой демократии «последним словом» по этому вопросу4.
Этот перечень классификаций форм непосредственной демократии по самым различным критериям можно продолжать до бесконечности5. Отметим, что
1

Direct Democracy: The International IDEA Handbook // Lead Writers and Editors: Virginia
Beramendi, Andrew Ellis, Bruno Kaufman, Miriam Kornblith, Larry LeDuc, Paddy McGuire, Theo
Schiller, PalleSvensson, © International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2008,
p. 12.
2
Ibid.
3
Altman, David. Direct democracy worldwide, Cambridge & New York: Cambridge University
Press, 2011, p. 7-8.
4
Ibid., с. 9.
5
См: Классификации также посвящены труды таких ученых-юристов, как: Л.А. Нудненко,
Шомникова Д.В. Непосредственная демократия в Российской Федерации и роль органов
внутренних дел в ее реализации // Диссертация на соискание ученой степени кандидата
юридических наук. М., 2001. С. 45-46; Руденко В.Н. Прямая демократия. Модели
правления,конституционно-правовые институты. Екатеринбург, 2003. С. 111-114;
Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. С. 181., Мурашин А. Г.
Непосредственное народовластие в системе социалистического самоуправления народа.
Киев: Наука, 1989. С. 102; Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс :
учеб. пособие : в 2 т., 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, Т. 1., 2014. С. 389,
390, 391.
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все предложенные классификации, как и все классификации вообще, весьма условны. Необходимо помнить, что это всего лишь схемы, помогающие увидеть
всю систему форм непосредственной демократии и место каждой из них в общей системе. Реальность же, как известно, гораздо богаче.
Подводя итог вышеизложенному, собственную точку зрения попытаемся начать с определенного обобщения. Отметим, что можно,прежде всего, классифицировать сами классификации форм непосредственного народовластия. Так, по
уровню применения можно выделить классификации, применяемые ко всем
формам, и классификации, применимые лишь к конкретной форме. Большая
часть форм непосредственного народовластия может быть классифицирована
по общим для всех основаниям (например, в зависимости от вида публичной
власти, от территории проведения) и каждая форма - по индивидуальным, характерным только для нее основаниям, которые можно назвать специальными
(например, только выборы могут классифицироваться на очередные и внеочередные).
Рассмотрев вышеизложенные теоретические подходы, а также учитывая
конституционно-правовое регулирование институтов непосредственной демократии в Армении и практику их применения, предлагаем следующие критерии и
соответствующие им классификации форм непосредственной демократии. Итак,
формы непосредственной демократии делятся:
1) в зависимости от источника правового регулирования - наконституционные и иные;
2) по степени практической применимости - на реальные и фиктивные;
3) по способу воздействия на общественные отношения - правообразующие
и не образующие норм права;
4) по функциям —императивные и факультативные;
5) по субъектам - всенародные и коллективные;
6) по территории действия - общегосударственные и местные;
7) по периодичности проведения:происходящие с определенной периодичностью и происходящие без определенной периодичности;
8) по виду власти:институты, используемые при осуществлении государственной и муниципальной власти, и институты, используемые исключительно при
осуществлении местного самоуправления;
9) по цели: направленные на формирование органов (избрание должностных лиц) и направленные на принятие (либо на оказание влияния на принятие)
тех или иных решений;
10) по субъективному составу: включающие участие только граждан данной
страны и включающие участие также лиц, не являющихся гражданами данной
страны;
11) по механизму реализации: голосования и иные способы.
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CLASSIFICATION OF FORMS OF DIRECT DEMOCRACY
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PHD student of the chair of constitutional and municipal law
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Classification of forms of direct democracy has not only theoretical, but also
important methodological significance. It is known that any classification is conditional,
however the necessity of classification of forms of direct democracy is due to the fact
that it allows to consider the institutes of direct democracy as a system, detect gaps in
this system, reveal regularities of development of a certain institute of direct
democracy in the general system, as well as consider the prospects of development of
the whole of institutes of direct democracy and each certain type .

ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԻ
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Ցիալլա Մակարյան
Ռուս- Հայկական համալսարանի իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի
սահմանադրական և մունիցիպալ իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
_______________________________________

Անմիջական ժողովրդավարության ձևերի դասակարգումն ունի ոչ միայն տեսական, այլև մեթոդաբանական կարևոր նշանակություն: Ինչպես հայտնի է, ցանկացած դասակարգում պայմանական է, սակայն անմիջական ժողովրդավարության
ձևերի դասակարգման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանով, որ այն
հնարավորություն է տալիս անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտները
դիտարկել որպես համակարգ, հայտնաբերել այդ համակարգի խաթարումները,
բացահայտել անմիջական ժողովրդավարության այս կամ այն ինստիտուտի զարգացման օրինաչափություններն ընդհանուր համակարգում, ուսումնասիրել անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտների ամբողջ համակարգի և դրա առանձին տեսակների զարգացման հեռանկարները:
Բանալի բառեր – անմիջական ժողովրդավարության ձև, դասակարգում, ուսումնասիրության
մոթոդներ և տեխնիկա, անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտ
Ключевые слова: форма непосредственной демократии, классификация, приемы и
методы изучения, институт непосредственной демократии.
Key words: form of direct democracy, classification, receptions and methods of studying,
institute of direct democracy etc.
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ՈՐՊԵՍ
ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՂ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՄԵԽԱՆԻԶ
Նարինե Կարապետյան
ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
ՀՀ ՊՆ իրավաբանական վարչության ավագ սպա, փոխգնդապետ
_________________________________________

Զինված ընդհարումների վերլուծությունը վկայում է այն մասին, որ ընդհարման
կողմերի վարքագծին բնորոշ են ավերածությունները, բռնությունները, մարդու իրավունքների և ազատությունների կոպիտ խախտումները միտումով, և չնայած միջազգային ու պետական մակարդակով իրավական բազան զգալիորեն կատարելագործվել է, այդուհանդերձ վերջին շրջանում աշխարհի տարբեր մասերում ծագած տարաբնույթ զինված ընդհարումների ժամանակ արձանագրվում են մարդու
իրավունքների չափազանց մեծ ծավալների խախտումներ և հիմնարար ազատությունների սահմանափակումներ, իսկ ազգային իրավական համակարգերը միշտ չէ,
որ կարողանում են կանխել զինվորական հանցագործությունները։ Արդյունքում անպատժելիության մթնոլորտն ավելի է խստացնում ՄՄԻ-ի ոլորտում պետությունների կողմից ստանձնած պարտականությունների կատարման անհրաժեշտությունը։
Միջազգային-իրավական պատասխանատվության առաջացման համար հիմք
է ծառայում պետության իրավախախտումը (միջազգային հակաիրավական արարքը)։
Միջազգային իրավախախտումը միջազգային իրավունքի սուբյեկտի այն գործողությունը կամ անգործությունն է, որը խախտում է սահմանված միջազգային իրավունքի նորմերը և նյութական կամ ոչ նյութական բնույթի վնաս հասցնում միջազգային իրավունքի այլ սուբյեկտներին կամ միջազգային հանրությանը (օրինակ՝
ագրեսիայի ակտը, տարածքային ամբողջականության կամ քաղաքական անկախության ոտնձգությունը, պայմանագրային պարտավորություններից խուսափելը)։
Միջազգային իրավանորմերի խախտումները հանգեցնում են պատասխանատվության։ Ներկայումս կիրառվում են քաղաքական, տնտեսական և միջազգային քրեական պատասխանատվության տեսակները։
Քաղաքական պատասխանատվությունը արտահայտվում է սատիսֆակցիաների (բավարարումների) և սանկցիաների ձևով. սատիսֆակցիաները իրավազանց
պետության կողմից ափսոսանք (զղջում) արտահայտել են։ Սանկցիաները պետությունների հանդեպ ձեռնարկվող հարկադրանքի միջոցներ են, որոնք կիրառելի
են իրավախախտ պետությունների հանդեպ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի կողմից՝ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 39, 41, 42-րդ հոդվածների համաձայն։ Հարկադրանքի միջոցները լինում են ռազմական և ոչ ռազմական բնույթի, ինչպես օրինակ՝
տնտեսական կապերի խզումը, ՄԱԿ-ի կազմից հեռացնելը, որպես ՄԱԿ-ի անդամ
պետության համար սահմանված իրավունքների և արտոնությունների կասեցումը
(ՄԱԿ-ի կանոնադրության 41, 6, 5 -րդ հոդվածներ)։
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Սովորաբար միջազգային հանցագործությունները կատարելու վերաբերյալ որոշումները կայացվում են պետությունների ռազմաքաղաքական ղեկավարության
կողմից, իսկ պատասխանատվության բեռը ընկնում է պետության և ժողովրդի վրա,
ուստի այս առումով շատ կարևոր է մարդկության անվտանգության և խաղաղության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար երկրի ղեկավարների և պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության սահմանումը։
Այս խնդրի կարգավորման համար միջազգային մարդասիրական իրավունքով
սահմանվել են պատասխանատվության երկու ձև` պետության պատասխանատվությունը և անհատի քրեական պատասխանատվությունը։ Սակայն միջազգային
հարաբերությունների կանոնների սահմանումը, դրանց կանոնակարգումը և նույնիսկ այդ կանոնների կատարմանն ուղղված պետությունների կողմից պարտավորությունների ստանձնումը դեռևս չեն նշանակում, որ դրանք չեն խախտվի կամ
գործնականում կկիրառվեն` մասնավորապես իրավունքի իրացման այնպիսի անբարենպաստ պայմաններում, ինչպիսիք են տարաբնույթ զինված ընդհարումները։
Այս առումով շատ կարևոր է միջազգային իրավունքի դրույթները անշեղորեն և
յուրաժամանակ կատարմանն ուղղված ոչ միայն ներպետական միջոցների ձեռնարկումը, այլ նաև միջազգային բնույթի հարկադրական, վերահսկողական և կանխարգելիչ կառուցակարգերի ստեղծումը։
XX-XXI դարերի սահմանագծում միջազգային հանրությունը հանգեց այն եզրակացության, որ անկախ միջազգային քրեական դատարանի (ՄՔԴ) ստեղծումը և
ՄՄԻ-ի պայմանագրային և սովորութային նորմերի ազգային իրավական համակարգ ներմուծելու (իմպլեմենտացիայի) գործընթացի միջազգային վերահսկողությունը կնպաստեն ստեղծված իրավիճակի լուծմանը։
ՄՄԻ-ի իմպլեմենտացիայի հիմնական նպատակը ՄՄԻ-ի նորմերի կատարումն ապահովելն է ինչպես պետությունների, այնպես էլ ֆիզիկական անձանց կողմից։ Զինված ընդհարումների ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ու իրացմանը առավելագույն նպաստող միջոց է նաև անձի քրեական պատասխանատվությունը, որը նախատեսված է ՄՄԻ-ի լուրջ խախտումների համար։
Ֆիզիկական անձանց կողմից ՄՄԻ-ի լուրջ խախտումների կանխմանն են ուղղված միջազգային կառուցակարգային միջոցները` միջազգային տրիբունալները և
Հռոմի կանոնադրության (այսուհետ` նաև Կանոնադրություն) հիման վրա գործող
միջազգային քրեական դատարանը (ՄՔԴ), որը գործում է այն դեպքերում, երբ ազգային դատական համակարգը բացակայում է, կամ դրանք չեն կարող իրականացնել իրենց գործառույթները։
Ֆիզիկական անձանց միջազգային քրեական պատասխանատվությունը հարաբերականորեն նոր երևույթ է միջազգային իրավական պրակտիկայում։ Առաջին
անգամ ֆիզիկական անձանց միջազգային քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով ստեղծվեցին Նյուրնբերգի, Տոկիոյի, Հարավսլավիայի և
Ռուանդայի ad hoc 1 դատարանները, որոնք խթան հանդիսացան Միջազգային
քրեական դատարանի ստեղծման համար։
Հետագայում ֆիզիկական անձանց համար նման պատասխանատվության առաջացման հնարավորությունները սահմանվեցին որոշ միջազգային պայմանագրե1

Լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է տվյալ դեպքի կամ տվյալ նպատակի համար:
Սովորաբար կիրառվում է այն իմաստով, որ որոշումն ընդունվել է միայն կոնկրետ խնդրի
լուծման համար և ենթակա չէ ընդհանրացման կամ հարմարեցման այլ նպատակների
համար: https://en.wikipedia.org
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րով, մասնավորապես` 1948 թ. «Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին» Կոնվենցիայով, 1973 թ. «Ապարտեիդի հանցագործությունն արգելելու և պատժելու մասին» Կոնվենցիայով, 1998 թ. ընդունված ՄՔԴ
Կանոնադրությամբ, ինչպես նաև նախկին Հարավսլավիայի ու Ռուանդայի հարցերով Միջազգային տրիբունալների կանոնադրություններով։
ՄՔԴ-ն պետությունների ինքնիշխանության ուժով և կամավորության հիման
վրա ստեղծված միջազգային կառույց է, որը կոչված է սահմանված միջազգային
ընթացակարգով խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված,
այդ թվում նաև զինված ընդհարումների ժամանակ մարդու իրավունքների ու ազատությունների կոպիտ խախտումների համար զինվորական հանցագործությունների մեջ մեղադրվող անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելուն։
Նշված հանցագործությունների համար ֆիզիկական անձը պատասխանատվության է ենթարկվում, եթե նրա հանցավոր արարքը կապված է պետության հանցավոր գործունեության հետ1։
Մշտական գործող Միջազգային քրեական դատարանի 1998թ. Հռոմում ընդունած Կանոնադրությունը (նաև՝ Հռոմի Ստատուտ. սահմանում է չորս տեսակի զինվորական հանցագործություններ, որոնց համար նախատեսվում է Միջազգային
քրեական պատասխանատվություն։ Դրանք են.
1. Ժնևյան կոնվենցիաների լուրջ խախտումները,
2. Զինված ընդհարումների ժամանակ պատերազմի օրենքների և սովորույթների այլ լուրջ խախտումները, I լրացուցիչ արձանագրությամբ նախատեսված առանձին լուրջ խախտումները և ժամանակակից ընդհարումների իրողությունը արտացոլող որոշ այլ արարքները,
3. 1949թ. Ժնևյան կոնվենցիաների համար ընդհանուր 3-րդ հոդվածով սահմանված լուրջ խախտումները,
4. միջազգային բնույթ չկրող զինված ընդհարումների վերաբերյալ կիրառվող
պատերազմի օրենքների և սովորույթների այլ լուրջ խախտումները, որոնց մեծամասնությունն արդեն արգելված է II լրացուցիչ արձանագրությամբ։
Ժամանակակից միջազգային տեսությունն ու պրակտիկան ելնում են նրանից,
որ ֆիզիկական անձանց համար միջազգային քրեական պատասխանատվություն
կարող է առաջանալ դատարանի դատավճռի հիման վրա և միայն կատարած հանցագործությունների համար, որոնց սպառիչ սահմանումը բովանդակում է համապատասխան Միջազգային դատական մարմնի Կանոնադրությունը։ Այսինքն` բացառվում է միջազգային քրեական հետապնդումը այլ հանցագործությունների համար2։
Վերոգրյալի հաշվառմամբ կարելի եզրահանգել, որ ՄՄԻ-ի նորմերի լուրջ
խախտումները կանխելու հարցում ՄՔԴ-ի կանոնավոր գործունեությունը չափազանց կարևոր է, սակայն միջազգային իմպլեմենտացիայի այս միջոցի արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է Կանոնադրությունը վավերացնելու և դրա
նորմերն իրացնելու պատրաստակամությամբ։
ՄՔԴ-ն կարևորագույն միջոց է միջազգային ծանր հանցագործություններ կատարած անձանց դատապարտելու և անպատժելիության մթնոլորտը վերացնելու
1

Юридический портал 8.5 Международная уголовная отвественность физических и
международных организации. www.oprave.Ru/?р=26683
2
Տե´ս Буроменский М.В. Международное право §8 международное уголовная
ответственность физических лиц. www.booktext.ru
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գործում։ Դատարանը ոչ թե փոխարինում, այլ լրացնում է քրեական արդարադատության ազգային համակարգը։ Դատարանին ընդդատյա են ներկայումս մարդկության պատմությանը հայտնի ամենադաժան և ծանր հանցագործությունները` ցեղասպանությունը, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները, պատերազմական հանցագործությունները, ագրեսիայի հանցագործությունը։
ՄՔԴ կանոնադրությունը միջազգային պրակտիկայում մինչ օրս նմանը չունեցող փաստաթուղթ է, որը շոշափում է այդ մարմնի գործունեության իրականացմանն առնչվող նյութական, դատավարական, ընթացակարգային խնդիրները։
Կանոնադրությունն ընդունվել է 1998թ. հուլիսի 17-ին և ուժի մեջ է մտել 2002թ.
հուլիսի 1-ին։ 2015թ. փետրվարի դրությամբ այն ստորագրել է 139 և վավերացրել
123 պետություն1։
Թեև Կանոնադրությունը վավերացրած պետությունները ձեռք են բերել մեծ
փորձ դրա դրույթներն ազգային օրենսդրություն ներմուծելու հարցում, այնուամենայնիվ փոխակերպման (իմպլեմենտացիայի) միասնական մոդել գոյություն չունի։
Պետք է ասել, որ Կանոնադրությունը վավերացրած երկրների մի մասը միջազգային իրավունքի փոխակերպումն իրականացնում է ներմուծման (ինկորպորացիայի), փոխակերպման (տրանսֆորմացիայի), ընդհանուր կամ մասնավոր
հղմամբ, կամ էլ դրսևորվում է խառը մոտեցում2։
Յուրաքանչյուր պետություն ազատ է իմպլեմենտացիայի մոտեցումների ընտրության մեջ, եթե այն գործում է միջազգային պարտավորությունները բարեխղճորեն կատարելու նպատակով։
Ընդհանուր առմամբ Կանոնադրությունը բոլոր մասնակից պետությունների
համար ստեղծում է միջազգային արարքների համընդհանուր քրեականացման մոդել ազգային քրեաիրավական համակարգերի համապատասխան մասերի միավորմամբ3։
Քանի որ Կանոնադրությամբ ամրագրված միջազգային հանցագործությունների ցանկը ամբողջական չէ, մի շարք երկրներ փոխակերպման գործընթացով ազգային օրենսդրությունը համալրեցին լրացուցիչ հանցակազմերով կամ ՄՄԻ-ի համապատասխան ակտերի հղումներով։ Որպես Կանոնադրության փոխակերպման
առավել հաջողակ օրինակ կարող է ծառայել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը։
ԳՖՀ-ն Կանոնադրությունը վավերացնող 25-րդ պետությունն է։ 2000թ. դեկտեմբերի 11-ից` վավերացումից հետո, Գերմանիան ակտիվորեն ընդգրկվեց Կանոնադրության դրույթների փոխակերպման գործընթացին։ 2000-2002թթ. ընդունվեց
վեց դաշնային օրենք, մասնավորապես՝ ԳՖՀ Հիմնական օրենքի փոփոխության
մասին օրենքը, որը սահմանում է ԳՖՀ քաղաքացիներին ՄՔԴ-ին կամ ԵՄ-ի անդամ
պետություններին հանձնելու հնարավորությունը՝ օրենքի գերակայության սկզբունքի պահպանման պայմանով, «ՄՔԴ-ի կանոնադրության իմպլեմենտացիայի մասին», «ՄՔԴ-ի հետ համագործակցության մասին» օրենքները։ Բացի այդ՝ ՄՔԴ-ի
արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար պատասխանատվության կանչելու նպատակով ԳՖԴ-ի քրեական օրենսդրության մեջ կատար1

ՄՔԴ կանոնադրությունը վավերացրած վերջին պետությունը Պաղեստինն է`
2015թ.փետրվարի 2: https://ru.wikipedia.org/wiki
2
Большой энциклопедический словарь. 2000: Տես նաև` www.ru.wikipedia.org
3
Տե´ս Трикоз Е.Н. Перспективы присоеденения РФ к Римскому Статуту международного
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վեցին մի շարք փոփոխություններ, և 2002թ. հունիսի 26-ին ընդունվեց Միջազգային
իրավունքի դեմ ուղղված հանցագործությունների օրենսգիրք։ Այս յուրատեսակ միջազգային քրեական օրենսգիրքը բաղկացած է երկու` «Ընդհանուր դրույթներ» և
«Միջազգային իրավունքի քրեորեն պատժելի խախտումները» մասերից։ ԳՖՀ-ի
գործող քրեական օրենսգիրքն օրենսդրի կողմից համալրվեց «միջազգային քրեական օրենսգիրք» կոչվող նոր բաժնով, որում ճիշտ այնպես, ինչպես Հռոմի Ստատուտի նորմերով ամրագրված են միջազգային երեք հանցագործությունների հանցակազմերը, դրանք են` ցեղասպանությունը, մարդկության դեմ հանցագործությունները, զինվորական հանցագործությունները, ինչպես նաև որոշված են ԳԴՀ-ի դատախազության և դատարանների կողմից այդ հանցագործությունները կատարած
անձանց հետապնդման պայմանները1։
Նշված օրենսգիրքն իրավունքի տարբեր ոլորտների համալիր համակարգված
միասնական օրենքի վառ օրինակ է հանդիսանում, որը հնարավորություն է տալիս
պետությանը խաղաղության և մարդկության անվտանգությանն ուղղված հանցագործությունների դեմ պայքարին համագործակցելու հարցում միջազգային պարտավորությունները համարժեք կատարելու։
Այս առումով գերմանացի քրեագետները նշում են, որ Հռոմի Ստատուտը ՄՔԴի գործունեության հիմքը լինելուց բացի, նաև ունիվերսալ քրեական օրենսգիրք է,
քանի որ այն որակում է առանձնապես ծանր միջազգային հանցագործությունները
և մանրամասն կարգավորում միջազգային իրավունքի անհատական քրեական
պատասխանատվության հատկանիշները2։
Ավելորդ չի լինի նշել նաև, որ ՄՔԴ-ի կողմից հաստատված նոր տարբերակով
ունիվերսալ իրավասության սկզբունքը, ըստ էության ազատված է որևէ սահմանափակումներից3։
Հայաստանը ՄՔԴ Կանոնադրությունը ստորագրել է 1999թ. հոկտեմբերի 1-ին,
սակայն առ այսօր այն չի վավերացրել։
Կանոնադրության դրույթները Հայաստանի ազգային օրենսդրություն ներմուծելու համար պետք է լուծվի երեք հիմնական խնդիր. վերացվեն երկրի սահմանադրական նորմերի և ՄՔԴ կանոնադրության հնարավոր հակասությունները, համապատասխանեցվեն ազգային քրեական օրենսդրությանը, և ստեղծվի համապատասխան իրավական բազա ՄՔԴ-ի հետ արդյունավետ համագործակցության համար։
Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի՝ Սահմանադրական դատարանը Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով սահմանված կարգով
մինչև միջազգային պայմանագրի վավերացումը որոշում է դրանում ամրագրված
պարտավորությունների համապատասխանությունը Սահմանադրությանը։ Սահմանադրական այս նորմից հետևում է, որ միջազգային պայմանագրերը չեն կարող վավերացվել, եթե դրանք հակասում են Սահմանադրությանը։ Այդ իսկ պատճառով
ՄՔԴ-ի կանոնադրության վավերացման վերը թվարկված խնդիրներից առաջնայինը Կանոնադրության սահմանադրական վերահսկողության հարցն է։
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Տե´ս Wilkitzki P. The German law on cooperation with the ICC // International Criminal Law
Review.2002. №2. P.195-212.
2
Տե´ս նույն տեղում:
3
Տե´ս Ледях И.А. Универсальная юрисдикция как принцип уголовного преследования и
наказания в международном уголовном праве//Юрист – международник. 2008. №2.
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Կանոնադրության վավերացման գործընթացում իրավական տեսանկյունից ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ Հայաստանը, ինչպես և պայմանագրի
այլ կողմերը Կանոնադրության բովանդակության վերաբերյալ վերապահումներ անել չեն կարող, քանի որ վերապահում անելը Կանոնադրությամբ արգելված է։ Սակայն Հայաստանը Կանոնադրությանը միացել է հայտարարությամբ, քանի որ փաստաթղթի 124-րդ հոդվածը մասնակից պետություններին թույլ է տալիս հայտարարել, որ տվյալ պետության համար Կանոնադրության ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ յոթ
տարվա ընթացքում, ՄՔԴ-ի իրավասությունը չի ընդունվում Կանոնադրության 8-րդ
հոդվածով սահմանված հանցագործությունների կատեգորիաների նկատմամբ։
Բացի այդ՝ փորձը ցույց է տալիս, որ Սահմանադրական դատարանի կողմից
երկկողմ միջազգային պայմանագրերի դրույթների ՀՀ Սահմանադրությանն անհամապատասխանություն հայտնաբերելու բոլոր դեպքերում էլ այդ պայմանագրերի
հետագա վավերացման հարցը լուծվել է պայմանագրերի համապատասխան
դրույթներում փոփոխություններ կատարելու և դրանց դրույթները ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու միջոցով, իսկ ահա միջազգային բազմակողմ
պայմանագրերի պարագայում, տվյալ դեպքում՝ ՄՔԴ-ի կանոնադրության և ՀՀ
Սահմանադրության միջև հակասության(ների) առկայության պարագայում դրա(նց)
հարթեցման խնդրի կարգավորումը բոլորովին այլ է։
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի՝ 2004թ. օգոստոսի 13-ին կայացրած որոշման համաձայն՝ ՄՔԴ-ի կանոնադրության նախաբանի 10-րդ մասը և 1-ին հոդվածը
առ այն, որ ՄՔԴ-ն լրացնում է ներպետական քրեական իրավազորության մարմինները, չեն համապատասխանում ՀՀ Սահմանադրության (1995թ. խմբագրությամբ)
91-րդ և 92-րդ հոդվածներին։ Ինչպես նաև ՄՔԴ-ի կանոնադրության 105 հոդվածի
դրույթներով ստանձնած պարտավորությունները, որոնցով բացառվում է դատապարտված անձանց ներպետական ընթացակարգով ներման իրավունքի և համաներման հնարավորության իրացումը, չեն համապատասխանում ՀՀ Սահմանադրության 40-րդ հոդվածի, 55-րդ հոդվածի 17 կետի և 81-րդ հոդվածի 1-ին կետի
պահանջներին։
Հետևաբար ՄՔԴ-ի կանոնադրության և ՀՀ Սահմանադրության վերոնշյալ հակասությունների պարագայում Կանոնադրության վավերացումը հնարավոր կլինի
միայն ՀՀ Սահմանադրության մեջ որոշակի փոփոխություններ կատարելու պարագայում։
Վկայակոչված որոշումից ի վեր ՀՀ Սահմանադրությունը փոփոխվել է 2005թ. և
2015թ., ու թեև իր որոշմամբ Սահմանադրական դատարանը հնարավոր է համարում ՀՀ Սահմանադրության այնպիսի փոփոխություն կամ լրացում, որը կճանաչի
ՄՔԴ-ի Կանոնադրությամբ նախատեսված պարտավորությունները1, այդուհանդերձ
պետք է արձանագրել, որ ցայսօր կատարված սահմանադրական բարեփոխումները որևէ կերպ չեն անդրադարձել ՀՀ Սահմանադրության այն հոդվածներին, որոնք
հակասում են ՄՔԴ-ի նշված հոդվածների դրույթներին, հետևապես անհնարին են
դարձնում ՄՄԻ-ի իրացմանն ուղղված ամենագործուն միջազգային միջոցներից մե1
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2004թ. օգոստոսի 13-ի որոշում` «Հաշվի առնելով ՀՀ
Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 6-րդ մասի դրույթները, ՀՀ Սահմանադրական դատարանը` ելնելով նաև միջազգային իրավակիրառ պրակտիկայից, հնարավոր է համարում ՀՀ
Սահմանադրության այնպիսի փոփոխություն կամ լրացում, որը կճանաչի ՄՔԴ Կանոնադրությամբ նախատեսված պարտավորությունները, կամ այդ Դատարանի իրավազորությունը`որպես ներպետական դատական համակարգը լրացնող մարմին»։
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կի` ՄՔԴ-ի գործողությունը ՀՀ տարածքում։ Կատարված բարեփոխումների արդյունքում ՄՔԴ-ի կանոնադրության վավերացումը խոչընդոտող սահմանադրական
դրույթների բովանդակությունը, ըստ էության, չի փոփոխվել, և գործող Սահմանադրության 163, 164, 135, 117-րդ հոդվածներով սահմանված նորմերը խոչընդոտում
են ՄՔԴ-ի կանոնադրության վավերացմանը։
Մինչդեռ ՄՄԻ-ի շատ դրույթներ հստակ պահանջում են մարդասիրական իրավունքի կիրառման ուղղությամբ ազգային մակարդակով միջոցների ձեռնարկում,
ինչը լիովին բխում է Վիեննայի կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածի պահանջներից, համաձայն որի` «Յուրաքանչյուր գործող պայմանագիր պարտադիր է դրա մասնակիցների համար և պետք է նրանց կողմից բարեխղճորեն կատարվի»։
Նշված դրույթը համապատասխանում է զինված ընդհարումների մարդասիրական պաշտպանության հատուկ պահանջներին, որոնց կատարումը դժվար է պատկերացնել առանց միջազգային և ազգային մակարդակներով հստակ սահմանված
օրենսդրական և կազմակերպական միջոցներ ձեռնարկելու։
Ժնևյան կոնվենցիաների և I լրացուցիչ արձանագրության հնարավոր խախտումների համար պատժամիջոցներ նախատեսող ՄՄԻ-ի նորմերի պրակտիկ նշանակությունը այս պահի դրությամբ դժվար է գնահատել։ Փորձը ցույց է տալիս, որ
այդ նորմերի կիրառումը գործնականում ունի, մեղմ ասած, համեստ դերակատարություն միջազգային հարաբերություններում, մասնավորապես մարդասիրական իրավունքի կարգավորման ոլորտում։ Դա կարող է պայմանավորված լինել տարբեր
գործոններով, ինչպես օրինակ՝ թշնամու հանդեպ դրսևորված «ավելորդ ատելության» քննադատության հետ կապված հոգեբանական խնդիրներով, այն հանգամանքով, որ հաճախ իշխանություններն իրենք են պատասխանատու թույլ տրված
խախտումների համար։ Ավելի հաճախ կոպիտ խախտումները պայմանավորված
են ՄՄԻ-ի մասին գիտելիքների ոչ պատշաճ տարածմամբ, կամ էլ այն փաստով, որ
զինված ընդհարումների պայմաններում դատական և քաղաքական իշխանությունների բաժանումը չի պահպանվում։ ՄՄԻ-ի կոպիտ խախտումների պատճառներից
մեկը կարող է լինել նաև պարտադիր ընդդատության և վերպետական հարկադրանքի միջոցների բացակայությունը1։
Հռոմի Կանոնադրությամբ ամրագրված է ՄՄԻ-ի դրույթների զգալի մասը, քանի որ միջազգային իրավունքի զարգացումների այս փուլում ՄՄԻ-ի դրույթների փոխակերպումն օրակարգի կարևորագույն խնդիրներից է։ Գործընթացի այս տեսակ
կարևորությունը պայմանավորված է նրանով, որ ՄՄԻ-ի փոխակերպումն ազգային
իրավական համակարգ թույլ կտա առավել արդյունավետ իրականացնել մարդու
հիմնարար իրավունքների և ազատությունների իրացումը զինված ընդհարումների
ժամանակ, ուստի այդ ուղղությամբ ձեռնարկված ցանկացած քայլ կհանդիսանա
միջազգային հարաբերություններում փոխադարձ վստահության ամրապնդմանը
նպաստող կարևոր միջոց։
Վերոգրյալից հետևում է, որ ՄՄԻ-ի նորմերի իրացումը ենթադրում է համալիր
միջոցների ձեռնարկում, ընդ որում յուրաքանչյուր պետություն ՄՄԻ-ի իրացման և
կատարման հարցում ունի իր առաջնությունները։ Այս առումով Հայաստանի համար առավելապես կարևոր նշանակություն ունեն ՄՄԻ-ի փոխակերպման գործընթացը վերահսկող պետական առանձին մարմնի ստեղծումը, կազմակերպական և
1

Տե´ս Батырь В.А. Имплементация норм международного гуманитарного права в военном
законодательстве РФ/ Автореферат дис.канд.юрид. наук М.: Военный ун-т,1999.С.18
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լուսավորչական բնույթի միջոցների կատարելագործումը, որն ուղղակիորեն
կնպաստի ՄՄԻ-ի մասին գիտելիքների տարածմանը, ինչպես նաև Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում ՄՔԴ-ի գործողության ապահովումը, ինչը հնարավոր կլինի միայն Կանոնադրությունը վավերացնելու նպատակով ներպետական օրենսդրությունը փոփոխելու և լրամշակելու ուղղությամբ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու պարագայում։
ՄՄԻ-ի իմպլեմենտացիայի միջոցները ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներպետական մակարդակներում ուղղակիորեն արտացոլում են ոչ միայն պետության
կողմից նշված ոլորտի միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման մակարդակը, այլև միջազգային իրավունքի նախանշումները
կատարելու հարցում տվյալ պետության պատրաստակամությունն առհասարակ։

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД КАК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАРУШЕНИЙ
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
Нарине Карапетян
Соискатель кафедры европейского и международного права ЕГУ,
старший офицер Юридического управления МО РА, подполковник
__________________________________

Международный уголовный суд (МУС) – международный институциональный механизм по предотвращению серьезных нарушений МГП отдельными
лицами. Исходя из этой имплементация Статута Международного уголовного
суда, он играет важную роль в предотвращении серьезных нарушений прав
человека во время вооруженных конфликтов.
Римский Статут МУС в значительной степени регламентирует положения
международного гуманитарного права, посколько на данном этапе развития
международного права имплементация положений МГП является наиболее
важным вопросом повестки дня. Важность процесса обусловлена тем, что
внедрение МГП в национальную правовую систему позволит более эффективно
осуществлять и защитить основные права человека во время вооруженных
конфликтов. Исходя из этого, любое действие в указанном направлении будет
способствовать укреплению взаимного доверия в международных отношениях.
В качестве примера для изучения автор сослался на процесс
имплементации МУС в Федеративой Республике Германии. Предметом изучения
и анализа стали также правовые нормы национального законодательства
препятствующие ратификации Статута МУС в Республике Армения.
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THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AS AN
INTERNATIONAL INSTITUTIONAL MECHANISM OF
PREVENTING VIOLATIONS OF HUMANITARIAN LAW
Narine Karapetyan
Applicant of YSU Chair of European and International Law,
senior officer of the Legal Department of the MOD of the RA
Lieutenant Colonel
______________________________

The International Criminal Court (ICC), international institutional means to prevent
serious violations of international humanitarian law by individuals. Based on this
implementation of the Statute of the International Criminal Court plays an important
role in the prevention, of serious human rights violations during the armed conflict.
The Rome Statute of the ICC to a large extent regulated by IHL, since at this
stage of implementation of international law, IHL is the most important issue on the
agenda. The importance of the process due to the fact that the implementation of IHL
in the national legal system will more effectively implement and protect fundamental
human rights in armed conflicts. On this basis, any action in this direction will
contribute to the strengthening of mutual trust in international relations.
As an example, for the study of the author referred to the ICC the process of
implementation in Federativoy Republic of Germany. As well as the subject of study
and analysis of the legal norms of national legislation impeding the ratification of the
ICC Statute in the Republic of Armenia.
Բանալի բառեր – Միջազգային քրեական դատարան, ՄՔԴ կանոնադրություն, Հռոմի Ստա-

տուտ, զինվորական հանցագործություն, ՄՄԻ իմպլեմենտացիա, զինված ընդհարում, մարդու իրավունքներ
Ключевые слова: Международный уголовный суд, Статут МУС, военные преступления,
Римский статут, имплементация МГП, вооруженный конфликт, права человека.
Key words: International Criminal Court, the Statute of the ICC, the Rome Statute, a war crime,
the implementation of IHL, armed conflict, human rights.
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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։

