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Նարինե Դավթյան
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության
ամբիոնի ասիստենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու
______________________________

Իրավունքի և օրենքի տարբերակմամբ կառուցված իրավագիտության դիրքերից՝ իրավունքի իրականացման կառուցակարգի օբյեկտ են իրավունքը և դրա էությունն արտահայտող իրավական սկզբունքներն ու իրավական նորմերը: Իրավունքի
իրականացումը որպես գործընթաց ենթադրում է ոչ միայն իրավական նորմերի
կենսագործում փաստական իրավաչափ վարքագծում, այլ նաև համապատասխան
ինստիտուտների կիրառմամբ իրավունքի էության, սկզբունքի, գաղափարի (իդեայի) անմիջական, ուղղակի կենսագործում՝ նորմատիվ կարգավորման բացակայության դեպքում կամ իրավունքից շեղված նորմերի վերացում, փոփոխում, լրացում՝ իրավունքի էությունն իր դրսևորման մեջ դարձնելով ամբողջական, համապատասխանող: Իրավունքի իրականացման արդյունքը ոչ միայն օրենսդրի կողմից նորմերում դրված մասնավոր նպատակի կենսագործումն է, այլ նաև իրավունքի՝ որպես
էության և սկզբունքի կենսագործումը:
Իրավունքի կենսագործման միասնական կառուցակարգի առաջին բաղադրամասն իրավունքի (որպես օբյեկտիվ էության, սկզբունքի կամ իդեայի) պահանջները
դրական իրավունքի վերածելու, դրանց պաշտոնական նորմատիվ ձև տալու կառուցակարգն է, որի իրականացման ձևն իրավաստեղծագործությունն է: Իրավունքի
կենսագործման այս ձևն այն միջոցն է, որի օգնությամբ ընտրված այս կամ այն հնարավորությունը վերածվում է դրական իրավունքի, համապարտադիր նորմերի1:
Իրավաստեղծ (նաև իրավաիրականացնող) գործունեության կոչումը հենց այն
է, որ ընտրի իրավական կարգավորման այնպիսի հնարավորություն, որն ավելի
լրիվ է համապատասխանում հասարակության բնույթին, նրա զարգացման օբյեկտիվ պահանջներին և առանձնահատկություններին: Սակայն իրավական այս կամ
այն հնարավորության և այն դրական իրավունքի ձևով իրականության վերածման
միջև ընկած է բավականին երկար ու բարդ տարածություն, որն իրավական կարգավորումը չի անցնում միանգամից, անխոչընդոտ, ինքնաբերաբար: Այդ տարածության անցումը և իրավունքի վերածումն օբյեկտիվ իրականության1 օբյեկտիվ իրավունքի կախված են փոխպայմանավորված հանգամանքներից, ներառյալ որոշակի օբյեկտիվ օրինաչափություններից, սուբյեկտիվ գործոններից, մասնավորապես՝ գաղափարական, քաղաքական, գիտատեսական նախադրյալներից: Այս գործընթացի վրա ազդող գործոն կարող է դառնալ նաև պատահականությունը:
Այսպիսով, իրավունքի ձևականացման կառուցակարգը միասնական, բարդ,
սակայն տարերային գործընթաց չէ: Այն ըստ էության կազմված է զանազան իրական գործողությունների շղթայից, որոնք կարելի է անվանել իրավունքի ձևականացման գործընթացի փուլեր:
Այս գործընթացի կարևորությունը նկատել էին դեռևս խորհրդային իրավունքի
տեսաբանները: Օրինակ՝ Լ. Ն. Զավադսկայան այդ առիթով ունի մեզ հետաքրքրող
որոշակի մոտեցումներ. առաջին՝ իրավունքի ճշգրիտ գործողության նորմատիվ
պայմանների ստեղծումը հեղինակը դիտում է «իրավական կարգադրագրերի իրա1

Սակայն ինքը՝ դրական իրավունքը ևս դեռևս չիրացված իրավական հնարավորություն է:
Դրական իրավունքը դառնում է իրականություն միայն մարդկանց և կազմակերպությունների
կենսական վարքագծում իրականացվելու, իրավակարգի հաստատման դեպքում:
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Պետություն և իրավունք

կանացման գործունեություն», երկրորդ՝ նա առաջ է քաշել նաև իրավունքի կենսագործման այնպիսի տեսակի գաղափարը, ինչպիսին է «կոնկրետացումը»: Լ. Ն. Զավադսկայան այդպիսի մոտեցումն արդարացնում էր նրանով, որ դա «հնարավորություն է տալիս ցույց տալու, թե ինչպես են իրականացվում նորմատիվ կարգադրագրերը, ինչպիսի իրավական գործընթացում է դա տեղավորվում, և ինչպես են
ազդում դրա վրա այն սոցիալական պայմանները, որոնցում այն ընթանում է»1: Այս
համատեքստում նա ենթադրում է, որ «կարելի է խոսել իրավաիրականցնող (կենսագործող) գործունեության փուլի մասին, որն ընդգրկում է պետական մարմինների
գործունեությունը՝ ուղղված իրավական կարգադրագրերի բանական (ռացիոնալ)
համակարգի ստեղծմանը, ինչը որոշակիացնում է սկզբնական նորմատիվ ակտը:
Այդ փուլում դեռևս չկան որոշակի իրավական հարաբերություններ: Իրավական
կարգադրագրերի իրացման (ռեալիզացիայի) գործունեությունը դրսևորվում է իրավունքի ճշգրիտ գործողության համար նորմատիվ պայմաններ ստեղծելով»2:
Իրավաստեղծագործությունն ընդհանրապես վարույթային, ընթացակարգային
գործունեություն է: Նպատակին հասնելու համար իրավաստեղծագործության սուբյեկտները կամ նախաձեռնողները որոշակի հերթականությամբ կատարում են գործողություններ, երբեմն նաև՝ կրկնվող, և այդպես իրավունքի կենսագործման այս
կառուցակարգի փուլերը, հետևելով իրար, նախապատրաստելով հաջորդին, ավարտում են իրավունքի ձևականացման կառուցակարգի աշխատանքը: Այդ աշխատանքի արդյունքն է համարվում առկա, գործող, պաշտոնական ուժ և հեղինակություն ունեցող դրական իրավունքը:
Դեռևս խորհրդային իրավունքի տեսության մեջ տարբերում էին իրավական
նորմերի ստորակարգությամբ պայմանավորված սկզբնական և հետագա նորմերը
(վերջիններս ստացան որոշակիացնող նորմ անվանումը): Այդպիսի մոտեցման համաձայն՝ «սկզբնական նորմն իրացվում է որոշակիացնող, ածանցյալ ակտերի
ստեղծման, մեկնաբանողական գործունեության միջոցով, որոնք վերացնում են
սկզբնական նորմը հասկանալու անորոշությունները և կատարվում են համապատասխան պետական մարմինների կողմից: Իհարկե, իրավական նորմերի որոշակիացումը, մտնելով իրավունքի իրականացման գործընթացի մեջ, չի դադարում իրավաստեղծագործություն լինելուց: Սակայն մտած լինելով նորմատիվ կարգադրագրերի իրականացման կառուցակարգի մեջ՝ այն ձեռք է բերում հատուկ հատկանիշներ, որոնք թույլ են տալիս ելակետային նորմերը և ակտերը, դրանք կոնկրետացնող ակտերը դիտարկել իրացման (իրականացման) տեսանկյունից»3:
Ասվածը հիմք է տալիս պնդելու, որ իրավունքի ձևականացման (դրական իրավունքի վերածման) կառուցակարգը գործում է փուլային ընթացակարգով: Սակայն
հարց է առաջանում, իսկ որոնք են այդ փուլերը4: Իրավունքի ձևականացման փու1

Правовая система социализма. Функционирование и развитие /Отв. ред. А.М. Васильев,
М., 1987, էջ 121:
2
Նույն տեղում:
3
Նույն տեղում, էջ 122:
4
Իրավունքի կենսագործման իրավաբանական գործընթացի փուլերի գաղափարը տվել է
Ա.Գ. Վաղարշյանը: Ելնելով այն հանգամանքից, որ Հայաստանի իրավական համակարգն իր
ձևակազմական հատկանիշներով ռոմանագերմանական իրավական համակարգ է, նա առաջարկել է իրավունքի կենսագործման կառուցակարգի երեք փուլերի գաղափարը: Առաջին
փուլում տեղի է ունենում բնական կամ այլ կերպ հասկացված իրավունքի ամրագրումն օրենքում՝ իրավունքին նորմատիվ ձև, ուժ տալու միջոցով: Իրավաբանական իրավահասկացողության (բնական-իրավական և ազատական-իրավաբանական) տեսանկյունից՝ իրավունքի իրականացման կառուցակարգի առաջին փուլն իրավունքի, այսպես կոչված, պոզիտիվացման փուլն է, դրա արտահայտությունն օրենքի (լայն իմաստով) տեսքով: Այսպիսով, իրավունքն իրացվում է իրավական օրենքում իրավաստեղծագործության ձևով: Երկրորդ՝
«պոզիտիվ իրավունքի իրականացման փուլում ընթացք են ստանում օրենքի իրականացման տարբեր կառուցակարգերը, որոնց օգնությամբ տեղի է ունենում օրենքի պահանջների
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լերի շրջանակի հիմնահարցը պարզելու համար անհրաժեշտ է ունենալ օբյեկտիվ
չափանիշ, հակառակ դեպքում կարելի է տարանջատել դրա փուլերի բավականին
երկար շղթա՝ հիմք ընդունելով, օրինակ՝ իրավաստեղծ գործառույթներ իրականացնող մարմինների ստորակարգային կառուցվածքը: Սակայն, մեր կարծիքով, ամենից հարմար և ճիշտ չափանիշը, որ կարելի է դնել իրավունքի ձևականացման գործընթացը փուլերի բաժանելու հիմքում, տվյալ իրավական համակարգում իրավունքի պաշտոնական աղբյուրների համակարգային ստորակարգությունն է: Այդ չափանիշը բավականին հստակ, ձևականացված միջոց է իրավունքի նորմատիվացման,
դրականացման, պաշտոնականացման կառուցակարգում առկա փուլերը վեր հանելու համար:
Իրավունքին ձև տալու, պաշտոնական ձևերում ամրագրելու գործընթացը,
Վ.Վ. Լազարևի խոսքերով, իրենից ներկայացնում է «իրավունքի որոնում»: «Այդ
հանգամանքը՝ իրավունքի որոնումը, կարելի է մեկնաբանել դրականության դիրքերից՝ իրավունքի նշանակություն տալով իշխանական այն որոշմանը, որը ձևավորվում է օրենսդիր գործունեության սահմանված ընթացակարգերին հետևելու գործընթացում: Սակայն օրենսդրի իրավակենսագործող գործունեության քննարկման
համար մեծ հնարավորություններ են բացվում, եթե իրավունքը դիտարկվում է որպես երևույթ, որը գոյություն ունի մինչև օրինաստեղծագործությունը և դրանից
դուրս: Օրենսդիրն այդ դեպքում որոնում է իրավունքը, հետևում է դրան՝ ձևակերպելով օրենքի նորմերը»1: Այսպիսով, ցանկացած իրավաստեղծի (օրինաստեղծի)
առջև կանգնած է խնդիր՝ հայտնաբերել, որոնել իրավունքը և այն ձևականացնել իրավունքի աղբյուր համարվող ձևերում: Այստեղ շատ կարևոր են նաև իրավական
զուգահեռական (կորելացիոն) կապերի պահպանումը և հաշվի առնելը, որոնց վրա
հատուկ ուշադրություն է հրավիրում Յ. Ա. Տիխոմիրովը: Ըստ նրա՝ «Հանրային իրավունքի կյանքը չի հանգեցվում միայն նորմերի կամ ինստիտուտների ի հայտ
գալուն: Եթե բանը հանգեր դրան, ապա հասարակության իրավական ոլորտը և պետությունը կլինեին զարդարված բեմից ոչ ավելին: Դրանում չէին լինի իրավական
կոմբինացիաները և քայլերը, իսկ գլխավորը՝ դրանք շարժման մեջ դնող խաղացողները: Սակայն նույնիսկ քաոսային շարժման մեջ իրավական նորմերը և ինստիտուտները կորցնում են իրենց արդյունավետությունը և բախվում են միմյանց, հակասում իրար: Անխուսափելի են «դատարկությունները»՝ իրավական բացերը: Իրավական գործողությունների ձգանների հայտնաբերման համար անհրաժեշտ է
նրանց միջև գտնել այն կախվածությունները, որոնք արտացոլում են ներքին իրավական օրինաչափությունները: Չէ՞ որ իրավունքի ազդեցությունը մարդկանց վարքագծի և հասարակական գործընթացների վրա չի հանգում օրենքի կամ այլ ակտի
ընդունմանը: Կարևոր է դրանում որոշել կարգադրագրերի հավաքածուն, որոնք առաջ են բերում և ծնում տարբեր տեսակի իրավաբանական գործողություններ և որոշումներ: Այլ խոսքով՝ հայտնաբերել և օգտագործել իրավաբանական զուգահեռությունները (կորելացիաները)»2: Այդ զուգահեռումը պետք է իրականացվի հասարակության տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական համակարգերի հետ, հակառակ դեպքում տեղի կունենա իրավական ձևերի (նորմերի) բացարձակացում՝ առանց վերջնական լուրջ արդյունքների ու արդյունավետության: Իրավունքի կենսակոնկրետացում՝ սկսած ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտերի ընդունումից մինչև օրենքի
նորմերի մեկնաբանում և այլն: Երրորդ փուլում, որն ավարտական փուլն է, տեղի է ունենում
իրավունքի բուն իրականացումը: Հենց այս փուլում է, որ իրավունքը հնարավորությունից վերածվում է իրականության», կենսագործվում է (տե՜ս Ա. Վաղարշյան, Իրավաբանական իրավահասկացողությունը և «իրավունքի իրականացում» հասկացության հիմնախնդիրները//
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2006, թիվ 2-3, էջ 7-8):
1
Лазарев В.В., Действие права / Проблемы теории государства и права. / Под. ред. В.С.
Нерсесянца, М., 2002, էջ 419-420:
2
Тихомиров Ю.А., Современное публичное право, М., 2008, էջ 329:
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Պետություն և իրավունք

գործման կառուցակարգում իրավունքի ձևականացման փուլերի առանձնացումն
արտացոլում է իրավական համակարգի ներքին նորմատիվ կապերը: Ի տարբերություն իրավական ձևերի (ակտերի) հասարակ թվարկման, թեկուզև դասակարգմամբ, այն հնարավորություն է տալիս վերլուծել և գնահատել դրանց իրական հարաբերակցության, միմյանց շարունակելու և որոշակիացնելու վիճակը և դրա արդյունավետությունը: Այս պարագայում հնարավոր է դառնում իրականացնել ամեն մի
փուլի արդյունքների (ընդունած նորմատիվ ակտերի) զուգահեռումները մի շարք
ուղղություններով1:
Այսպիսով, իրավունքի ձևականացման գործընթացի բնութագրումը՝ որպես որոնողական (նաև հետազոտական) աշխատանք, շատ կարևոր է, որովհետև պետք
է նկատի ունենալ, որ իրավունքի բովանդակությունը որոշակիորեն պայմանավորված է նաև իրավագիտակցությամբ2: Այդ հանգամանքը վկայում է, որ իրավունքի,
իրավական բովանդակության դրսևորումը և՜ իր ներուժով, և՜ փաստացի բազմատարբերակ է, բազմազան իր հնարավոր բովանդակությամբ և նաև հնարավոր սոցիալական հետևանքներով: Հետևաբար, ճիշտ են այն տեսաբանները, ովքեր իրավունքի ձևականացման գործընթացը դիտարկում են որպես կարգավորիչ տարբերակի ընտրության հիմնախնդիր: Այսպես, Ա. Ն. Բերեժնովի դիպուկ դատողությամբ՝
«Իրավունքի բովանդակության ձևավորման, դրա փոփոխման և զարգացման, սրա
հետ կապված նաև իրավական պատկերացումների փոփոխությունն ամենից առաջ
ընտրության հիմնախնդիր է, հնարավոր այս կամ այն տարբերակին նախընտրություն տալու հիմնախնդիր, և այդ իմաստով ցանկացած որոշում իրենից ներկայացնում է սուբյեկտիվ–սոցիալական ստեղծագործության դրսևորում, որը չի հանգում
ինչ-որ անպայմանի, ճակատագրով նախորոշվածի հայտնաբերմանը: Չէ՞ որ բոլոր
դեպքերում գործնականում հնարավոր շատ տարբերակներից կարող է տեղի ունենալ իրավական զարգացման միայն մեկ կոնկրետ-պատմական տարբերակը: Դա
նշանակում է, որ այդ հիմնախնդիրը և դրա հնարավոր լուծումն իր հիմքերով ունեն
մարդկանց ազատ կամքի հարաբերական ազատություն... նաև իրավական պատկերացումների, նախասիրությունների, իրավաստեղծագործության և իրավաիրականացման ոլորտում»3:
Իրավունքի պաշտոնական աղբյուրներում ձևականացման գործընթացը ունենալով միասնական խնդիրներ, ներքուստ միատարր չէ, որովհետև իրավաստեղծագործության արդյունքներն իրարից տարբերվում են իրավաբանական ուժով:
Փորձենք վեր հանել այդ գործընթացի ներքին տարրերը Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի օրինակով՝ հիմք ընդունելով ներպետական մաս1

Տեսաբաններն այս գործընթացում հնարավոր են համարում հետևյալ զուգահեռումները. ա)
օրենքի դերի բարձրացումը տանում է ենթաօրենսդրական ակտերի տեսակարար կշռի
նվազման, բ) պետական կարգավորման ոլորտների նեղացումը հանգեցնում է լոկալ իրավաստեղծագործության աճի, գ) ինքնակարգավորման ակտիվացումը փոքրացնում է որոշակիացված կարգավորման անհրաժեշտությունը, դ) իրավական ակտերի համակարգվածության և ստորակարգության պահպանումը թույլ է տալիս դրանք օգտագործել համալիր փոխկապված խնդիրների լուծման համար, ե) իրավակիրառման արդյունավետությունը փոքրացնում է նորմատիվ նոր ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը, զ) միջազգային պայմանագրերի կնքումը պայման է ներքին իրավաստեղծագործության արդյունավետության համար և այլն (տե՜ս Тихомиров Ю.А., նշվ. աշխ., էջ 331-332):
2
Իրավունքի ծագումը, ամբողջ իրավական իրականության զարգացման տրամաբանությունը և բովանդակությունն անվիճելիորեն վկայում են, որ իրավական նորմերը և
իրավունքի համակարգը ընդհանուր առմամբ այսպես թե այնպես համարվում են
իրավագիտակցության և իրավաստեղծագործության սուբյեկտների կողմից ամենից
նշանակալի սոցիալական հիմնախնդիրներին և հակասություններին, հասարակական
պրակտիկայի պահանջմունքներին հետևելու արդյունք (տե՜ս Проблемы Теории
государства и права. / Под. ред. М.Н. Марченко, М., 2001, էջ 344):
3
Проблемы теории государства и права, 2001, էջ 344:
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նավոր իրավունքի ոլորտում իրավունքի աղբյուրների ստորակարգությունը: Ներպետական մասնավոր իրավունքի ոլորտի ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ այստեղ իրավունքի ձևերը և իրավական կարգավորման միջոցները (անալոգիան, իրավական սովորույթը և այլն) դրսևորվում են առավել ամբողջական և լրիվ: Մասնավոր իրավունքի ոլորտում, օրինակ՝ քաղաքացիական իրավունքի, իրավունքի ձև համարվող նորմատիվ իրավական ակտերն են՝
ա) ՀՀ Սահմանադրությունը,
բ) ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումները,
գ) ՀՀ սահմանադրական օրենքը,
դ) օրենսգրքերը և մասնավոր իրավունքի նորմեր պարունակող այլ օրենքները,
զ) ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտերը (հանրապետության նախագահի
հրամանագրերը, ՀՀ կառավարության որոշումները, նախարարությունների, գործադիր իշխանության այլ մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման
մարմինների ակտերը)1:
Մասնավոր իրավունքի ոլորտում աղբյուր համարվող նորմատիվ իրավական
ակտերի ենթահամակարգում Սահմանադրությունից հետո կենտրոնական և գլխավոր տեղը զբաղեցնում են օրենսգրքերը, որովհետև այլ ակտերում ամրագրված
մասնավոր իրավունքի նորմերը պետք է համապատասխանեն օրենսգրքերին2: Իրենց հերթին օրենքներն ունեն գերակայություն Հայաստանի Հանրապետության
դրական իրավունքի այլ աղբյուրների, մյուս նորմատիվ իրավական ակտերի
նկատմամբ: Իրավունքի աղբյուրների համակարգի այս սկզբունքը նշանակում է՝ ա)
օրենքներն ունեն ավելի բարձր իրավաբանական ուժ: Մնացած իրավական ակտերը պետք է բխեն օրենքներից, չհակասեն օրենքներին, բ) բացի օրենսդիր մարմնից՝
խորհրդարանից, օրենքները չեն կարող ընդունվել, փոփոխվել, վերացվել այլ պետական մարմնի կողմից, գ) այլ իրավական ակտերն ընդունվում են օրենքների հիման վրա և պետք է համապատասխանեն օրենքներին:
Իրավունքի ձևերի ըստ իրավաբանական ուժի այս ստորակարգությունից
բխում է, որ իրավունքի որոնման, ձևականացման, կենսագործման առաջին և ելակետային ձևը Սահմանադրությունն է, որը համարվում է իրավաստեղծագործության
(օրինաստեղծագործության) հատուկ ընթացակարգի՝ սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքը: Այսպիսի տեսական ենթադրության հիմքը Սահմանադրության՝ որպես իրավունքի էության, առաջին կարգի արտահայտիչ լինելն է, ինչից և բխում է
Սահմանադրության գերակայությունն իրավական համակարգում: Օրինակ՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն արդի ազգային իրավունքի աղբյուրների համակարգում ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ և գործում է անմիջականորեն: Այս սկզբունքը նշանակում է, որ բոլոր օրենքները և այլ իրավական
ակտերը, որոնք ընդունվում են պետական իշխանության մարմինների կողմից,
չպետք է հակասեն Սահմանադրությանը: ՀՀ Սահմանադրության այս դրույթը որոշակիացված է «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածում, որի 1-ին
մասի համաձայն՝ «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն ամրագրում է ՀՀ տարածքում իրավական կարգավորման սկզբունքները: ՀՀ Սահմանադրությունը ՀՀ օրենսդրության իրավական հիմքն է: ՀՀ Սահմանադրությունն ունի
բարձրագույն իրավաբանական ուժ և նրա նորմերը գործում են անմիջականորեն:
ՀՀ օրենքներն ու իրավական այլ ակտերն ընդունվում են ՀՀ Սահմանադրության
հիման վրա կամ ի կատարումն դրա և չպետք է հակասեն ՀՀ Սահմանադրությանը:
1

Տե՜ս ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 4-րդ հոդվածը, 550-րդ հոդվածի 2-րդ կետը և այլն:
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ «օրենքները չպետք է հակասեն ՀՀ Սահմանադրությանը, գործող օրենքներին, ՀՀ Սահմանադրական
դատարանի որոշումներին: Օրենսգրքի կարգավորման իրավահարաբերությունների ոլորտում ՀՀ մյուս բոլոր օրենքները պետք է համապատասխանեն օրենսգրքերին» (տե՜ս «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքը, հոդված 9):

2
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Պետություն և իրավունք

ՀՀ Սահմանադրությանը հակասող ճանաչված օրենքները, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադրությանը և օրենքներին հակասող ճանաչված իրավական այլ ակտերն իրավաբանական ուժ չունեն»:
Իրավական կարգավորման և իրավունքի աղբյուրների համակարգի համար
կարևոր նշանակություն ունեն Սահմանադրության անմիջական գործողությունը,
ինչպես նաև բարձրագույն ուժը1: Իրավունքի ձևականացման համար կարևոր նշանակություն ունի Սահմանադրության գերակայությունն իրավական համակարգում:
Սահմանադրությունը որոշակի չափանիշներով շրջանակի մեջ է դնում իրավունքի
ձևականացման գործընթացները և նույնիսկ այն դեպքում, երբ ձևականացումը հասել է իր եզրափակիչ փուլին՝ նորմատիվ իրավական ակտի ընդունմանը և գործողության մեջ դնելուն, Սահմանադրությունն իր անմիջական գործողության ուժով
պահպանում է գերակայությունը: Սահմանադրության գերակայությունը պետք է
հասկանալ «առաջին՝ Սահմանադրությունն առաջատար տեղ է գրավում իրավական համակարգում, օրենսդրության ճյուղերում: Երկրորդ՝ Սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ, բոլոր մնացած ակտերը ընդունվում են ի
կատարումն Սահմանադրության, իսկ տարաձայնության դեպքում գործում է Սահմանադրությունը: Երրորդ՝ Սահմանադրությունը հզոր իրավակազմավորող գործոն
է ինչպես իր անմիջական գործողության ուժով, այնպես էլ օրինաստեղծագործության վրա նորմատիվ արժեքային ներգործությամբ: Չորրորդ՝ սահմանադրական
հասկացությունները գլխավոր նորմատիվ-իրավական չափանիշներ են բոլոր տեսակի ակտերի մեկնաբանման և կիրառման, իրավական գործողությունների կատարման համար»2:
Հայաստանի իրավական համակարգում իրավունքի աղբյուրների ստորադասության մեջ Սահմանադրությունից հետո հաջորդը սահմանադրական դատարանի՝
գործով ըստ էության կայացված որոշումներն են, որոնք ունեն նորմատիվ նշանակություն: «Այդ որոշումները հանդիսանում են իրավունքի բովանդակությունը կազմող վարքագծի կանոնների արտաքին արտահայտման այնպիսի պաշտոնական
ձև, որն առավելապես նպաստում է իրավական կարգավորման նպատակների
կենսագործմանը և իրավունքի ներքին լիարժեք իրականացմանը» 3 : Հետևաբար,
դրանք Սահմանադրությունը որոշակիացնող և նորմատիվ նշանակություն ունեցող
ակտեր են, որոնք ունեն ավելի բարձր իրավաբանական ուժ իրավունքի այլ աղբյուրների նկատմամբ, ինչը բխում է հենց Սահմանադրության բարձրագույն ուժից:
Իրավունքի կենսագործման կառուցակարգում ՀՀ Սահմանադրական դատարանի իրավունքի աղբյուր հանդիսացող որոշումների նշանակության իմաստավորոման հարցում բավարարվենք այսքանով, որովհետև այդ որոշումները տեղավորվում են իրավունքի կիրառման, այլ ոչ թե իրավաստեղծագործության կառուցակարգում: Այդ պատճառով և Սահմանադրության հատկություններով պայմանավորված՝
խորհրդարանական կամ այլ տեսակի օրինաստեղծագործությունը համարվում է ի1

Սահմանադրությունը՝ որպես երկրի հիմնական օրենք, ունի ընդհանրացված բնույթ: Դրա
դրույթներն ավելի մանրամասն իրավական կարգավորում են ստանում մնացած նորմատիվ
ակտերում, ճյուղավորվում են օրենսդրության մեջ: Այդ ընթացքում առաջանում է Սահմանադրության նորմերի՝ ընթացիկ օրենսդրության մեջ տարրալուծվելու, Սահմանադրության
առաջնայնությունը կորցնելու վտանգ: Որպեսզի դա տեղի չունենա, Սահմանադրությանը
տրված է անմիջական և ուղղակի գործողություն: Այդ հիմքով իրավունքի շահագրգռված
սուբյեկտն անհրաժեշտության դեպքում կարող է հենվել միայն Սահմանադրության նորմերի
և ձևակերպումների վրա հատկապես իր իրավունքները դատարանում պաշտպանելու դեպքում:
2
Тихомиров Ю.А., նշվ. աշխ., 2008, էջ 249:
3
Տե՜ս Մանասյան Ա.Ա., Սահմանադրական դատարնի որոշումների տեղը ՀՀ իրավական
համակարգում և դրանց դերը Սահմանադրության կայունության ապահովման գործում,
իրավ. գիտ. թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր,
Երևան, 2012, էջ 10:
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րավունքի կենսագործման (ձևականացման) կառուցակարգի երկրորդ փուլը: Օրենքների ընդունումը, իրավական կարգադրագրերի ձևակերպումն օրենքներում
համարվում են ամենից բարդ և ամենից շնորհակալ գործը, որ կատարում են օրենսդիրները, և սկզբունքորեն նորմալ պայմաններում իրավունքի որոնումը և ձևակերպումը պատշաճ են միայն օրինաստեղծագործությանը, այլ ոչ թե ենթաօրենսդրական իրավաստեղծագործությանը 1 : Տեսական գրականության մեջ, որպես կանոն, իմաստավորվում են իրավունքի, բայց ոչ օրենքի գործառույթները: Սակայն
պետք է նկատի ունենալ, որ օրենքի և իրավունքի գործառույթները միակարգ են և
մեծամասամբ համընկնող: Իրավունքն օրենքի միջոցով կատարում է բազմաթիվ
գործառույթներ: Այսպես, Ա. Գորլիցը նշում է, որ իրավունքն օրենքի միջոցով կատարում է կայունացնող, կարգավորող, նորացնող, հիմնախնդիրները լուծող, լեգիտիմացնող և այլ գործառույթներ2: Օրենքին վերագրվող այդ գործառույթներից բացի, անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ այն կատարում է միջնորդավորող գործառույթ, այսինքն՝ օրենքը միջնորդ է Սահմանադրությամբ նախագծված, նախորոշված՝ հասարակության ու պետության իրավական կազմակերպման նախագծի և սոցիալ-քաղաքական փաստական կացության միջև3:
Ինչպես իրավունքի իրականացումը նեղ իմաստով ընթանում է որոշակի պահանջների ու պայմանների պահպանմամբ, այնպես էլ իրավունքի կենսագործումն
օրենքում` իրավաստեղծագործության միջոցով, ընթանում է որոշակի պայմանների, սկզբունքների ու պահանջների պահպանմամբ, որոնք մշակվել են պետաիրավական մտքի կողմից և հաստատվել պրակտիկայում4:
Խորհրդարանական կամ այլ տեսակի օրինաստեղծագործությունը որոշակիացնում է Սահմանադրության մեջ ամրագրված իրավունքը, ինչը կարելի է դիտարկել որպես «հասարակական հարաբերություններում պարունակվող ու հանգամանքներով օբյեկտիվ և տեղի ու ժամանակի պայմաններով բնական պահանջներ, որոնք բխում են իրերի բնույթից»5:
Իրավունքի ձևերի ստորակարգության հաշվառմամբ իրավունքի կենսագործման, դրան նորմատիվ ձև տալու հաջորդ փուլը ենթաօրենսդրական իրավաստեղծագործությունն է, որը, լինելով երկրորդական գործընթաց, որոշակիացման ձևով
կենսագործում է Սահմանադրության մեջ և օրենքներում ամրագրված իրավունքը:
Ենթաօրենսդրական իրավաստեղծագործությունը՝ որպես Սահմանադրության մեջ
և օրենքներում ամրագրված իրավունքի որոշակիացում, դրանց իրավական կարգադրագրերի կենսագործում, կարող է տեղի ունենալ տարբեր սխեմաներով: Դա
պայմանավորված է իրավական կարգավորման ոլորտի առանձնահատկություններով: Հնարավոր սխեմաներից մեկն այն է, որ այստեղ իրավական կարգավորումն
1

Տե՜ս Лазарев В.В., նշվ. աշխ., էջ 418, 420:
Տե՜ս Politishe Funktion Des Recht /Axel Gorlitz. Wieslagen: Akad, verl.-Ges., s. 55 ff:
3
Տե՜ս Горбань В.С., Понятие, теория и проблемы формирования общей концепции
эффективности законодательства. М., 2009, էջ 34: Վ. Ս. Գորբանը, բացի միջնորդավորողից, օրենքին վերագրում է կարգավորիչ, փոխզիջումային, քաղաքական գործառույթներ:
4
Ազատության, իրավունքի և պետականության պատմական զարգացման ընթացքում հակաիրավական օրենքի դեմ պայքարի համար ձևավորվել և հաստատվել են հատուկ ինստիտուտներ, ընթացակարգեր և կանոններ, որոնք կարելի է որակել որպես իրավաստեղծագործության (իրավունքի պոզիտիվացման), ինչպես նաև օրենքի` իրավունքին համապատասխանության արդյունավետ վերահսկողության կանոններ: Դրանցից են, մասնավորապես, իշխանությունների տարանջատումը, հակակշիռների և զսպիչների համակարգը, ընդհանուրդատական, սահմանադրական-դատական, դատախազական վերահսկողությունը և հսկողությունը օրենքների որակի նկատմամբ (տե՜ս Проблемы общей теории государства и
права. / Под. ред. В.С. Нерсесянца, М., 1999, էջ 189):
5
Лазарев В.В., Действие права / Проблемы теории государства и права. / Под. ред. В.С.
Нерсесянца, М., 2002, էջ 418:
2
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Պետություն և իրավունք

անպայման ենթադրում է որոշակիացում (ընդ որում՝ նաև օրենքների միջոցով):
Սկզբնական նորմը որոծակիացնող ակտերի դերն այս տեսակի իրավական ոլորտներում շատ մեծ է: Այսպես, օրինակ՝ քաղաքացիական օրենսգրքի մանրամասնեցում որոշակիացումը կատարվում է մի շարք որոշակիացնող օրենքների միջոցով,
որոնց հաջորդում են գործադիր իշխանության զանազան որոշակիացնող իրավական ակտերը: Այդ ակտերի քանակը կարող է լինել բավականին շատ: Այս գործընթացում, իհարկե, շատ կարևոր նշանակություն ունեն Սահմանադրության բարձրագույն ուժը և անմիջական գործողությունը: Իրավունքի կենսագործման մյուս հնարավոր սխեման այն կառուցակարգն է, որում չկա որոշակիացնող նորմատիվ իրավական ակտերի երկար շղթա: Օրինակ, քրեական իրավունքի ոլորտում այդ սխեման ենթադրում է միայն Սահմանադրությունը և քրեական օրենսգիրքը՝ համապատասխանաբար իրավունքի կենսագործման այնպիսի ձևերը, ինչպիսիք են սահմանադրումը և օրենսդրումը:
Իրավունքի կենսագործումը որոշակիացման ձևով ենթադրում է երկու ուղղություն՝ կախված նրանից, թե ինչի որոշակիացմանն է ուղղված այդ գործունեությունը՝
իրավունքի նորմի բովանդակությա՞ն, թե՞ դրա կիրառման որոշակիացմանը: «Որպես իդեալական կանոն պետք է նկատի ունենալ, որ սուբյեկտների նյութական իրավունքները, նրանց նյութական պատասխանատվության որոշակիացումը հնարավոր և թույլատրելի են միայն օրենսդրությամբ նշված դեպքերում, դրանով սահմանված շրջանակներում, հատուկ օրենսդրական հանձնարարությունների ուժով»1: Մնացած դեպքերում ենթաօրենսդրական որոշակիացումը պետք է ուղղված
լինի Սահմանադրության և գերակայությամբ օժտված օրենքի կիրառման կազմակերպմանը: Այս դեպքում, ինչպես ճիշտ նշվում է գրականության մեջ, «պետք է
սպառիչ կերպով որոշվեն կենսագործման կառուցակարգը, գործողությունների հերթականությունը, ընթացակարգը, իրացման երաշխիքները, իրավունքների պաշտպանության կառուցակարգերը, ինչպես նաև նյութական իրավունքի իրացման գործընթացի մասնակից սուբյեկտները, կազմակերպական, տեղեկատվական, վարույթային իրավահարաբերությունների մասնակիցները, իրացման գործընթացի օրինականության վրա վերահսկող սուբյեկտները: Այդ դեպքում շատ կարևոր է, որ կիրառման ընթացակարգը չդժվարացնի նյութական իրավունքի նորմերի իրացումը,
հակառակ դեպքում վարույթային նորմերը կարող են արգելակել նյութական իրավունքի նորմերի գործողությունը, ստեղծել դժվարություններ դրանց իրականացման
գործընթացում»2:
Հայաստանի Հանրապետության օրինակով, որի իրավական համակարգն իր
ձևակազմական հատկանիշներով ռոմանագերմանական է, իրավունքի կենսագործման իրավաբանական գործընթացն անցնում է հետևյալ փուլերը3:
Առաջին փուլում տեղի է ունենում բնական կամ այլ կերպ՝ հասկացված իրավունքի ամրագրում Սահմանադրության մեջ՝ իրավունքին սահմանադրական նորմատիվ ձև և ուժ տալու միջոցով: Իրավաբանական իրավահասկացողության (բնական-իրավական և ազատական-իրավաբանական) տեսանկյունից իրավունքի կենսագործման կառուցակարգի առաջին փուլն իրավունքի, այսպես կոչված, սահմանադրականացումն է, իսկ դրա արտահայտությունը՝ իրավական ձևը, արդյունքը
Սահմանադրությունն է՝ որպես հիմնական օրենք:
Ընթացիկ, ոչ սահմանադրական օրինաստեղծագործությունն իրավունքի կեն1

Правовая система социализма. Функционирование и развитие / Отв. ред. А.М. Васильев,
М., 1987, էջ 122:
2
Տե՜ս նույն տեղում, էջ 123:
3
Տարբեր իրավական համակարգերում իրավունքի կենսագործման իրավաբանական
կառուցակարգերի մասին մանրամասն տե՜ս Теория государства и права. Под ред. В.М.
Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1997, էջ 377-378:
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սագործման (ձևականացման) այն կառուցակարգն է, որը հաջորդում է սահմանադրմանը, և որը որպես փուլ որոշակիացնում է Սահմանադրության մեջ ամրագրված իրավունքը: Հետևաբար, օրենքն իրավունքի կենսագործման և արտահայտման ձևն է, որի միջոցով իրավունքը ձեռք է բերում պետաիշխանական համապարտադիր ճանաչում և պաշտպանություն, օրինական ուժ:
Լինելով իրավունքի օբյեկտիվ որակների արտահայտման ձև՝ օրենքը դառնում
է իրավական: Իրավական օրենքը, որ ստեղծվում է իրավաստեղծագործության
արդյունքում, իրավունքն է՝ ձեռք բերած ճանաչման պաշտոնական ձև, որոշակիացում և պաշտպանություն, մի խոսքով՝ օրինական ուժ1: Այսպիսով, իրավունքը ժողովրդի անմիջական իրավաստեղծագործության միջոցով կենսագործվում է Սահմանադրության մեջ, իսկ այնուհետև օրենքում՝ օրինաստեղծագործության ձևով:
Իրավունքի ձևերի ստորակարգության հաշվառմամբ իրավունքի կենսագործման, դրան նորմատիվ ձև տալու երրորդ փուլը ենթաօրենսդրական իրավաստեղծագործությունն է, որը որպես գործընթաց որոշակիացման ձևով կենսագործում է
Սահմանադրության մեջ և օրենքներում ամրագրված իրավունքը: Իրավունքի կենսագործման և ձևականացման այս փուլում ընթացք են ստանում օրենքի կենսագործման տարբեր կառուցակարգերը, որոնց միջոցով տեղի է ունենում օրենքի իրավական պահանջների և դրույթների որոշակիացում: Այդ կառուցակարգի ձևերն
են ենթաօրենսդրական իրավաստեղծագործությունը, օրենքների դրույթների մեկնաբանումը և այլն:
Բոլոր փուլերի գործողության «... արդյունքներն արտահայտվում են, որպես
կանոն, առաջին՝ որոշակիացնող ակտերի համակարգի ստեղծմամբ, որն իրենից
ներկայացնում է վարքագծի ավարտուն մոդել, և որը համարժեք արտացոլում և
հետևողականորեն զարգացնում է սկզբնական նորմի դիրքորոշումը, չի հակասում
այլ նորմերին (նորմերի համակարգին), այլ օրգանապես ներառվում է օրենսդրության ընդհանուր համակարգի մեջ, երկրորդ՝ ստեղծում է սկզբնական նորմի իրականացման կառուցակարգ»2: Իրավակենսագործող գործունեության համար կարևոր է
սկզբնական նորմի որոշակիացման, հստակեցման, լրացման թույլատրելիության
աստիճանի հարցը: Այստեղ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ առաջին հերթին սահմանադրական չափանիշները և սկզբունքները, որոնց հիման վրա պետք է մշակվեն
սահմանադրական (նաև օրենսդրական) նորմերի որոշակիացման չափորոշիչները:
Գրականության մեջ այս կապակցությամբ առկա է մոտեցում, որ «նյութական իրավունքի կոնկրետացումը չի կարող դուրս գալ սկզբնական նորմատիվ դիրքորոշումների շրջանակներից: Մինչդեռ գործնականում որոշ կարգադրագրեր խեղաթյուրում
են նյութական իրավունքի բովանդակությունը»3:
Այսպիսով, հիմք ընդունելով իրավունքի պաշտոնական աղբյուրների համակարգային ստորակարգությունը, կարող ենք եզրակացնել, որ իրավունքի կենսագործման կառուցակարգում իրավունքի ձևականացման փուլեր են համարվում
սահմանադրումը, օրինաստեղծագործությունը, ենթաօրենսդրական իրավաստեղծագործությունը: Դրանցից ելակետային են համարվում սահմանադրումը և նրա
արդյունքը՝ Սահմանադրությունը՝ որպես իրավունքի էության (գաղափարի,
1

Իրավունքի պոզիտիվացման, այն իրավական օրենքի վերածելու գործընթացը, իրավունքի
օբյեկտիվ որակների ու պահանջների հաշվառման անհրաժեշտությունից բացի, կախված է
բազմաթիվ այլ օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ գործոններից՝ տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, հոգևոր, մշակութային և այլն: Օրենքի անհամապատասխանությունն իրավունքին
կարող է լինել տիրող կարգերի իրավաբացասող, իրավամերժող բնույթի, օրենսդրի հակաիրավական դիրքորոշման կամ տարբեր տեսակի սխալների, բացթողումների ու թերությունների, իրավական և օրինաստեղծ ցածր մշակույթի և այլնի հետևանք (տե՜ս Проблемы общей
теории государства и права. / Под. ред. В.С. Нерсесянца, М., 1999, էջ 71):
2
Правовая система социализма. Функционирование и развитие /Отв. ред. А.М. Васильев,
М., 1987, էջ 122:
3
Տե՜ս նույն տեղում:
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Պետություն և իրավունք

սկզբունքի) արտահայտման առաջնակարգ ձև: Մնացած երկուսը ստորակարգված
են սահմանադրմանը, իսկ դրանց արդյունքները՝ օրենքները և ենթաօրենսդրական
ակտերը, Սահմանադրության դրույթների որոշակիացման ձևով իրավունքի կենսագործումն են: Իրավունքի տեսության մեջ որոշակիացնող ակտը բնորոշում են
հետևյալ կերպ. «Որոշակիացնող ակտը պետական մարմնի նորմատիվ ակտն է,
որն ընդունվում է սկզբնական (հիմնարար) ակտի բովանդակության զարգացման
համար, զարգացնում է հարաբերությունների կարգավորման հիմնական սկզբունքները, իրավունքների և պարտականությունների բովանդակությունը, մանրամասնում է իրավունքների և ազատությունների երաշխիքները, իրավունքի սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության կառուցակարգը»1:
Իրավունքի կենսագործման միասնական կառուցակարգի առաջին բաղադրամասն իրավունքի (որպես օբյեկտիվ էության, սկզբունքի կամ իդեայի) պահանջները
դրական իրավունքի վերածվելու, դրանց պաշտոնական նորմատիվ ձև տալու կառուցակարգն է, որի իրականացման ձևն իրավաստեղծագործությունն է: Իրավունքի
ձևականացման կառուցակարգը միասնական, բարդ, փուլային գործընթաց է: Իրավունքի ձևականացման փուլերի առանձնացման չափանիշը կոնկրետ իրավական
համակարգում իրավունքի պաշտոնական աղբյուրների համակարգային ստորակարգությունն է: Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի օրինակով՝ հիմք ընդունելով մասնավոր իրավունքի ոլորտում իրավունքի ներպետական
աղբյուրների ըստ իրավաբանական ուժի ստորակարգությունը (ՀՀ Սահմանադրությունը, սահմանադրական դատարանի որոշումները, ՀՀ սահմանադրական օրենքները, օրենսգրքերը և մասնավոր իրավունքի նորմեր պարունակող այլ օրենքները, ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտերը), իրավունքի կենսագործման իրավաբանական գործընթացում կարելի է առանձնացնել երեք փուլեր: Առաջին փուլում տեղի է ունենում բնական կամ այլ կերպ հասկացված իրավունքի ամրագրում
Սահմանադրության մեջ իրավունքին սահմանադրական նորմատիվ ձև և ուժ տալու
միջոցով (սահմանադրում): Օրինաստեղծագործությունն իրավունքի կենսագործման (ձևականացման) այն կառուցակարգն է, որը հաջորդում է սահմանադրմանը և
որը որպես փուլ որոշակիացնում է Սահմանադրության մեջ ամրագրված իրավունքը: Իրավունքի կենսագործման, դրան նորմատիվ ձև տալու երրորդ փուլը ենթաօրենսդրական իրավաստեղծագործությունն է, որը որպես գործընթաց որոշակիացման միջոցով (ձևով) կենսագործում է Սահմանադրության մեջ և օրենքներում ամրագրված իրավունքը:

СТРУКТУРНЫЙ СТРОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
(ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА) И ЕЕ
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
Нарине Давтян
доцент кафедры теории и истории государства и права ЕГУ,
кандидат юридических наук
_______________________

В работе рассматривается понятие «реализации права» с точки зрения концепции дифференциации права и закона и, путем теоретических обоснований,
предлагается новое правовое понятие – «юридический структурный строй реализации права», составными элементами которого являются формирование права

1

Правовая система социализма. Функционирование и развитие /Отв. ред. А.М. Васильев,
М., 1987, էջ 125:

Государство и право
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(сути, или принципа, или идеи) в позитивное право (форму) и реализация позитивного права в общественных отношениях.
Первой составной частью единого структурного строя реализации права (в
качестве объективной сути, принципа, или идеи) является преобразование требований права в позитивное право и придание им нормативной формы, а путь
осуществления этого – правовое творчество. По примеру правовой системы РА,
беря за основу иерархию внутригосударственных источников права по юридической силе в сфере частного права, автор выделяет три этапа правового процесса реализации права: конституирование, принятие законов и правовое творчество.
За юридическим структурным строем формирования права (превращения в
позитивное право) следует структурный строй реализации позитивного права.

THE LEGAL FRAMEWORK AND THE STAGES
OF THE FORMATION OF LAW
(TRANSFORMATION INTO POSITIVE LAW)
Narine Davtyan
Docent of the YSU Chair of Theory and
History of State and Law, Candidate of Legal Sciences
_______________________________

The article deals with the notion of "realization of law" from the point of view of
the concept of differentiation of right and law and, through theoretical justification,
proposes a new legal concept - "legal structural order of the realization of right", the
constituent elements of which are the transformation of law (essence, or principle, or
idea) into a positive law (form) and the implementation of a positive law in public
relations.
The first component of the unified structural order for the implementation of law
(as an objective essence, principle, or idea) is the transformation of the requirements
of law into a positive law and bringing them to a normative shape, through the legal
creativity. Following the example of the RA legal system and taking as a basis the
hierarchy of intrastate sources of law on the legal force in the field of private law, the
author identifies three stages of the legal process of the realization of right:
constitutionalism, adoption of laws and legal creativity.
The legal structural order of formation of positive law (transformation into a
positive law) is followed by the structural order of the realization of the positive law.
Բանալի բառեր – իրավունքի կենսագործում, իրավական կարգավորում,

միասնական կառուցակարգ, իրավաստեղծ գործունեություն, իրավունքի կենսագործման
փուլեր
Ключевые слова: реализация права, правовое регулирование, единая структура,
правотворческая деятельность, стадии реализации права
Key word: realization of law, legal regulation, a unified structure, lawmaking activity,
stages of the realization of law

16

Պետություն և իրավունք

ՀՀ ԴԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Նորայր Բալայան
«Ի Էլ Էլ գործընկերություն» իրավաբանական գրասենյակի գործադիր տնօրեն,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
________________________________

Անկախացումից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունում մեկնարկել են բարեփոխումներ սոցիալական, տնտեսական, պետաիրավական, ինչպես նաև հասարակական կյանքի համարյա բոլոր ոլորտներում։ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին
Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի հիման վրա հիմք
դրվեց դատաիրավական բարեփոխումներին։ Հռչակագրի 3-րդ կետը սահմանում
է. «Հայոց պետականության կրողը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է,
որն իր իշխանությունը իրագործում է անմիջականորեն և ներկայացուցչական մարմինների միջոցով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների հիման վրա»։
Արդեն իսկ հռչակագիրը առանձին դրույթով կարգավորում է ժողովրդաիշխանությունը՝ նշելով, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ժողովրդաիշխանությունը մարմնավորում է իրավունքի գերակայությունը։ Դատաիրավական բարեփոխումների սկզբնական փուլում որպես իրավական լրջագույն ձեռքբերում հարկավոր է առանձնացնել 1995 թվականի Սահմանադրությունը, որն ընդունվեց համապետական հանրաքվեով։ 1996 թվականի նոյեմբերի 8-ին հաստատվեց ՀՀ Նախագահի ՆՀ-669 հրամանագիրը «Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգի բարեփոխման մասին»։ Սույն հրամանագրի 1-ին կետի ա) ենթակետի համաձայն.

«Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը.
ա/ 3-ամսյա ժամկետում, խորհրդակցելով Հայաստանի Հանրապետության
սահմանադրական դատարանի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի
պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի, Հայաստանի Հանրապետության գերագույն դատարանի և Հայաստանի Հանրապետության դատախազության հետ, առաջարկություններ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահին Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգի բարեփոխման ծրագրի վերաբերյալ»։
Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքների մեծամասնությունը ընդունվեց 1998 թվականից սկսած։ 2003-2006 թվականներին շարունակվեցին առավել արդյունավետ և մատչելի դատական համակարգի ձևավորմանն ուղղված բարեփոխումները, որոնց հիմնական նպատակն էր արդարադատության համակարգի
իրավական և սոցիալական երաշխիքների ապահովումը, արդարադատության
մատչելիությունը և այդ ոլորտում մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների պաշտպանության, ինչպես նաև իրավակիրառ պրակտիկայի արդյունավետության բարձրացումը:
2005 թվականի նոյեմբերի 27-ին բարեփոխվեց Սահմանադրությունը, որում
հստակեցվեցին Նախագահի ինստիտուտի դերը և նշանակությունը իշխանությունների բաժանման համակարգում։ Սակայն այն մնացել է թղթի վրա, քանի որ Սահ-
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մանադրության 49-րդ հոդվածի համաձայն՝ նախագահը ապահովում է օրենսդիր,
գործադիր և դատական իշխանությունների բնականոն գործունեությունը, ավելին՝
Հանրապետության նախագահը արտաքին քաղաքականության, ազգային
անվտանգության և պաշտպանության հարցերով նիստ հրավիրելու և վարելու իրավունք ուներ։ Հետևաբար՝ Նախագահը շարունակեց մնալ գործադիր իշխանությունում, քանի որ Նախագահը իրավունք ուներ հրավիրելու կառավարության նիստ և
քննարկելու պետական սեփականության, հարկային, վարկային, ֆինանսատնտեսական, տարածքային զարգացմանը վերաբերող հարցեր։
Սահմանադրության 117-րդ հոդվածի 1) կետի համաձայն․ «Սահմանադրական փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ Ազգային ժողովը երկու տարվա
ընթացքում համապատասխանեցնում է գործող օրենքները Սահմանադրության
փոփոխություններին»։ Սահմանադրության 116-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն.

«85-րդ հոդվածի վեցերորդ մասի առաջին նախադասությամբ սահմանված դրույթն
ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հուլիսի 1-ից»։ Հետևաբար՝ մինչև 2010 թվականի
հուլիսի մեկը Ազգային ժողովը գործող օրենքները պետք է համապատասխանեցներ Սահմանադրության փոփոխություններին։
Եվ շարունակելով բարեփոխումների տրամաբանությունը՝ 2009 թվականի
ապրիլի 21-ին ընդունվեց ՀՀ Նախագահի «Դատաիրավական բարեփոխումների
2009-2011թթ․ ռազմավարական գործողությունների ծրագրի մասին» կարգադրությունը1։ Սույն ծրագիրը ուներ հինգ նպատակ՝
1) անկախ և հաշվետու արդարադատության ապահովում,
2) կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում,
3) արդարադատության մատչելիության, արդյունավետության և թափանցիկության ապահովում,
4) դատական ակտերի կատարման բարելավում,
5) դատաիրավական համակարգի օրենսդրության և ռազմավարության բարելավում։
Ծրագրով նախատեսված էր 36 գործողություն։ 2011 թվականին ծրագիրը ավարտվեց։ Հարկ է նշել, որ ծրագրով նախատեսված ոչ բոլոր գործողությունները իրականացվեցին, և որպես պատճառ նշվում էր ֆինանսավորման բացակայությունը։ Մինչդեռ ծրագիրը ավարտվելուց հետո չներդրվեց համապատասխան մշտադիտարկման համակարգ, որը հնարավորություն կտար պարզել՝ արդյո՞ք ծրագրով
նախատեսված բոլոր գործողությունները կատարվել են, արդյո՞ք ամբողջությամբ
ներդրվել են համապատասխան կառուցակարգերը։ Այսինքն՝ դատաիրավական
բարեփոխումների պարագայում կարևոր նախապայմանն այն չէ, որ օրենքում կատարվեցին փոփոխություններ կամ լրացումներ, այլ այն է՝ արդյո՞ք այդ իրավական
նորմը կենդանի ուժ ստացել է, թե՞ ոչ։ Մասնավորապես առանցքայինը այն չէ, որ
պետությունը կատարեց իր պոզիտիվ պարտականությունը, այլ այն է, թե որքանով
է օրենքում առկա փոփոխությունը գործում հասարակությունում և դառնում կենդանի նորմ հարաբերությունների կարգավորման գործում։
Իրավական նորմերի կիրառական կառուցակարգերը պարզելու նպատակով
գործողությունների ծրագրի 3.6 կետով նախատեսվել էր հետևյալ գործողությունը՝
«Դատարանների գործողության նկատմամբ հանրային մոնիթորինգի իրականացում»։ Սույն գործողության հիմնավորում նշվել էր հետևյալը․ «Հասարակության`
1

Տե´ս՝http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=66236

18
Պետություն և իրավունք
պետության նկատմամբ վստահության բարձրացման և դատարանների նկատմամբ
վերաբերմունքի դրականորեն փոփոխման նպատակով անհրաժեշտություն է նաև
վերջիններիս գործունեության նկատմամբ հսկողության արդիական ընթացակարգերի ներդրումը, որը հնարավորություն կտա դրան մասնակից դարձնել նաև քաղաքացիական հասարակությանը»։
Այդպես էլ մոնիթորինգի համակարգը չներդրվեց, և քաղաքացիական հասարակությունը մասնակից չդարձավ դատարանների գործունեության նկատմամբ
հսկողությանը։
2012 թվականի հունիսի 30-ին ընդունվեց ՀՀ Նախագահի «Հայաստանի Հանրապետության իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» կարգադրությունը։ Սույն ծրագիրը ուներ հետևյալ նպատակները1.
1) արդար, արդյունավետ և հանրության առջև հաշվետու դատական իշխանության ապահովում,
2) քրեական արդարադատության և քրեական պատիժների համակարգի
արդյունավետության բարձրացում,
3) վարչական արդարադատության և վարչական վարույթի արդյունավետության բարձրացում,
4) քաղաքացիական արդարադատության արդյունավետության բարձրացում
և քաղաքացիական օրենսդրության կատարելագործում,
5) դատավարական գործառույթների իրականացման արդյունավետության
բարձրացում,
6) փաստաբանական համակարգի բարեփոխումների ապահովում,
7) դատախազության գործունեության արդյունավետության բարձրացում,
8) արբիտրաժային, նոտարական և հանրային ռեգիստրների վարման համակարգերի արդյունավետության բարձրացում,
9) իրավական համաուսուցման և իրավական դաստիարակության համակարգի վերակառուցում:
Ծրագրով նախատեսված էր 133 գործողություն։ Եվ գործողությունների ծրագրի 1.8 կետով նախատեսված է հետևյալ գործողությունը․ «Կատարելագործել դատավորների միջև գործերի օբյեկտիվ (պատահական) բաշխման համակարգը»։
Նույնաբովանդակ գործողություն նախատեսված էր նաև 2009-2011 թվականների
դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարական ծրագրով։ 2012-2016 թվականների դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրով նախատեսված էր մոտ 45
գործողություն, որոնց ակնկալվող արդյունք նշված է օրենքի նախագիծը ՀՀ ԱԺ
ներկայացնելը։ Այսինքն՝ պետության թիրախը շարունակում է մնալ իրավաստեղծ
աշխատանքը, այլ ոչ թե իրավակիրառական կառուցակարգեր նախատեսելը։ Թեև
2009-2011 թվականների ծրագրով սահմանված էր մոնիթորինգի համակարգի
ներդրումը, սակայն այդպես էլ չներդրվեց, ինչը հնարավորություն կտար իրականացնել կարիքների գնահատում։
2016 թվականի նոյեմբերի 30-ին ՀՀ Նախագահի կարգադրությամբ կատարվեցին փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետության իրավական և դատական
բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և ծրագրից
բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին կարգադրության մեջ։ Շուրջ 50
1
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գործողությունների ժամկետները երկարաձգվեցին, ինչը կազմում էր 2012-2016
թվականների դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարական ծրագրի
38%-ը։
2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին համապետական հանրաքվեի արդյունքում
Սահմանադրության մեջ կատարվեցին էական փոփոխություններ, որոնք ուղղված
էին Հանրապետությունում խորհրդարանական կառավարման կարգ հաստատելուն։ Սույն փոփոխությունները իրենց հերթին դատաիրավական նոր բարեփոխումների սկիզբ դարձան։
Հարց է ծագում՝ արդյո՞ք հարկավոր է դատաիրավական բարեփոխումների իրականացումը Հանրապետությունում, արդյո՞ք հարկավոր է այդքան մեծ ծավալի
գործողություններ նախատեսելը։ Դատաիրավական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը զարգացող երկրների համար խիստ անհրաժեշտ է, քանի որ հիմնական
օրենքներում հռչակելով իրավական, ժողովրդավարական պետության սկզբունքները՝ պետության առաջիկա տասնամյակների քաղաքականությունը ուղղված է լինում այդ հիմնարար հիմունքների իրագործմանը։ Միաժամանակ, մինչև իրավունքի
գերակայության հաստատումը Հանրապետությունում շարունակական բնույթ է
կրելու դատաիրավական բարեփոխումների իրականացումը։ Տեղին է հարցնել, թե
յուրաքանչյուր բարեփոխումից ինչ է քաղում պետական իշխանությունը՝ որպես իրավաստեղծ մարմին։ Այսպես՝ 2007 թվականին ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունեց ՀՀ
վարչական դատավարության օրենսգիրքը, որը շուրջ վեց տարվա իրավական
կյանք ունեցավ, քանի որ 2013 թվականին ընդունվեց ՀՀ վարչական դատավարության նոր օրենսգիրքը։ Ի դեպ, հարկ է նկատել, որ վարչական դատավարության
առաջին օրենսգրքի գործողության ժամանակահատվածում որևէ իրավահամակարգային փոփոխություն չէր եղել, իսկ օրենսգրքում կատարվել էր ընդամենը 15 օրենսդրական փոփոխություն, և Սահմանադրական դատարանը երեք նորմ ճանաչել էր ՀՀ Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր։ Կրկին բախվում ենք մի հարցի՝ արդյո՞ք հանրապետությանը հարկավոր էր վեց տարվա ընթացքում ընդունել
երկու դատավարական փաստաթղթեր, եթե շարունակում է գործել 1986 թվականին ընդունված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը։ Իրավունքի տեսությունը վկայում է այն մասին, որ վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ օրենսգիրքը վարչական իրավունքի մարմինն է, իսկ վարչական դատավարության օրենսգիրքը ապահովում է այդ մարմնի շարժը։ Կարելի է եզրահանգել, որ վարչական իրավախախտումների նոր օրենսգիրք ընդունելուց հետո կրկին
անհրաժեշտ է լինելու համակարգային փոփոխություններ կատարել վարչական
դատավարության օրենսգրքում՝ կենդանի իրավունքի փիլիսոփայությունը կյանքի
կոչելու համար։
Աշխարհը վաղուց քաջատեղյակ է Դեմինգի փուլին1։ Այն բաղկացած է իրար
հետ սերտորեն փոխկապված չորս տարրերից՝ պլանավորում, կատարում, ստուգում, բարելավում։ Սույն փուլը ենթադրում է անընդհատ գործողությունների համալիր։ Այս մեխանիզմը թեև մշակվել է արտադրության համար, այնուամենայնիվ այն
լայնորեն կիրառվում է նաև հասարակական կյանքի այլ ոլորտներում, մասնավորապես՝ Գերմանիայում՝ նաև իրավական դաշտում։ Հետևաբար՝ սույն մեխանիզմը
կարող է կիրառվել նաև հանրապետության իրավական համակարգում։ Եթե մեխա-
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Պետություն և իրավունք

նիզմի յուրաքանչյուր տարրը խնդրո առարկա դարձնենք, ապա մեր իրականությունում կունենանք հետևյալ մոդելը․
ա) Պլանավորում - 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ից հետո հայկական իրավական ոլորտի զարգացման առաջիկա տասը տարին կանխորոշված է։ Յուրաքանչյուր պետություն, ընդունելով Սահմանադրությունը, երկու նպատակ է հետապնդում
․ առաջինը՝ հիմնական օրենքում արտացոլել արդեն իսկ առկա քաղաքահասարակաիրավական իրականությունը, երկրորդը՝ այն հասարակական, քաղաքական, իրավական կարգը, որը պետությունը կցանկանար ունենալ իր իրականությունում։
Հայաստանի Հանրապետությանը կարելի է դասակարգել երկրորդ խմբում, այսինքն՝ փորձում ենք ունենալ ավելի լավ իրականություն։ Վերջին սահմադրաիրավական բարեփոխումները արդեն իսկ կանխորոշել են առաջիկա դատաիրավական բարելավումների շրջանակը։ Հռչակելով ժողովրդաիշխանության, օրենքի
առջև հավասարության սկզբունքները և իրավական, ժողովրդավարական և սոցիալական պետություն ունենալու սկզբունքները՝ յուրաքանչյուր բարելավում
պետք է ուղղված լինի հիշյալ սկզբունքների և հիմունքների կյանքի կոչմանը։ Եթե
ձգտում ենք ունենալ իրավունքի գերակայություն, ապա հարկավոր է իրավակիրառ
պրակտիկայում ապահովել հիմնական իրավունքների առաջնայնությունը, կանխատեսելի դարձնել դատարանների որոշումները. չէ՞ որ հանրային իշխանությունը
սահմանափակված է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և ազատություներով՝ որպես անմիջական գործող իրավունք։
բ) Կատարում - սույն շրջափուլում հարկավոր է մշակել այնպիսի գործողություններ, որոնք ուղղված կլինեն վերը հիշատակված սկզբունքների և հիմունքների
իրագործմանը։ Այսպես՝ պատրաստել տեսահոլովակներ, հաղորդումներ, որտեղ
մանրամասն և մատչելի կներկայացվեն մարդու հիմնական իրավունքները և ազատությունները, պատրաստել դատաիրավական խնդիրների վերաբերյալ ֆիլմեր և
հեռուստասերիալներ՝ դրանց միջոցով նպաստելով անհատական և կոլեկտիվ իրավագիտակցության աճին, ապահովել անվճար և մատչելի որակյալ իրավաբանական ծառայությունների մատուցում, պարբերաբար և շարունակական իրականացնել դատավորների վերապատրաստումներ՝ ուղղված դատական սխալի նվազեցմանը՝ հաշվի առնելով այն, որ պետությունն է բարոյական պատասխանատվություն
կրում իր նշանակած դատավորների համար։
գ) Ստուգում - անցկացվում են համեմատականներ Պլանավորման և Կատարման շրջափուլերի միջև, այսինքն՝ բացահայտվում է, թե գործողությունները ինչ ծավալով են իրագործվել։ Այստեղ կատարվում է նաև կարիքների գնահատում, սակայն, ցավոք, մեզ մոտ դա չի իրականացվել։ 2016 թվականին հասարակությունում
առաջին անգամ իրականացվեց մոնիթորինգ հետևյալ ուղղությամբ՝ «Արդարադատության ոլորտի վերաբերյալ հանրության կարիքները և ակնկալիքները Հայաստանում»1։ Սույն զեկույցի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ հասարակությունը կարիք ունի ոչ թե նոր իրավական ակտերի, այլ դրանց կիրառման, դատական
որոշումների կախատեսելիության և որակյալ իրավաբանական ծառայությունների։

1

Տե՜ս Եվրոպական Միության «Արդարադատության մոնիթորինգ» ծրագիր Հայաստան, Արդարադատության ոլորտի վերաբերյալ հանրության կարիքները և ակնկալիքները Հայաստանում, Մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ զեկույց, EuropeAid/1137012/DH/SER/AM,
2017:
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դ) Բարելավում - ստուգման արդյունքների հիման վրա մշակվում է բարելավումների գործողությունների ծրագիր, որն ուղղված է այն սկզբունքների և հիմունքների իրականացմանը, ինչը մատնանշվել էր պլանավորման շրջափուլի ժամանակ։
Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ հարկ է նշել, որ հարկավոր չէ յուրաքանչյուր անգամ մշակել դատաիրավական բարեփոխումների եռամյա կամ քառամյա ռազմավարություն և այն հիմնականում ծանրաբեռնել իրավական ակտերով։ Բնական է,
որ սահմանադրական բարեփոխումներից հետո մի շարք իրավական ակտերի ընդունման օբյեկտիվ անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ, սակայն հարկավոր
չէր սևեռվել դրանց վրա, ընդհակառակը՝ անհրաժեշտ է ներդնել համապատասխան կառուցակարգեր, որոնք հնարավորություն կտան պարզելու, թե որքանով է
կյանքի կոչվել ընդունված իրավական ակտը իրավակիրառ պրակտիկայում և որքանով է դարձել կենդանի իրավունք հասարակությունում։ Հիմք ընդունելով այն, որ
հանրապետությունը արդեն ունի իր ռազմավարությունը՝ Սահմանադրությունը, յուրաքանչյուր փուլում հարկավոր է մշակել համապատասխան մարտավարություն,
այսինքն՝ գործողությունների ծրագիր։ Ուստի առաջարկում ենք հետևյալ կառուցակարգը, քանի որ ՀՀ կառավարությունը՝ որպես գործադիր իշխանության բարձրագույն մարմին, իրականացնում է պետության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը, յուրաքանչյուր տարի մշակում է դատաիրավական գործողությունների ծրագիր և այն ներկայացնում է Ազգային ժողովի հաստատմանը։ Այնուհետև՝ հաջորդող
տարում, կառավարությունը ներկայացնում է զեկույց կատարված գործողությունների վերաբերյալ։ Հիմք ընդունելով այդ զեկույցը՝ Ազգային ժողովը հաստատում է
գործողությունների նոր ծրագիրը։ Յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ Ազգային ժողովը ստեղծում է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից խումբ, որը կազմակերպում և իրականացնում մոնիթորինգ, թե ընդունված իրավական ակտերը որքանով են կիրառվում հասարակական կյանքում։
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Со дня обретения независимости в Республике Армения проводятся
многочисленные реформы в судебной и юридической сфере. Каждый этап
реформы преследует свою цель. По завершении первой стадии реформы не
выполняется детальный анализ о недостатках, а просто вступаем в следующую
стадию без обеспечения применения права и формирования правовой культуры.
В рамках этого исследования предлагается ввести соответствующий механизм,
который обеспечит непрерывность и беспрестанность судебно-правовых
реформ.
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Since its independence several reforms in judicial and legal spheres have been
being implemented in the Republic of Armenia. Each phase of reforms has its
objective. There is no sufficient research on shortcomings after every cycle of reforms,
but in reality we turn to the next cycle of reforms without ensuring their fulfillment and
forming legal culture. The present research suggests to insert an appropriate
mechanism, which will ensure the continuity and incessancy.
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Եվրոպական կրթական ակադեմիայի
իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ
__________________________________

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության` «Ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքը» վերտառությամբ 25-րդ հոդվածի 1-ին մասը
ամրագրում է նաև, որ յուրաքանչյուր ոք ունի ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունք: Հարկ է նշել, որ վերջինս ՀՀ Սահմանադրության նախկին
խմբագրություններում ամրագրված չէր որպես ինքնուրույն իրավունք: 2005 թվականի խմբագրության մեջ ավելացվեց «անձնական» եզրույթը, բայց հոգեկան անձեռնմխելիությունը` որպես ինքնուրույն իրավունք, չնախատեսվեց: Սակայն անհրաժեշտ է ընդգծել, որ հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքն արտացոլված է
մի շարք ճյուղային օրենսդրական կարգավորումներում: Մասնավորապես, ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասն ընդհանուր բնույթի նորմ է ամրագրում, ըստ որի` հանցագործություն չի համարվում քրեական օրենքով պաշտպանվող շահերին վնաս պատճառելը ֆիզիկական կամ հոգեկան հարկադրանքի ազդեցությամբ, եթե դրա հետևանքով անձը չէր կարող ղեկավարել իր գործողությունները (անգործությունը): ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.2-րդ հոդվածի 6-րդ
մասի համաձայն` ոչ նյութական վնասի հատուցման չափը որոշելիս դատարանը
հաշվի է առնում ֆիզիկական կամ հոգեկան տառապանքի բնույթը, աստիճանը և
տևողությունը, պատճառած վնասի հետևանքները, վնասը պատճառելիս մեղքի առկայությունը, ոչ նյութական վնաս կրած անձի անհատական հատկանիշները, ինչպես նաև այլ վերաբերելի հանգամանքներ:
Վերոնշյալ իրողություններով պայմանավորված՝ օբյեկտիվ անհրաժեշտություն
է առաջացել հայրենական իրավագիտության մեջ գիտատեսական քննարկման առարկա դարձնել հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքը՝ բացահայտելով վերջինիս բովանդակությունը կազմող բաղադրատարրերը:
Գրականության մեջ իրավացիորեն նշվում է, որ հոգեկան ամբողջականության
իրավունքը չի կարող առանձնացվել ֆիզիկական ամբողջականության իրավունքից, քանի որ մարդն ամբողջական, միասնական կենսահոգեբանական էակ է: Ֆիզիկական ամբողջականության իրավունքի ցանկացած խախտում ազդում է նաև
հոգեկան ամբողջականության վրա, եթե նույնիսկ երբեմն դա ակնհայտ չէ1: Նախ
անհրաժեշտ է նշել, որ քննարկվող իրավունքում կիրառվում է հոգեկան ամբողջականություն կամ հոգեկան անձեռնմխելիություն հասկացությունը, իսկ Հայաստանի
Հանրապետության Սահմանադրությունում տեղ է գտել «անձեռնմխելիություն» եզրույթը, սակայն նշված երկու հասկացություններն էլ նույն բովանդակային ծանրաբեռնվածություն ունեն:
Բացի հոգեկան անձեռնմխելիությունից կամ հոգեկան ամբողջականությունից՝
իրավաբանական գրականության մեջ գործածվում է նաև «բարոյական անձեռնմխելիություն» եզրույթը, որն ունի նույն՝ հոգեկան անձեռնմխելիության բովանդա1

Տե′ս A. Dascălu, A. Dumitrache, The Right to Physical and
http://www.journals.uab.ro/ index.php/auaj/article/viewFile/121/144, էջ 73:
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Պետություն և իրավունք
1

կությունը : Անհատի բարոյական անձեռնմխելիության ներքո նաև ընկալվում է անձի պատվի և արժանապատվության պաշտպանությունը2:
Երբեմն այդ անձեռնմխելիությունը կոչվում է նաև բարոյահոգեբանական3 կամ
բարոյական անձեռնմխելիություն: Կիրառվում է նաև հոգևոր անձեռնմխելիություն
անվանում, որն ընդգրկում է անհատի ոչ նյութական բաղկացուցիչների առնչությամբ և տարածության մեջ անհատի տեղաշարժման ֆիզիկական սահմանափակումների հետ չկապված ոչ իրավաչափ ազդեցության արգելքները: Այն դիտարկվում է հետևյալ պահանջների տեսանկյունից՝ բարոյական անձեռնմխելիության,
կամքի, մտքի և խոսքի ազատ դրսևորման խախտման անթույլատրելիությունը, անհատի կամքից անկախ կամ նրա կամքին հակառակ որևէ վարքագիծ դրսևորել
ստիպելու նպատակով հոգեկան աշխարհի մտավոր, զգացմունքային, կամային և
անգիտակցական ոլորտների վրա նպատակաուղղված ազդեցության արգելքը և
այլն:
Այսպիսով, այստեղ խոսքը բարոյական անձեռնմխելիության, հոգեկան անձեռնմխելիության, խղճի և դավանանքի ազատության, մտքի և խոսքի ազատության, քաղաքացիությունից կամայականորեն զրկելու կամ փոխելու արգելքի և այլ
խախտումների մասին է4:
Մասնագիտական գրականության մեջ կարծիք է արտահայտվել, որ հոգեկան
անձեռնմխելիությունը պետք է դիտարկել որպես ոչ նյութական բարիք, իսկ վերջինս բաղկացած է ոչ նյութական բարիքների երեք խմբերից`
ա) մարդկանց ֆիզիկական և հոգեկան բարեկեցությանը վերաբերող,
բ) մարդկանց ազատությանը (ինքնավարությանը) վերաբերող,
գ) մարդկանց անհատականացմանը վերաբերող5:
Ռ. Տիմեշովը նշում է նաև, որ ոչ նյութական բարիքների երկրորդ խմբի մեջ
անհրաժեշտ է ներառել ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիությունը, մարդու ազատությունը, իսկ վերջինս ընդգրկում է ոչ միայն գործողությունների, տարածության մեջ տեղաշարժվելու ազատությունը, մարդու մասնավոր կյանքի, մարմնի և հոգեկան գործունեության անձեռնմխելիությունը, այլ նաև ներքին աշխարհի, կարծիքների, մտքերի, հոգևոր (մշակութային) և աշխատանքային (ձեռնարկատիրական)
գործունեության, խղճի, դավանանքի ազատությունը, այդ իրավունքների խախտման դեպքում՝ պաշտպանության դիմելու ունակությունը:
Անձի հոգեկան անձեռնմխելիությունն իրավաբանական գրականության մեջ
ընկալվում է նաև որպես հոգեկան գործընթացների նորմալ ընթացք6, այսինքն` արգելվում է մարդու հոգեկան վիճակին կամայական միջամտությունը: Ամենալայն իմաստով հոգեկան անձեռնմխելիությունը նշանակում է պետության և/կամ մասնավոր անձանց կողմից անհատի նկատմամբ ցանկացած հոգեկան հարկադրանքի
1

Տե′ս Р.М. Хазиев // Право на психическую и нравственную неприкосновенность в
уголовном процессе. Мир юридической науки. – 2016, № 6, էջ 72:
2
Տե′ս Е. Васильева, Проблемы ограничения неприкосновенности личности в уголовном
процессе: дис. … канд. юрид. наук. - Уфа, 2002, էջ 21:
3
Տե′ս В. Смирнов, Права и свободы человека и гражданина, ограничиваемые при
заключении под стражу в ходе уголовного судопроизводства: понятие и содержание //
Вестник Костромского государственного университета им Н.А. Некрасова. - 2012, № 1, Т.
18, էջ 374:
4
Տե′ս Л. Казанцев, Принцип неприкосновенности личности и сфер ее жизнедеятельности
в правовом регулировании общественных отношений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Нижний Новгород – 2004, էջ 18-19:
5
Տե′ս Р. Тимешов, Нематериальные блага в гражданском праве и их защита.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук,
Краснодар- 2010, էջ 7-8:
6
Տե′ս Е. Козлова, О. Кутафин, Конституционное право России. М., Юрист, 2004. էջ 195:
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Государство и право
1

դրսևորման անթույլատրելիություն : Նեղ իմաստով հոգեկան անձեռնմխելիության
տակ պետք է հասկանալ հակաիրավական հոգեկան հարկադրանքի անթույլատրելիությունը, այսինքն` հոգեկան բռնությունը 2: Գիտական գրականության մեջ հարկադրանքն առավել հաճախ կապվում է մարդու կամքի հետ, երբ այն դիտարկվում
է որպես «անհատական կամքի ինքնուրույնության ոչնչացում», այսինքն` մի անձի
(հարկադրողի) կողմից այլ անձի (հարկադրվողի) վրա ազդեցություն այն նպատակով, որպեսզի վերջինիս ստիպի որևէ գործողություն իրականացնել (անգործություն
դրսևորել) իր կամքին հակառակ3:
Մեկ այլ հեղինակի կարծիքով՝ հարկադրանքն անձի կամքի վրա այնպիսի ազդեցությունն է, որը նպատակ ունի անձի վարքագիծը համապատասխանեցնել հասարակության մեջ գործող նորմերին և կանոններին, իսկ ազդեցությունը կիրառվում
է այդ նորմերով և կանոններով սահմանված կարգով, իսկ բռնություն ասելով պետք
է հասկանալ այնպիսի գործողություններ, որոնք ուղղված են անձին ստիպելու կատարել որոշակի գործողություններ (դրսևորել անգործություն), որոնց կատարումն
անձի համար չի համարվում պարտադիր, իսկ որոշ դեպքերում անձը պարտավոր է
ձեռնպահ մնալ տվյալ գործողությունը կատարելուց (անգործությունը դրսևորելուց):
Հարկադրանքի մեջ հոգեբանական ազդեցության տակ պետք է հասկանալ
մարդու հոգեբանության վրա տարբեր միջոցներով տեղեկատվական բնույթի ազդեցությունը, որը նրա մոտ առաջացնում է վախի զգացողություններ կամ հիպնոսային վիճակ, ինչը ճնշում է նրա կամքը և սահմանափակում է ազատ ինքնաարտահայտման ունակությունը:
Հարկադրանքի մեջ հոգեկան ազդեցության տեսակներ են սպառնալիքը և
հիպնոսը: «Հոգեկան բռնություն» եզրույթը նույնական չէ «հոգեկան հարկադրանքին», քանի որ ենթադրվում է, որ բռնությունը կարող է լինել միայն ֆիզիկական:
Հարկադրանքի մեջ առանձնացնելով հոգեբանական կողմը` նպատակահարմար
կլինի խոսել հոգեբանական ազդեցության, այլ ոչ թե բռնության մասին4:
Այդուհանդերձ, կարծում ենք, որ թե´ ֆիզիկական, թե´ հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքը խախտելու ունակ հարկադրանքը, որը չունի սոցիալական
նորմերով այն կիրառելու հնարավորություն նախատեսելու տեսքով հիմնավորում,
համարվում է բռնություն:
Հոգեկան հարկադրանքը կարող է դիտարկվել որպես հոգեկան անձեռնմխելիության սահմանափակման թույլատրելի տեսակ, եթե այն տեղավորվում է իրավական դաշտի շրջանակներում: Օրինական հոգեկան հարկադրանքի առավել
տարածված տեսակների թվին սովորաբար դասվում են այնպիսի միջոցները, որոնք սահմանափակում են անհատի հոգեկան անձեռնմխելիությունը. նախապես
ընտրված խափանման միջոցի պայմանները խախտելու դեպքում ավելի խիստ
խափանման միջոց կիրառելու սպառնալիքը, վկային, տուժողին ցուցմունք տալուց
հրաժարվելու կամ խուսափելու կամ ակնհայտ կեղծ ցուցմունք տալու համար պատասխանատվության մասին նախազգուշացնելը, անձնական խուզարկության ենթարկվելուց հրաժարվելու դեպքում հարկադրանք կիրառելու հնարավորության
մասին նախազգուշացնելը և այլն: Մնացած միջոցները, որոնք նպատակ ունեն ան1
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Պետություն և իրավունք

ձին դրդելու իր կամքին հակառակ իրականացնելու այս կամ այն գործողությունը,
դիտարկվում են որպես հոգեկան բռնություն, որը խախտում է անձնական
անձեռնմխելիությունը1: Հոգեկան բռնությունը կարող է իրականացվել նախևառաջ
սպառնալիքի ցանկացած կերպ, ինչպես նաև վիրավորանքի և զրպարտության
ձևով: Դրանք ունակ են ոչ միայն ճնշելու տուժողի կամքը, այլև նրան պատճառելու
հոգեկան վնասվածքներ, որոնք անհատի առողջության համար երբեմն ոչ պակաս
վտանգ են ներկայացնում, քան ֆիզիկական բնույթի վնասվածքները:
Հոգեկան բռնությունը հանցագործություն է մարդու հոգեկան անվտանգության
դեմ՝ տուժողին ոչ իրավաչափ կերպով դիտավորյալ հոգեկան վնաս պատճառելու
տեսքով:
Հոգեկան բռնության հանրորեն վտանգավոր հետևանք է հանդիսանում հոգեկան վնասը, որը մարդու զգացմունքային ոլորտի` բացասական հոգեկան իրավիճակների տեսքով վնասակար փոփոխությունների ամբողջությունն է: Հոգեկան
վնասը տարանջատվում է չորս տեսակի` հանցավոր սպառնալիքի վերաբերյալ
մտավախություն, հանկարծակի ծագած ուժեղ հոգեկան անհանգստության (աֆեկտ) վիճակ, բացասական զգացմունքային վիճակ, որը չի հասնում աֆեկտի աստիճանի, հոգեկան տառապանքներ2: Խնդրո առարկա իրավունքի համատեքստում
սպառնալիքը` որպես հանցավոր վարքագիծ, տուժողի վրա հակաիրավական հանրային վտանգավոր տեղեկատվական ազդեցություն է: Ընդ որում նման արաքի
քրեականացման հիմք է հանրորեն վտանգավոր և իրական սպառնալիքի ունակությունը խախտելու՝ մարդու հոգեկան անձեռնմխելիությունը և/կամ պատճառելու
նրան հոգեբանական կամ առողջական այլ վնաս:
Այս կապակցությամբ հատկանշական է ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի իրավական
դիրքորոշումն առ այն, որ սպառնալիքն իրական է համարվում այն դեպքում, երբ
տուժողը բավարար հիմքեր է ունենում վախենալու դրա իրականացումից: Այլ կերպ
ասած` տուժողը պետք է կարծի, որ սպառնալիքի իրականացումը հնարավոր է:
Միևնույն ժամանակ, թեև սպառնալիքի իրական լինելը հավաստելու համար տուժողի սուբյեկտիվ ընկալման գնահատումը կարևոր է, սակայն առաջնայինն օբյեկտիվ
իրադրության գնահատումն է3:
Հակաիրավական, հանրորեն վտանգավոր տեղեկատվական ոտնձգություն իրականացնելու կառուցակարգը այն է, որ խախտվում է անհատի հոգեբանական
անձեռնմխելիությունը4:
Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրական դատարանը 1995 թվականի
մայիսի 3-ի որոշմամբ արտահայտել է իրավական դիրքորոշում, համաձայն որի` ոչ
միայն իրական սահմանափակումները, այլ նաև դրանց կիրառման բացահայտված
վտանգը խախտում են անհատի անձեռնմխելիությունը, այդ թվում` հոգեբանական
ճնշում են գործադրում մարդու գիտակցության և արարքների վրա: Դա ամբողջությամբ վերաբերում է նաև քրեական գործ հարուցելու որոշմանը, որը միշտ կապված
է նման վտանգ ստեղծելու հետ, այդ թվում` անձին վկայից կամայականորեն կաս-
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Государство и право
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կածյալի վերածելու սպառնալիքի հետ : Օրենսդիրը չի կարող մարդուն պարտադրել նմանատիպ ճնշմանը դիմանալու պարտականություն` նրան չտալով հնարավորություն օգտվելու դատական պաշտպանության իրավունքից:
Անօրինական քրեական գործ հարուցելու դեմ դատական պաշտպանությունը
կարող է կանխել շահագրգիռ անձանց իրավունքների անհիմն սահմանափակումները, իսկ դատարանի մատչելիության բացակայությունը քննություն իրականացնող մարմինների համար հնարավորություն կստեղծի ազդեցության անօրինական
մեթոդներ կիրառելու համար2: Մարդու ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքը յուրաքանչյուր մարդու երաշխավորում է, որ նրա ֆիզիկական,
մարմնական ամբողջականությունը չի խախտվի, նա չի ենթարկվի ֆիզիկական և
հոգեկան կտտանքների: Բացի դրանից, այն նաև ներառում է մարդու մարմնի և հոգեկան աշխարհի նկատմամբ առավել նվազ լրջության միջամտությունները. օրինակ՝ հոգեմետ դեղերով պարտադիր բուժումները, հոգեբուժական հարկադիր միջամտությունները, մարմնական ստուգումները և բժշկական այլ հարկադիր միջամտությունները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք անհրաժեշտ են ժողովրդավարական հասարակության մեջ հանրային ավելի բարձր շահերի պաշտպանության համար:
Այս իրավունքի գործնական նշանակությունը առավելապես դրսևորվում է
բժշկության, կենսաբանության և տեխնոլոգիայի ոլորտի արդի զարգացումների համատեքստում՝ անհամաչափ միջամտությունից և վտանգներից անձին պաշտպանություն տրամադրելու առումով3: Թեև գիտական գրականության մեջ հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքի առնչությամբ տարբեր հասկացություններ են կիրառվում, ինչպես նաև այդ իրավունքին միջամտելու դեպքերը տարբեր կերպ են բնութագրվում, սակայն ընդհանուր հետևությունն այն է, որ հոգեկան անձեռնմխելիությունը հոգեկան գործընթացների նորմալ ընթացքն է:
ՀՀ Սահմանադրությունն արգելում է որևէ ձևով միջամտել այդ նորմալ ընթացքին, որը կարգավորվում է հակաիրավական, հանրորեն վտանգավոր տեղեկատվական բնույթի ազդեցության միջոցով: Սակայն այս իրավունքը բացարձակ իրավունք չէ, և որոշակի սահմանադրական արժեքների պաշտպանության նպատակով
հոգեկան գործընթացների վրա հարկադրանք պարունակող իրավաչափ տեղեկատվական ազդեցությունը միանգամայն հնարավոր է և թույլատրելի:
Միջազգային իրավական փաստաթղթերում քննարկվող իրավունքը նույնպես
տարբեր ձևակերպումներ է ստացել: Մասնավորապես, Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն` յուրաքանչյուր մարդ ունի ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունք4: Դաշնագրում ամրագրված անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը պաշտպանում է ֆիզիկական անձանց դիտավորյալ մարմնական վնասվածքներ և հոգեկան առողջությանը վնաս պատճառելուց` անկախ այն հանգամանքից՝ անձը գտնվում է անազատության մեջ, թե ոչ: Անձնական անձեռնմխելիության
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Ընդունվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի 1966 թվականի դեկտեմբերի 16-ի 2200 Ա(XXI)
բանաձևով: Հասանելի է Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգում հետևյալ
էլ. հասցեով` http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500:
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Պետություն և իրավունք

իրավունքը մասնակից պետություններին պարտավորեցնում է պատշաճ միջոցներ
ձեռք առնել, պաշտպանել մարդկանց կյանքին կամ ֆիզիկական անձեռնմխելիությանը սպառնացող վտանգներից: Մասնակից պետությունները պարտավոր են ձեռնարկել ինչպես ապագա վնասը կանխելուն միտված, այնպես էլ հետադարձ միջոցներ, ինչպիսիք են քրեական օրենսդրության կիրառման ապահովումը նախկինում
պատճառված վնասի համար:
Այսպես, մասնակից պետությունները պարտավոր են պատշաճորեն արձագանքել այս կամ այն խմբի տուժողների նկատմամբ պարբերաբար բռնություն կիրառելու դեպքերին, օրինակ` իրավապաշտպաններին կամ լրագրողներին վախեցնելը, վկաների նկատմամբ վրեժի գործողությունները, կանանց նկատմամբ բռնությունը, այդ թվում` ընտանեկան բռնությունը, երեխաների և հաշմանդամների նկատմամբ բռնությունը, սեռական կողմնորոշման կամ գենդերային ինքնության հատկանիշով անձանց նկատմամբ բռնությունը և այլն: Սակայն անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը չի ներառում ֆիզիկական կամ հոգեկան առողջությանը վերաբերող բոլոր ռիսկերը և չի առնչվում մարդու առողջության վրա անուղղակի ազդեցությանն այն դեպքերում, երբ անձը դառնում է քաղաքացիական կամ քրեական
դատավարության օբյեկտ1:
Եվրոպական Միության հիմնարար իրավունքների խարտիայի2 «Անձի ամբողջականության իրավունքը» վերտառությամբ 3-րդ հոդվածի 1-ին մասն ամրագրում
է, որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի, որ հարգվի իր ֆիզիկական և հոգեկան ամբողջականությունը: Այս դրույթի բովանդակությունից բխում է, որ մարդու ամբողջականությունը ներառում է ոչ միայն արտաքին ֆիզիկական չափանիշները, այլև նրա
ներաշխարհը, հոգեկան ամբողջականությունը: Թեև հոդվածը չի ամրագրում տվյալ
իրավունքի սահմանափակման ընդհանուր դեպքերը, այդուհանդերձ որոշակի գործողությունների արգելք ամրագրում է, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն
անձի ամբողջականության իրավունքը երաշխավորելու տեսանկյունից:
Հատկանշական է, որ տարբեր երկրների սահմանադրություններում տարբեր
ձևակերպումներ են տրվում հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքին: Այսպես,
Ռումինիայի Սահմանադրության 22-րդ հոդվածն ամրագրում է, որ մարդու կյանքի
իրավունքը, ինչպես նաև ֆիզիկական և հոգեկան ամբողջականության իրավունքը
երաշխավորվում են3:
Սերբիայի Հանրապետության Սահմանադրության 25-րդ հոդվածով ամրագրվում է, որ ֆիզիկական և հոգեկան ամբողջականությունն անձեռնմխելի է4:
Սլովենիայի Հանրապետության Սահմանադրության 35-րդ հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուրի ֆիզիկական և հոգեկան ամբողջականությունը պետք է երաշխավորվի, քանի որ նա ունի մասնավոր կյանքի և այլ անձնական իրավունքներ5:
1

Տե′ս Замечание общего порядка № 35, Статья 9 (Свобода и личная неприкосновенность),
Организация Объединенных Наций, Комитет по правам человека, 16 December 2014,
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/
FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2bWPAXjdnG1m
wFFfPYGIlNfb%2f6T%2fOE3Tt13ZSwvka7iWGvD2B%2f9eeOQPaa55YqUIQjkMBoUSiy00%2b
cMzoUCHbZNIVhcW:
2
Տե′ս EU Charter of Fundamental Rights, European Union Agency for Fundamental Rights
(FRA), http://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/3-right-integrity-person:
3
Տե′ս The Constitution of Romania of 21 November 1991 (as Amended by Constitutional
Revision Law No. 429/2003 of October 29, 2003), available http://www.cdep.ro/pls/dic/
site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0sba22:
4
Տե′ս Constitution of the Republic of Serbia, http://www.srbija.gov.rs/ cinjenice_o_srbiji/
ustav_odredbe.php?id=218:
5
Տե′ս Constitution of the Republic of Slovenia, http://www.codices.coe.int/NXT/
gateway.dll?f=templates&fn=default.htm:
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Մոլդովայի Հանրապետության Սահմանադրության` «Կյանքի և ֆիզիկական ու
հոգեկան ամբողջականության իրավունք» վերտառությամբ 24-րդ հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն` պետությունը յուրաքանչյուր անհատի համար երաշխավորում է
կյանքի և ֆիզիկական ու հոգեկան ամբողջականության իրավունքը1:
Հիշատակման է արժանի նաև Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության
հիմնական օրենքը, որի «Անձնական ազատություն» վերտառությամբ 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասը երաշխավորում է յուրաքանչյուրի կյանքի և ֆիզիկական ամբողջականության իրավունքը2` առանց անդրադառնալու հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքին, սակայն նույն օրենքի` «Ազատությունից զրկելու իրավական երաշխիքները» վերտառությամբ 104-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` ազատությունից
զրկված անձինք չպետք է ենթարկվեն հոգեկան կամ ֆիզիկական վատ վերաբերմունքի: Գրեթե նույնաբովանդակ դրույթներ են ամրագրված Իտալիայի Հանրապետության Սահմանադրության3 13-րդ հոդվածում, ըստ որի` անձնական ազատությունն անձեռնմխելի է, իսկ ցանկացած եղանակով ազատության սահմանափակման
ենթարկված անձանց նկատմամբ ֆիզիկական կամ հոգեկան բռնության ցանկացած գործողություն պետք է պատժվի:
Հոգեկան ամբողջականության իրավունքն առավել մանրամասն կարգավորում
է ստացել Հարավաֆրիկյան Հանրապետության Սահմանադրության4 մեջ, որի «Ազատությունը և անձնական անձեռնմխելիությունը» վերտառությամբ 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասն ամրագրում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի մարմնական կամ հոգեկան
ամբողջականության իրավունք, որը ներառում է հետևյալ իրավունքները.
ա) կայացնել վերարտադրության վերաբերյալ որոշումներ,
բ) պաշտպանել և վերահսկել իր մարմինը,
գ) չենթարկվել բժշկական կամ գիտական փորձերի առանց իր հստակ արտահայտված համաձայնության:
Տարբեր երկրների սահմանադրությունների վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ թեև կիրառվող հասկացությունները ձևակերպումների տեսանկյունից տարբեր են, սակայն դրանք բոլորը վերաբերում են հոգեկան ամբողջականության երաշխավորմանը, որպեսզի հանրային իշխանությունները թույլ չտան հարկադրանք
պարունակող տեղեկատվական բնույթի հակաիրավական ազդեցություն մարդու
հոգեկան նորմալ գործընթացների վրա, և մարդը չզրկվի իր ներաշխարհին համապատասխան որոշումներ կայացնելու իրական հնարավորությունից:
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության
մասին» եվրոպական կոնվենցիան (այսուհետ նաև` Կոնվենցիա) ուղղակիորեն չի
ամրագրում հոգեկան անձեռնմխելիության կամ հոգեկան ամբողջականության իրավունքը, որը, սակայն, Կոնվենցիայի դրույթների բովանդակությունից դուրս է բերվել
ՄԻԵԴ (այսուհետ նաև` Դատարան) դատական պրակտիկայի միջոցով: Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, քննելով փողոցային շներից հարձակման
ենթարկված դիմումատուի գործը, նշում է, որ վերջինիս պատճառվել է ֆիզիկական
և հոգեկան լուրջ տառապանք5: Սակայն դատարանն իր որոշումներում չի հստա1

Տե′ս Constitution of the Republic of Moldova, available http://www.presedinte.md/titlul2#2:
Տե′ս Basic Law for the Federal Republic of Germany, CODICES, the infobase on Constitutional
Case-Law of the Venice Commission!, http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=
templates&fn=default.htm
3
Տե′ս Constituion of the Italian Republic, CODICES, the infobase on Constitutional Case-Law of
the Venice
Commission!,
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=
default.htm
4
Տե′ս Constitution of the Republic of South Africa, available http://www.justice.gov.za/legislation/
constitution/SAConstitution-web-eng.pdf:
5
Տե′ս Georgel and Georgeta Stoicescu v. Romania, judgment 26 July 2011, final 26/10/2011,
(paragraphs 7 to 10 above):
2
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կեցնում, թե հոգեկան ամբողջականությունն անձին ինչ իրավունքներով է օժտում,
թեև նշում է, որ ոչ բոլոր գործողությունները կամ միջոցները, որ բացասաբար են
անդրադառնում հոգեկան ամբողջականության վրա, միջամտում են Կոնվենցիայի
8-րդ հոդվածով երաշխավորված մասնավոր կյանքը հարգելու իրավունքին: Սակայն Դատարանի դատական պրակտիկան չի բացառում, որ վերաբերմունքը, որը
չի համապատասխանում 3-րդ հոդվածում նախատեսված դաժանությանը, կարող
է, այնուամենայնիվ, խախտել մասնավոր կյանքին վերաբերող 8-րդ հոդվածը, եթե
առկա է բավականաչափ բացասական ազդեցություն ֆիզիկական և հոգեկան ամբողջականության վրա1: Դաժանության նվազագույն աստիճանի գնահատումը հարաբերական է և կախված է գործի բոլոր հանգամանքներից, ինչպիսիք են, օրինակ՝
վերաբերմունքի տևողությունը, դրա ֆիզիկական և հոգեկան հետևանքները և որոշ
դեպքերում՝ տուժողի սեռը, տարիքը և առողջական վիճակը:
Բնական ճանապարհով ձեռք բերված ֆիզիկական կամ հոգեկան հիվանդությունից առաջացող տառապանքները կարող են ներառվել Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի շրջանակներում, եթե տառապանքը կամ դրա ռիսկերն ուժեղացել են վերաբերմունքի պատճառով, եթե տառապանքները բխում են ազատազրկման, աշխատանքից հեռացման կամ այլ միջոցների կիրառման պայմաններից, որոնց համար
իշխանությունը կարող է կրել պատասխանատվություն 2 : Այս դիրքորոշմամբ Դատարանն էականորեն ընդլայնում է հոգեկան ամբողջականության բովանդակությունը, որի մեջ ներառում է ոչ միայն պետության անունից հանդես եկող սուբյեկտների կողմից անմիջականորեն իրավունքի խախտման արգելքը, այլ նաև այնպիսի
վարքագիծը, որը թեև ուղղակիորեն միտված չի եղել հոգեկան ամբողջականության
խախտմանը, սակայն նպաստել է այդ խախտումների կամ դրանց ռիսկերի ուժեղացմանը: Դատարանը բազմիցս նշել է, որ «մասնավոր կյանքը» լայն հասկացություն է, որը ենթակա չէ սպառիչ բնորոշման: Հոգեկան առողջությունը նույնպես
պետք է դիտարկվի որպես մասնավոր կյանքի առանցքային մաս` կապված հոգեկան ամբողջականության տարրի հետ: 8-րդ հոդվածը պաշտպանում է ինքնության
և անձնական զարգացման իրավունքը, մարդկանց ու արտաքին աշխարհի հետ
հարաբերությունները զարգացնելու իրավունքը:
Հոգեկան կայունության պահպանումն այդ տեսանկյունից պարտադիր նախապայման է մասնավոր կյանքը հարգելու իրավունքից արդյունավետորեն օգտվելու
համար 3 : Սակայն հոգեկան առողջությունը հոգեկան անձեռնմխելիության միակ
տարրը չէ: Ճանաչողական ազատության իրավունքը, որը լայնորեն քննարկվում է
իրավաբանական գրականության մեջ, անհատներին տալիս է ազատ և համապատասխան որոշումներ կայացնելու իրավունք, որոնք առնչվում են նյարդատեխնոլոգիաների կիրառությանը: Հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքն անհատներին
պաշտպանում է առանց երրորդ անձանց համաձայնության ուղեղի առկա տեղեկատվական դաշտ ներխուժումից, ինչպես նաև այդ տեղեկատվությունն անօրինական հավաքելուց: Անօրինական օգտագործման նման հնարավորությունները
պետք է ստիպեն վերաիմաստավորել և նորովի դիտարկել հոգեկան ամբողջականության իրավունքը, որը միջազգային իրավունքը ճանաչել է հոգեկան առողջության իրավունք: Վերջինս պետք է պաշտպանի մարդուն ոչ միայն հոգեկան հիվանդությունից, այլ նաև նյարդատեխնոլոգիաների ոչ ճիշտ կիրառման միջոցով նրանց
նյարդային գործունեության4 վրա անօրինական և վնասակար ազդեցություններից:
1

Տե′ս Costello-Roberts v. the United Kingdom, judgment of 25 March 1993:
Տե′ս N. v. The United Kingdom, Judgment, 27 May 2008:
3
Տե′ս Bensaid v. The United Kingdom, Judgment, 6 February 2001, Final 6 May 2001:
4
Տե′ս Ն. Հակոբյան, Ա. Հակոբյան, Հ. Բակլավաջյան, Բարձրագույն նյարդային (հոգեկան)
գործունեություն: ՈՒսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2005, Մ. Նադիրյան, Նյարդաֆիզիոլոգիա և բարձրագույն նյարդային գործունեություն: Մանկավարժ, Երևան
- 2008:
2
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Վերջապես` հոգեկան շարունակականության իրավունքը կարող է պահպանել
մարդկանց անհատական ինքնությունը և պաշտպանել նրանց հոգեկան կյանքի շարունակականությունը երրորդ անձանց կողմից առանց համաձայնության արտաքին
փոփոխությունների ենթարկելուց:
Հոգեկան շարունակականությունը կարևոր հիմնախնդիր է ազգային անվտանգության տեսանկյունից, որտեղ անհատին փոխելու պարտադիր միջամտությունները պետք է արդարացվեն կարևորագույն ռազմավարական նպատակներով1:
Այսպիսով, ամփոփելով վերոշարադրյալը` կարող ենք ամրագրել հետևյալ եզրահանգումները:
• Թեև գիտական գրականության մեջ հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքի առնչությամբ տարբեր հասկացություններ են կիրառվում, ինչպես նաև այդ
իրավունքին միջամտելու դեպքերը տարբեր կերպ են բնութագրվում, սակայն ընդհանուր հետևությունն այն է, որ հոգեկան անձեռնմխելիությունը հոգեկան գործընթացների նորմալ ընթացքն է, որին ՀՀ Սահմանադրությունն արգելում է որևէ ձևով
միջամտել, ինչը տեղի է ունենում տեղեկատվական բնույթի ազդեցության միջոցով:
Սակայն այս իրավունքը բացարձակ իրավունք չէ, և որոշակի սահմանադրական
արժեքների պաշտպանության նպատակով հոգեկան գործընթացների վրա հարկադրանք պարունակող իրավաչափ տեղեկատվական ազդեցությունը միանգամայն հնարավոր է և թույլատրելի:
• Տարբեր երկրների սահմանադրությունների վերլուծությունները ցույց են
տալիս, որ թեև ձևակերպումների տեսանկյունից կիրառվող հասկացությունները
տարբեր են, սակայն դրանք բոլորը վերաբերում են հոգեկան ամբողջականության
երաշխավորմանը, որպեսզի հանրային իշխանությունները թույլ չտան հարկադրանք պարունակող տեղեկատվական բնույթի հակաիրավական ազդեցություն
մարդու հոգեկան նորմալ գործընթացների վրա, և մարդը չզրկվի իր ներաշխարհին
համապատասխան որոշումներ կայացնելու իրական հնարավորությունից:
• Հոգեկան անձեռնմխելիության սահմանադրական իրավունքը պետության
կողմից ճանաչված և երաշխավորվող իրավունքների ամբողջություն է, որն անձին
հնարավորություն է տալիս իր զարգացվածության, կրթվածության, պատկերացումների հիման վրա առանց հարկադրանք պարունակող հակաիրավակական որևէ
արտաքին ազդեցության զարգացնել իր հոգեկան աշխարհի մտավոր, զգացմունքային, կամային և գիտակցական ոլորտները, ձևավորել սեփական ինքնությունը,
հաստատել և զարգացնել հարաբերություններ այլ մարդկանց ու արտաքին աշխարհի հետ: Այս իրավունքի առանցքն է կազմում մարդու կողմից ձևավորված և
գիտակցված կամքը:
• Հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքի արդյունավետ իրացումը սերտ
կապված է նաև այլ հիմնական իրավունքներից արդյունավետորեն օգտվելու իրական հնարավորության հետ, միաժամանակ հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքն անձին չի պաշտպանում իր հոգեկան աշխարհի վրա հարկադրանք պարունակող իրավաչափ տեղեկատվական ազդեցություններից:
• Հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքը ենթադրում է պետության պարտականությունը՝ երաշխավորել, որպեսզի ո´չ հանրային իշխանության անունից
հանդես եկող սուբյեկտները, ո´չ այլ անձինք տեղեկատվական բնույթի հոգեկան
հարկադրանքի օգնությամբ անձին չստիպեն հրաժարվել իր կողմից ձևավորված և
գիտակցված անհատական կամքից:

1

Տե′ս Marcello Ienca, Do We Have a Right to Mental Privacy and Cognitive Liberty?,
https://blogs.scientificamerican.com/observations/do-we-have-a-right-to-mental-privacy-andcognitive-liberty/#:

32

Պետություն և իրավունք

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О КОНСТИТУЦИОННОПРАВОВОМ СОДЕРЖАНИИ ПРАВА НА ПСИХИЧЕСКУЮ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
Артур Наапетян
Аспирант кафедры права Европейской образовательной академии
__________________________________________

В статье был представлен ряд актуальных вопросов, касающихся содержания права на психическую неприкосновенность в свете различных правовых
актов, теоретических источников и практики высших судебных органов
некоторых государств.
Принимая во внимание правовые позиции Европейского суда по правам
человека, были затронуты позитивные обязанности государства в этой области,
которые имеют ключевое значение для раскрытия содержания права на
психическую неприкосновенность. На основе анализа были сделаны некоторые
теоретические
обобщения
и
представлены
научно-исследовательские
рекомендации.
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In the article have been presented a number of topical issues regarding the
content of the right of physical immunity in the light of various legal acts, theoretical
sources and the practice of the supreme judicial bodies of some states.
Taking into account the legal positions of the European Court of Human Rights, it
was touched upon the positive responsibilities of the state in this area, which have key
importance for the disclosure of the content of the right to physical immunity. Based on
the analysis have been made some theoretical generalizations and presented
scientific-researched recommendations.
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2015 թվականի փոփոխություններով ՀՀ Սահմանադրության1 50-րդ հոդվածի
1-ին մասը, ամրագրելով, որ. «Յուրաքանչյուր ոք ունի վարչական մարմինների

կողմից իրեն առնչվող գործերի անաչառ, արդարացի և ողջամիտ ժամկետում
քննության իրավունք», դրանով իսկ Հայաստանի Հանրապետության իրավական
համակարգ է ներմուծել վարչական իրավունքի գիտությանը հայտնի, այսպես կոչված, «հոգատարության սկզբունքը» (“the principle of care”): Պատշաճ վարչարարության էությունը և դրա անքակտելի մասը կազմող այս իրավական սկզբունքի բովանդակությունն առաջին հերթին դրսևորվում են վարչական մարմիններին ներկայացվող՝ գործերի քննության արդարացիության և անաչառության պահանջների միջոցով, որոնք բխում են իրավական որոշակիության սկզբունքից՝ վարչարարության
ոլորտում երաշխավորելով որոշումների կայացման կանխատեսելիության ու օրենքի միատեսակ կիրառության հաստատումն ու հետագա զարգացումը:
Արդարության սկզբունքը, որը հայտնի է նաև բնական արդարադատության
կամ արդարացիության (“equity”) սկզբունքներ անվանմամբ, կոչված է երաշխավորելու ընդհանուր վստահությունը վարչարարության պատշաճության նկատմամբ:
Այն ընկալվում է որպես հիմնարար իրավական սկզբունք, որն էական նշանակություն ունի մասնավոր անձանց և հանրային իշխանության հարաբերություններում
վստահության և կանխատեսելիության մթնոլորտ ստեղծելու հարցում2:
Արդարացի վարչարարության պահանջը տարածվում է վարչական մարմինների գործունեության բոլոր կողմերի վրա. այն ունի համընդգրկուն բնույթ, պատշաճ
վարչարարության իրավունքի մյուս բոլոր բաղադրատարրերի հիմքն է և առաջին
հերթին ենթադրում է վարչական մարմինների կողմից համաչափության, հավասարության պահպանում, ինչպես նաև հարգանք մասնավոր անձանց իրավական ակնկալիքների նկատմամբ 3 : Իրավաչափության և արդարացիության փոխհարաբերությունները դեռևս հնագույն ժամանակներից ուսումնասիրվում են իրավունքի փիլիսոփայության կողմից. օրինակ՝ Արիստոտելը պնդում էր, որ արդարության միջոցով պետք է շտկել օրենքի սխալները 4 : Այս իմաստով արդարության սկզբունքը
զուտ իրավաբանական հասկացություն չէ, և իրավաչափ վարքագիծը ոչ բոլոր
դեպքերում է համարվում արդարացի:
Իրավաբանական գրականությունում ընդգծվում է, որ վարչարարությունը համարվում է արդարացի այն դեպքում, երբ վարչական մարմինը ոչ միայն պահպանում է օրենսդրության պահանջները, այլ նաև ստեղծում է իրավահավասարության
և հավասարակշռվածության մթնոլորտ: Այս առումով արդարությունը պետք է դի1
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Պետություն և իրավունք

տարկել որպես իրավական նորմի կիրառման անհրաժեշտ պայման, որի միջոցով
վարքագծի ընդհանուր կանոնը համապատասխանեցվում է քննության առարկա
հանդիսացող որոշակի գործի առանձնահատկություններին: Այսինքն՝ արդարության
սկզբունքը վարչական մարմնիններին ներկայացնում է իրավական կարգադրագրերի զուտ մեխանիկական կիրառությունից ձեռնպահ մնալու և որոշակի գործի հանգամանքներից ելնելով՝ որոշակի ճկունություն ցուցաբերելու պահանջ: Այս իմաստով արդարության սկզբունքը միտված է մեղմելու կամ նույնիսկ շրջանցելու իրավահավասարության սկզբունքը1:
Արդարացի վարչարարության վերոհիշյալ մոտեցումը պետք է ցուցաբերվի
հատկապես այն դեպքում, երբ իրավական այս կամ այն նորմի ճշգրիտ (զուտ մեխանիկական) կիրառումը կարող է հանգեցնել գործի անարդար ելքի: Ասվածը
կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում վարչական մարմիններին վերապահված
հայեցողական լիազորությունների կիրառման ոլորտում: Այսպես, օրինակ, օրենսդիրը 06.11.2000 թվականին ընդունված «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով 2 նույն օրենքի խախտման համար կիրառվող պատասխանատվության միջոցի (տուգանք կամ նախազգուշացում) ընտրության, ինչպես նաև որպես պատասխանատվության միջոց ընտրված տուգանքի չափի որոշման հարցում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովին օժտել է հայեցողական լիազորություններով: Անձի պատշաճ վարչարարության սահմանադրական իրավունքի բաղադրիչ հանդիսացող գործի արդարացի
քննության սկզբունքից հետևում է, որ տնտեսվարող սուբյեկտներին պատասխանատվության ենթարկելու բնագավառում օրենքով նախատեսված վերոգրյալ հայեցողական լիազորություններն իրականացնելիս հիշյալ հանձնաժողովը` որպես
վարչական մարմին, պարտավոր է առաջնորդվել այն գաղափարով, որ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում իր կողմից կիրառվող պատասխանատվության միջոցը
պետք է լինի արդարացի. այն պետք է համապատասխանի տվյալ գործի առանձնահատկություններին և ապահովի ողջամիտ հավասարակշռություն կիրառվող միջոցի ու դրանով հետապնդվող նպատակի միջև՝ երաշխավորելով պատշաճ վարչարարության նկատմամբ հանրության վստահության ամրապնդումը3:
Ի տարբերություն պատշաճ վարչարարության իրավունքի մյուս երաշխիքների՝
վարչական մարմինների կողմից գործի արդարացի քննության սկզբունքն օժտված
չէ խիստ որոշակի բովանդակությամբ և ունի մնացորդային չափանիշի հատկանիշ.
այն թույլ է տալիս ընդլայնել պատշաճ վարչարարության իրավունքի ծավալը՝ դրա
մեջ ներառելով այդ հիմնարար իրավունքի համար էական նշանակություն ունեցող
որոշ այլ որակներ, որոնք սահմանված չեն հիմնական օրենքով, ինչպես նաև գնահատել վարչարարության պատշաճությունն իր ամբողջականության մեջ՝ անկախ
պատշաճ վարչարարության իրավունքի՝ Սահմանադրությամբ երաշխավորված
որևէ բաղադրատարրի խախտման առկայությունից կամ բացակայությունից:
Մի կողմից, գործի արդարացի քննության սկզբունքի համաձայն՝ ֆիզիկական և
իրավաբանական անձանց առնչվող ցանկացած վարչական ընթացակարգ պետք է
իր ամբողջականության մեջ համապատասխանի ոչ միայն պատշաճ վարչարարության իրավունքի՝ Սահմանադրությամբ ամրագրված առանձին տարրերին, այլ
նաև արդարացիության ընդհանուր պահանջին: Պատշաճ վարչարարության իրա1

Տե՜ս Julie Dupont-Lassalle, Le Principe de Bonne Administration en Droit de l’Union
Européenne, University Paris II-Panthéon Assas, Bruylant, 2013, էջեր 244, 255:
2
Տե՜ս ՀՀՊՏ 2000.12.15/30(128):
3
Նմանատիպ իրավական դիրքորոշում է արտահայտել նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանը

«Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ-ն ընդդեմ ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
պետական հանձնաժողովի թիվ ՎԴ/6329/05/12 վարչական գործով 22.04.2016 թվականին

կայացված որոշմամբ:
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վունքի այս բաղադրիչը, փաստորեն, հնարավորություն է ընձեռում գնահատելու
վարչական վարույթի իրավաչափությունն իր ամբողջականության մեջ: Այլ կերպ ասած, այս կամ այն վարչական վարույթը կարող է ոչ իրավաչափ ճանաչվել անգամ
այն դեպքում, երբ վարչական մարմինը թույլ չի տվել պատշաճ վարչարարության
իրավունքի մյուս տարրերից որևէ մեկի խախտում, սակայն վերջինիս իրականացրած վարչական վարույթը՝ որպես ամբողջական ընթացակարգ, չի համապատասխանում արդարացիության ընդհանուր չափանիշին:
Մյուս կողմից, պատշաճ վարչարարության իրավունքի՝ գործի արդարացի
քննության բաղադրիչի միջոցով այդ սահմանադրական իրավունքի բովանդակությունը լրացվում է մի շարք այլ իրավունքներով և ելակետային գաղափարներով, որոնցից են մասնավորապես՝
1) վարչական վարույթին արդյունավետ մասնակցության իրավունքը,
2) «զենքերի հավասարության» սկզբունքը,
3) հիմնավորված վարչական ակտ ստանալու իրավունքը,
4) անմեղության կանխավարկածը,
5) ապացուցումը վարչական վարույթում,
6) իրավական որոշակիության սկզբունքը և այլն:
Վարչական վարույթին արդյունավետ մասնակցության իրավունքը ենթադրում
է, որ պատշաճ վարչարարության իրավունքի միջոցով երաշխավորվում է ոչ միայն
վարչական վարույթի ընթացքում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց լսված
լինելը, որը քննարկվող հիմնարար իրավունքի առանձին բաղադրատարր է, այլ
նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց արդյունավետ մասնակցությունը
վարչական վարույթին: Այսինքն՝ վարչական մարմինները պարտավոր են ապահովել անհրաժեշտ պայմաններ վարույթի մասնակիցների կողմից իրենց ընթացակարգային իրավունքներից արդյունավետ օգտվելու համար: Այդպիսի պայմաններից
են, օրինակ, վարույթի ընթացքում կազմակերպվող անհրաժեշտ միջոցառումների
անցկացման տեղի, օրվա և ժամի մասին վարույթի մասնակիցներին պատշաճ ծանուցելը, վարույթի ընթացքում անցկացվող լսումների համար անհրաժեշտ շենքային պայմանների ապահովումը, ֆիզիկական արատ ունեցող անձանց համար լսումներին արդյունավետ մասնակցելու համար հնարավորինս հարմարավետ պայմանների ապահովումը, լսումների ընթացքում վարույթի մասնակիցներին իրենց ներկայացուցիչների հետ խորհրդապահական կարգով հաղորդակցվելու հնարավորության ընձեռումը և այլն:
«Զենքերի հավասարության» սկզբունքը մարմնավորում է հակադիր շահերով
օժտված վարույթի մասնակիցների իրավունքների և պարտականությունների միջև
արդարացի հավասարակշռության գաղափարը և բխում է օրենքի առջև բոլորի հավասարության սահմանադրական դրույթից: Նշված սկզբունքը նշանակում է, որ հակադիր շահերով օժտված կողմերի (վարչական ակտի հասցեատեր և երրորդ անձինք) մասնակցությամբ ընթացող վարչական վարույթների ընթացքում վարչական
մարմինը պարտավոր է յուրաքանչյուր կողմին ընձեռել իր փաստարկներն ու ապացույցները ներկայացնելու ողջամիտ հնարավորություն այնպիսի պայմաններով,
որոնք վերջինիս չեն դնում էական անբարենպաստ իրավիճակի մեջ իր հակառակորդի նկատմամբ (vis-à-vis): Այլ կերպ ասած՝ պատշաճ վարչարարության իրավունքի այս բաղադրիչի համաձայն՝ վարչական մարմինները պարտավոր են հակադիր շահերով օժտված վարույթի մասնակիցներին իրենց ընթացակարգային իրավունքներն իրացնելու կապակցությամբ ապահովել հավասար հնարավորություններով՝ առանց առավելություն տալու կողմերից մեկին:
Հիմնավորված վարչական ակտ ստանալու իրավունքը ենթադրում է, որ վարչական մարմինը պարտավոր է պատշաճ կերպով հիմնավորել իր կողմից ընդուն-
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Պետություն և իրավունք
1

ված միջամտող վարչական ակտը : Հակառակ պարագայում վարչական մարմինների կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առնչվող գործի քննությունը
չի կարող համապատասխանել արդարացիության չափանիշին, քանի որ արդարացի քննության հասկացությունը՝ որպես պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրիչ, վերաբերում է ոչ միայն վարչական ընթացակարգին, այլ նաև այդ ընթացակարգի արդյունքում ընդունված որոշումների էությանն ու բովանդակությանը:
Անմեղության կանխավարկածը վերաբերում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի վարույթին և այդ վարույթի էությունը կանխորոշող ելակետային սկզբունքներից մեկն է: Այսպես, վարչական իրավունքի շրջանակներում
անմեղության կանխավարկածը նշանակում է, որ անձը չի կարող համարվել վարչական իրավախախտում կատարած, քանի դեռ իրավասու մարմնի վերջնական որոշմամբ չի հաստատվել, որ նա կատարել է վարչական իրավախախտում: Բացի
այդ, նշված սկզբունքից բխում է, որ անձը պարտավոր չէ ապացուցել իր անմեղությունը, իսկ յուրաքանչյուր չփարատված կասկած մեկնաբանվում է հօգուտ այն անձի, ում վերագրվում է վարչական իրավախախտման կատարումը:
Թեև անմեղության կանխավարկածը վարչական իրավունքի գիտության մեջ
հետևողականորեն դիտարկվում է որպես վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի վարույթի կարևորագույն սկզբունք2, սակայն 06.12.1985 թվականին
ընդունված Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրքը3 անմեղության կանխավարկածի վերաբերյալ որևէ դրույթ չի նախատեսում: Նշված իրավիճակը շտկելու փորձ է կատարվել իրավական և դատական բարեփոխումների
2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկով4 նախատեսված՝ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագծի մշակմամբ, որտեղ առանձին հոդվածով ամրագրվել է անմեղության
կանխավարկածի՝ որպես վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի
վարույթի հիմնական սկզբունքի բովանդակությունը5:
Այսպիսով, անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի արդարացի քննության բաղադրատարրերից
մեկն է, և դրա օրենսդրական ամրագրումն ու իրավակիրառ պրակտիկայում
հետևողական իրացումն ունեն հրատապ նշանակություն ՀՀ իրավական համակարգում պատշաճ վարչարարության սահմանադրական իրավունքի լիարժեք երաշխավորման համար:
Ապացուցումը վարչական վարույթում վարչական մարմինների և վարույթի
մասնակիցների այն գործունեությունն է, որն ուղղված է գործի ըստ էության քննության և ճիշտ լուծման համար նյութական օրենսդրության նորմերով արժեքավորվող
1

Հիմնավորված վարչական ակտ ստանալու իրավունքի մասին առավել մանրամասն տե՜ս
Կարեն Հակոբյան, Գրավոր վարչական ակտերի հիմնավորման պահանջը՝ որպես պատշաճ
վարչարարության իրավունքի բաղադրատարր, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի
ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու / ԵՊՀ
իրավագիտության ֆակուլտետ: Խմբ.՝ Գ. Ս. Ղազինյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2017, էջեր 72-90:
2
Տե՜ս, օրինակ, Դանիելյան Գևորգ, Վարչական պատասխանատվություն - Եր.: ԱՌՏ, 2007,
էջեր 157-158:
3
Տե՜ս ՀՍՍՀԳՍՏ 1985/23:
4
Տե՜ս ՀՀ Նախագահի 30.06.2012 թվականի «Հայաստանի Հանրապետության իրավական և
դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և
ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ ՆԿ-96-Ա
կարգադրություն, ՀՀՊՏ 2012.07.11/33(907) Հոդ.827:
5
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագծի տեքստը տե՜ս
ըստ https://www.e-draft.am/projects/274 կայքէջում:

Государство и право

37

իրավաբանական փաստերի առկայության կամ բացակայության մասին հավաստի
գիտելիքների ձեռքբերմանը: Այն պատշաճ վարչարարության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է, քանի որ այս կամ այն գործով վարչական մարմինի կողմից
կիրառված միջոցը կարող է իրավաչափ համարվել միայն տվյալ գործի լուծման
համար էական նշանակություն ունեցող իրավաբանական փաստերի առկայության
կամ բացակայության հաստատման դեպքում, որն էլ կատարվում է վարչական ապացուցման միջոցով:
Թեև 2015 թվականի փոփոխություններով ՀՀ Սահմանադրությունը որևէ հատուկ նշում չի պարունակում վարչական վարույթում ապացուցման կանոնների վերաբերյալ, սակայն ապացուցման գործընթացը պետք է համապատասխանի պատշաճ վարչարարության սահմանադրական իրավունքի բաղադրիչ հանդիսացող
գործի արդարացի քննության սկզբունքի պահանջներին, որոնք հանգում են
հետևյալին. վարչական մարմինների կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական ան-

ձանց առնչվող յուրաքանչյուր գործով ապացուցման առարկան կազմող բոլոր
փաստերի առկայությունը կամ բացակայությունը պետք է հաստատվի թույլատրելի, վերաբերելի և արժանահավատ ապացույցների բավարար համակցությամբ։
Ապացույցների թույլատրելիության հատկանիշը վերաբերում է ապացույցները
ձեռք բերելիս օրենքով նախատեսված ձևական-ընթացակարգային պահանջների
պահպանվածությանը և ենթադրում է. (ա) աղբյուրի օրինականություն՝ ապացույցը
պետք է ձեռք բերվի միայն օրենքով սահմանված աղբյուրներից, (բ) ձեռքբերման
միջոցների օրինականություն՝ պետք է պահպանված լինեն ապացույցների ձեռքբերմանն ուղղված գործողություններ կատարելուն օրենքով առաջադրված պահանջները, (գ) պատշաճ ձևակերպում՝ ապացույցը, դրա ձեռքբերման գործընթացը
պետք է օրենքով սահմանված կարգով ենթարկվեն պատշաճ ձևակերպման, (դ)
լիազորված սուբյեկտ՝ ապացույցը պետք է ստացված լինի ապացույց ձեռք բերելու
լիազորությամբ օժտված պաշտոնատար անձի կողմից։
Ապացույցների վերաբերելիության հատկանիշն արտացոլում է ապացույցի և
գործի քննության ու լուծման համար նշանակություն ունեցող փաստերի միջև կապը. այն ապացուցման առարկայի մեջ մտնող հանգամանքները հաստատելու կամ
հերքելու՝ ապացույցի «ունակությունն» է։ Այսինքն՝ ապացույցը համարվում է վերաբերելի, եթե տեղեկություն է պարունակում վարչական մարմինների կողմից քննվող
գործի համար էական նշանակություն ունեցող որևէ փաստի մասին:
Ապացույցների արժանահավատության հատկանիշը բնութագրում է դրանց
հավաստիությունն ու հստակությունը. արժանահավատ է այն ապացույցը, որի
ճշմարտացիությունը կասկած չի հարուցում։ Ապացույցն արժանահավատության
տեսանկյունից գնահատելիս վարչական մարմինը պետք է հիմք ընդունի հետևյալ
հանգամանքները. (ա) ապացույցի աղբյուրի հատկանիշները, (բ) ապացույցի ձևավորման հանգամանքները, (գ) ապացուցողական տեղեկությունը ձեռք բերելու միջոցը, (դ) ապացույցի բովանդակությունը կազմող տեղեկությունը հաստատող կամ
հերքող հանգամանքների առկայությունը, (ե) նույն տեղեկության ստացումն այլ
աղբյուրից։ Ընդ որում, յուրաքանչյուր ապացույց արժանահավատության տեսանկյունից պետք է գնահատվի բոլոր ապացույցների համակցության մեջ՝ համադրելով
դրա բովանդակությունն այլ աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների և վարչական գործում առկա փաստական տվյալների հետ:
Ապացույցների բավարարությունը գործով ձեռք բերված ապացույցների այնպիսի համակցություն է, որը քանակական և որակական առումներով վարչական
մարմնին հնարավորություն է տալիս վերջնական եզրահանգում կատարել ապա-
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Պետություն և իրավունք

ցուցման առարկայի յուրաքանչյուր տարրի վերաբերյալ և ապահովել իր կողմից
ընդունված որոշման իրավաչափությունն ու հիմնավորվածությունը1։
Այսպիսով, պատշաճ վարչարարության սահմանադրական իրավունքի բաղադրիչ հանդիսացող գործի արդարացի քննության սկզբունքից բխում է, որ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առնչվող գործերը կարող են լուծվել միայն
տվյալ գործով հավաքված թույլատրելի, վերաբերելի և արժանահավատ ապացույցների բավարարության պայմաններում՝ հաշվի առնելով նաև ապացուցման բեռի բաշխման՝ օրենքով նախատեսված կանոնները: Այդ իսկ պատճառով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առնչվող գործերը քննելիս և լուծելիս վարչական
մարմինը պարտավոր է թույլատրելիության, վերաբերելիության, արժանահավատության ու բավարարության տեսանկյունից գնահատման ենթարկել այն ապացույցները, որոնց վրա հիմնված են իր հետևությունները, ինչպես նաև ընդունված
վարչական ակտում ամրագրել ապացույցների գնահատման արդյունքները՝ նշելով
այս կամ այն ապացույցն անթույլատրելի, ոչ վերաբերելի կամ անարժանահավատ
համարելու փաստարկները։ Հակառակ դեպքում ապացույցների գնահատումը,
դրա արդյունքում վարչական մարմնի համապատասխան ներքին համոզմունքի
ձևավորումը կկրեն սուբյեկտիվ բնույթ, կհանգեցնեն կամայականության և անձի
պատշաճ վարչարարության իրավունքի խախտման:
Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է ընդգծել, որ պատշաճ վարչարարության
սահմանադրական իրավունքի բաղադրիչ հանդիսացող գործի արդարացի քննության սկզբունքը խախտվում է այն դեպքում, երբ որոշակի էական փաստական հանգամանքի առկայության կամ բացակայության մասին վարչական մարմնի եզրահանգումները հիմնվում են միայն անթույլատրելի, ոչ վերաբերելի կամ անարժանահավատ ապացույցների վրա: Իսկ եթե առկա են միևնույն փաստական հանգամանքը հաստատող թույլատրելի, վերաբերելի և արժանահավատ ապացույցներ, ապա
վարչական մարմնի ընդունած որոշումը չի կարող ոչ իրավաչափ ճանաչվել՝ անկախ անթույլատրելի, ոչ վերաբերելի կամ անարժանահավատ ապացույցների օգտագործման հանգամանքից: Այլ կերպ ասած՝ վարչական մարմինների կողմից վերոգրյալ չափանիշներին չհամապատասխանող ապացույցի օգտագործումը կարող
է հանգեցնել պատշաճ վարչարարության իրավունքի խախտման, եթե վարչական
մարմնի կողմից ընդունված որոշումը հիմնվում է բացառապես անթույլատրելի, ոչ
վերաբերելի կամ անարժանահավատ ապացույցների վրա:
Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում վարչարարության
ոլորտում ապացուցման վերոգրյալ կանոնները չեն ստացել իրենց համարժեք կարգավորումը ո՜չ 18.02.2004 թվականին ընդունված «Վարչարարության հիմունքների
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով 2 , ո՜չ առանձին տեսակի վարչական
վարույթների առանձնահատկությունները սահմանող օրենքներով: Օրենսդրական
կարգավորման նշված բացի պատճառով իրավակիրառ պրակտիկայում հանդիպում են դեպքեր, երբ վարչական մարմինների կողմից ընդունված միջամտող վարչական ակտերը, հիմնված չլինելով տվյալ գործով ապացուցման առարկան կազմող փաստերի առկայությունը կամ բացակայությունը հաստատող թույլատրելի, վերաբերելի և արժանահավատ ապացույցների բավարար համակցության վրա, դա-

1

Տե՜ս mutatis mutandis, Արարատ Ավագյանի և Վահան Սահակյանի վերաբերյալ թիվ
ԵԿԴ/0252/01/13 քրեական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 31.10.2014 թվականի որոշումը:
2

Տե՜ս ՀՀՊՏ 2004.03.31/18(317) Հոդ.413:
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տական բողոքարկման արդյունքում ոչ իրավաչափ չեն ճանաչվում : Նման պայմաններում անձի պատշաճ վարչարարության սահմանադրական իրավունքի բաղադրիչ հանդիսացող գործի արդարացի քննության սկզբունքից բխող ապացուցման վերոգրյալ չափանիշներն անհրաժեշտաբար պետք է իրենց օրենսդրական
ամրագրումը ստանան նշված օրենքներում և պահպանվեն ինչպես վարչական ակտերի ընդունման, այնպես էլ դրանց իրավաչափության ստուգման ընթացակարգերի շրջանակներում:
Իրավական որոշակիության սկզբունքը պատշաճ վարչարարության իրավունքի համատեքստում դրսևորվում է վարչական մարմինների կողմից ընդունված և ուժի մեջ մտած որոշումների պարտադիրության ինստիտուտի տեսքով. այն առաջին
հերթին ենթադրում է, որ ուժի մեջ մտած վարչական ակտը պարտադիր է ոչ միայն
վարույթի մասնակիցների, այլ նաև այն ընդունած վարչական մարմնի համար: Թեև
ՀՀ Սահմանադրությունն ուղղակիորեն չի ամրագրում վարչական ակտի պարտադիրությունը՝ որպես պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրիչ, սակայն
այդ հիմնարար իրավունքը չի կարող գործնականում ապահովվել, եթե վարչական
մարմինը պատշաճ վարչարարության իրավունքի բոլոր տարրերի պահպանմամբ
քննի և լուծի ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց առնչվող գործերը, բայց
այդ գործերի լուծման արդյունքում կայացված և ուժի մեջ մտած վարչական ակտերը Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում չունենան պարտադիր իրավաբանական ուժ: Հետևաբար, պատշաճ վարչարարության սահմանադրական իրավունքի բաղադրիչ հանդիսացող գործի արդարացի քննության սկզբունքից բխում է, որ ուժի մեջ մտած վարչական ակտը պետք է օժտված լինի պարտադիր իրավաբանական ուժով թե՜ վարչական ակտի հասցեատիրոջ և վարույթի մյուս
մասնակիցների, թե՜ այն ընդունած վարչական մարմնի, թե՜ այդ վարչական ակտի
գործողության ոլորտում հայտնված մյուս սուբյեկտների (այդ թվում նաև՝ հանրայինիշխանական) համար:
Վարչական ակտի պարտադիրության նախապայմանը դրա՝ ուժի մեջ մտած
լինելն է, քանի որ վարչական ակտը կարող է իրավաբանական հետևանքներ առաջացնել միայն ուժի մեջ մտնելուց հետո: Որպես կանոն՝ վարչական ակտն ուժի մեջ
է մտնում կամ այլ կերպ՝ ծագում է, ի հայտ է գալիս պետության իրավական համակարգում վարչական ակտի ընդունման մասին դրա հասցեատիրոջն իրազեկելուն
հաջորդող օրվանից2: Փաստորեն, միայն օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ
1

Տե՜ս, օրինակ, անհատ ձեռնարկատեր Մարտին Զարոյանն ընդդեմ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Շենգավիթի հարկային տեսչության թիվ ՎԴ/6872/05/14 վարչական գործով ՀՀ
վճռաբեկ դատարանի 20.07.2017 թվականի որոշումը: Այս դատական գործի ուսումնասիրությունից հետևում է, որ վարչական մարմինը տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ իրականացված ստուգման արդյունքում ընդունել էր արտոնագրային վճարի գծով լրացուցիչ հարկային
պարտավորություններ առաջադրող վարչական ակտ: Սակայն վարչական վարույթի
(ստուգման) ընթացքում վարչական մարմինը ձեռք չէր բերել բավարար ապացույցներ արտոնագրային վճարի չափը որոշելու համար հիմք հանդիսացող ելակետային տվյալների իրական մեծության վերաբերյալ՝ արտոնագրային վճարի գծով լրացուցիչ հարկային պարտավորություններ առաջադրող վարչական ակտի հիմքում դնելով միայն տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից տրված բացատրությունը: Մինչդեռ ՀՀ վճռաբեկ դատարանն այդ վարչական
ակտի հիմքում դրված ապացույցների անբավարարության պայմաններում այն համարել է իրավաչափ՝ անտեսելով անձի պատշաճ վարչարարության սահմանադրական իրավունքի
բաղադրիչ հանդիսացող գործի արդարացի քննության սկզբունքից բխող ապացուցման վերոգրյալ չափանիշները:
2
Տե՜ս «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 60-րդ
հոդվածի 1-ին մասը:
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մտնելուց հետո է, որ վարչական ակտը ձեռք է բերում պարտադիրության հատկանիշ, որը դիտարկվում է երկու առումով՝ ձևական և նյութական:
Վարչական ակտի ձևական պարտադիրությունը նշանակում է, որ վարչական
ակտը չի կարող վիճարկվել և վերացվել վարչական կամ դատական կարգով: Այսինքն՝ վարչական ակտի ձևական պարտադիրությունը հանգում է այդ վարչական
ակտի անբողոքարկելիությանը: Որպես կանոն՝ վարչական ակտը դառնում է անբողոքարկելի դրա ուժի մեջ մտնելուց երկու ամիս հետո, եթե այն այդ ընթացքում չի
բողոքարկվել վարչական կամ դատական կարգով1: Վարչական ակտի նյութական
պարտադիրությունը (“res judicata”) նշանակում է, որ այլևս անբողոքարկելի դարձած վարչական ակտն ունի տվյալ գործը լուծող հանրային-իշխանական վերջնական որոշման նշանակություն. այն պարտադիր է վարչական ակտի հասցեատիրոջ,
վարույթի մյուս մասնակիցների և այն ընդունած վարչական մարմնի համար:
Փաստորեն, ուժի մեջ մտած վարչական ակտը պարտադիր է բոլոր պետական
և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու մասնավոր անձանց համար, և
վերջիններս չեն կարող կասկածի տակ դնել այդ վարչական ակտի իրավաչափությունը, քանի դեռ այն ոչ իրավաչափ չի ճանաչվել իրավասու մարմնի կողմից. ուժի
մեջ մտած վարչական ակտը գործում է իրավակարգում՝ անկախ դրա իրավաչափ
լինելու կամ չլինելու հանգամանքից2: Նշված գաղափարը Հայաստանի Հանրապետության իրավակիրառ պրակտիկայում իր արտացոլումն է ստացել ՀՀ վճռաբեկ
դատարանի կողմից մշակված՝ վարչական ակտի իրավաչափության կանխավարկածի միջոցով, որի համաձայն՝ բոլոր դեպքերում վարչական ակտը համարվում է
իրավաչափ, եթե այն օրենքով սահմանված կարգով ոչ իրավաչափ չի ճանաչվել3:
Այնուամենայնիվ վարչական ակտի պարտադիրության res judicata սկզբունքն
իր բովանդակությամբ չի կարող նույնացվել օրինական ուժի մեջ մտած դատական
ակտերի պարտադիրության սկզբունքի հետ, քանի որ վարչական ակտի պարտադիրությունը գործում է մի շարք էական վերապահումներով ու բացառություններով:
Այդ բացառություններից մեկը վերաբերում է այնպիսի ակնհայտ կոպիտ խախտումներով ընդունված վարչական ակտերին, որոնք, որպես այդպիսին, իրավունքի տեսանկյունից գոյություն չունեն և իրենց ընդունման պահից սկսած չեն կարող
առաջացնել իրավական հետևանքներ, այսինքն՝ առոչինչ են: ՀՀ սահմանադրական
դատարանն իր որոշումներից մեկում արտահայտել է այն իրավական դիրքորոշումը, որ վարչական ակտի առոչինչ լինելու հանգամանքը պայմանավորված է ակնառու կոպիտ սխալներով, որոնք ի հայտ են գալիս առանց տվյալ վարչական ակտի
իրավաչափությունը հատուկ ընթացակարգով ստուգելու և գնահատելու անհրաժեշտության և բացառում են տվյալ ակտի առոչինչ լինելու վերաբերյալ հնարավոր
վեճերը: Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի՝ առոչինչ վարչական ակտերն
այդպիսին են հանդիսանում հենց օրենքի ուժով, ինչն իրավունքի սուբյեկտին չի
պարտադրում բողոքարկել նման վարչական ակտերը և դրա արդյունքում ունենալ
վարչական ակտի առոչինչ լինելու հանգամանքի հաստատման վերաբերյալ իրավասու մարմինների կողմից կայացված որոշում, իսկ առոչինչ վարչական ակտի
կատարումը կամ կիրառումն առաջացնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվություն։ Ըստ այդմ, ՀՀ սահմանադրական դատարանը հանգել է այն եզրակացության, որ վարչական մարմնի կողմից մեկ այլ վարչական մարմնի ընդունած
1

Տե՜ս «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 71-րդ
հոդվածը և 05.12.2013 թվականին ընդունված ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի
(ՀՀՊՏ 2013.12.28/73(1013).1 Հոդ.1186.1) 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ:
2
Տե՜ս German Administrative Law in Common Law Perspective / Mahendra P. Singh. – 2. ed. –
Berlin: Springer, 2001 էջեր 80-81:
3
Տե՜ս, օրինակ, Լյուբով Փիլոյանն ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի և այլոց թիվ
ՎԴ/2085/05/12 վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 30.04.2015 թվականի որոշումը:
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վարչական ակտի առոչինչ լինելու հանգամանքի ստուգումը և գնահատումը ոչ
միայն իրավաչափ են, այլ նաև անհրաժեշտ են և պարտադիր1: Հետևաբար, առոչինչ վարչական ակտերը՝ անկախ իրավասու մարմնի կողմից այդպիսին ճանաչված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից, օժտված չեն պարտադիրության հատկանիշով:
Վարչական ակտի պարտադիրության res judicata սկզբունքից հաջորդ բացառությունն այն է, որ օրենքով սահմանված որոշակի պայմանների առկայության
դեպքում վարչական մարմինը կարող է սեփական նախաձեռնությամբ անվավեր
ճանաչել իր կողմից ընդունված և անբողոքարկելի դարձած ոչ իրավաչափ վարչական ակտը կամ ուժը կորցրած ճանաչել իրավաչափ վարչական ակտը2: Ընդ որում, ոչ իրավաչափ վարչական ակտն անվավեր ճանաչելու և իրավաչափ վարչական ակտը ուժը կորցրած ճանաչելու վարչական մարմնի լիազորությունները սահմանափակված են բարենպաստ վարչական ակտի գոյության նկատմամբ դրա
հասցեատիրոջ ունեցած վստահության իրավունքով3: Քննարկվող սկզբունքից մեկ
այլ բացառություն է վարչական ակտի ընդունմամբ ավարտված վարչական վարույթի մասնակիցների դիմումի հիման վրա այդ վարույթը վերսկսելու և անբողոքարկելի վարչական ակտը փոփոխելու, անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչելու՝
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 51-րդ
հոդվածում նախատեսված կառուցակարգը, որը գործում է վարչական ակտի ընդունումից հետո դրա հիմքում դրված փաստական հանգամանքների կամ ակտի
հասցեատիրոջ կարգավիճակի փոփոխության, նոր ապացույցների կամ նոր հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքերում4:
Այսպիսով, վարչական ակտի պարտադիրության res judicata սկզբունքի բովանդակությունը հանգում է հետևյալին. առոչինչ չհանդիսացող և անբողոքարկելի
դարձած վարչական ակտը պարտադիր է բոլորի համար. այդպիսի վարչական ակտը չի կարող փոփոխվել, անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչվել այն ընդունած
վարչական մարմնի կողմից, բացառությամբ օրենքով նախատեսված բացառիկ
դեպքերի՝ հաշվի առնելով հանրային շահի և մասնավոր անձանց շահերի ողջամիտ
հավասարակշռությունը:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարելի է եզրակացնել, որ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առնչվող գործերի արդարացի քննության իրավունքը ենթադրում
է, որ վարչական ընթացակարգերը պետք է իրենց ամբողջականության մեջ համապատասխանեն արդարացիության ընդհանուր պահանջին, ինչպես նաև պատշաճ
վարչարարության իրավունքի բովանդակության մեջ հիմնական օրենքով հատկապես չնախատեսված այնպիսի չափանիշների, ինչպիսիք են վարչական վարույթին
արդյունավետ մասնակցության իրավունքը, հիմնավորված վարչական ակտ ստանալու իրավունքը, «զենքերի հավասարության» սկզբունքը, անմեղության կանխավարկածը, վարչական վարույթում ապացուցման կանոնները, իրավական որոշակիության սկզբունքը և այլն:

1

Տե՜ս ՀՀ սահմանադրական դատարանի 04.02.2014 թվականի թիվ ՍԴՈ-1137 որոշումը,
ՀՀՊՏ 2014.02.19/7(1020) Հոդ.70:
2
Տե՜ս «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 65-րդ և
66-րդ հոդվածները:
3
Վստահության պաշտպանության սկզբունքի վերաբերյալ առավել մանրամասն տե՜ս
Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր վարչական իրավունք / խմբ.՝ Հ. Թովմասյան, Օ.
Լուխթերհանդթ, Գ. Մուրադյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Ռայմերս, Ռ. Ռուբել – Եր.: Բավիղ, 2011,
էջեր 276-280:
4
Տե՜ս German Administrative Law in Common Law Perspective / Mahendra P. Singh. – 2. ed. –
Berlin: Springer, 2001 էջեր 91-92:
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Պետություն և իրավունք

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА,
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВА НА НАДЛЕЖАЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
Карен Акопян
Аспирант кафедры конституционного права ЕГУ
________________________

Данная научная статья посвящена исследованию сущности и содержания
права лица на справедливое рассмотрение своего дела, как фрагмента конституционного права на надлежащее управление. Автор выявляет основные характеристики справедливого администрирования и анализирует такие элементы
справедливости, как право на эффективное участие в административном производстве, принцип равноправия сторон, презумпция невиновности, правила доказывания в административном производстве, принцип правовой определенности
и т. д..
THE INDIVIDUAL’S RIGHT TO HAVE HIS OR HER AFFAIRS HANDLED FAIRLY,
AS A COMPONENT OF THE RIGHT TO GOOD ADMINISTRATION

Karen Hakobyan
Pօst-Graduate student at the YSU Chair of Constitutional Law
______________________________________

This article is devoted to the research of the essence and content of the
individual’s right to have his or her affairs handled fairly, as a component of the
fundamental right to good administration. The author reveals the main characteristics
of fair administration and analyzes some elements of fairness - the right to effective
participation in administrative proceedings, the "equality of arms", the presumption of
innocence, the rules of proof in administrative proceedings, the principle of legal
certainty, etc.
Բանալի բառեր – մարդու հիմնարար իրավունքներ, պատշաճ վարչարարություն,

արդարացիություն, վարչական վարույթ, վարչական ակտ, անմեղության կանխավարկած, իրավական որոշակիություն, ապացույցներ
Ключевые слова: фундаментальные права человека, хорошая администрация,
справедливость, административные процедуры, административный акт, презумпция невиновности, юридическая определенность, доказательства
Key words: fundamental rights, good administration, fairness, administrative
proceedings, administrative act, presumption of innocence, legal certainty, evidence
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ՇԱՀԱԳՐԳՌՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ
ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Գևորգ Պողոսյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
________________________________

Իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների պատասխանատվության
հարցին անդրադառնում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 57-րդ հոդվածի 3-րդ
մասը, որի համաձայն՝ անձը, որն օրենքի կամ իրավաբանական անձի կանոնադրության ուժով հանդես է գալիս նրա անունից, պետք է գործի բարեխղճորեն և ողջամիտ` ի շահ իր կողմից ներկայացվող իրավաբանական անձի: Նա պարտավոր է
իրավաբանական անձի հիմնադիրների (մասնակիցների) պահանջով հատուցել իր
կողմից իրավաբանական անձին պատճառած վնասները, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով: Նույնաբովանդակ իրավանորմ է նախատեսված նաև «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, իսկ 23-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ գործադիր մարմինը,
իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում` մարմնի ղեկավարը կրում են օրենքով
նախատեսված պատասխանատվություն օրենքների, իրավական այլ ակտերի,
կազմակերպության կանոնադրության, Ժողովի որոշումների կամ կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: Ինչպես տեսնում ենք՝ ՀՀ օրենսդրությամբ ոչ առևտրային իրավաբանական անձի կառավարման մարմիններից միայն գործադիր մարմնի (կազմակերպության անունից
հանդես գալու իրավունք ունեցող մարմնի) պատասխանատվությունն է կարգավորվում, այն էլ՝ ընդհանուր բնույթի իրավանորմերով: Մինչդեռ բացարձակապես կարգավորված չեն այն դեպքերը, երբ կազմակերպությանը վնաս է հասցվել կառավարման մարմնի անդամ(ներ)ի կողմից իրենց լիազորությունները չարաշահելու,
շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքներ կնքելու կամ կառավարման
մարմինների անդամներին չափազանց բարձր և ոչ ողջամիտ վարձատրություն
սահմանելու և այլ միջոցներով: Այս առումով հատկանշական է, որ «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի» նախագծում 1 առաջարկվում է նախատեսել նաև իրավաբանական անձի
կառավարման մարմինների անդամների և իրավաբանական անձանց գործողությունները կանխորոշող անձանց քաղաքացիաիրավական պատասխանատվությունը:
Անդրադառնալով արտասահմանյան փորձին՝ անհրաժեշտ է արձանագրել, որ
անգլոսաքսոնական իրավական համակարգի պետություններում կորպորացիաների կառավարման մարմինների անդամների իրավական պատասխանատվությունը
ընդհանրապես վրա է հասնում ֆիդուցիար պարտականությունների խախտման
դեպքում: Քննարկվող պարտականություններից հիմնականները ոչ առևտրային
կորպորացիաների համար հավատարիմ լինելու (duty of loyalty) և պատշաճ հոգա1

Տե՜ս http://moj.am/storage/files/legal_acts/legal_acts_3463498407311_qax_or_popox-1.pdf
(վերջին մուտք՝ 10.02.18)
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Պետություն և իրավունք

ծություն կամ հոգատարություն դրսևորելու (duty of care) պարտականություններն
են, որոնք վերաբերում են ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենների պարտականությունների կատարման ժամանակ նրանց վարքագծի ստանդարտներին:
Ներկայումս հավատարիմ լինելու և պատշաճ հոգածություն դրսևորելու ֆիդուցիար
պարտականությունների խախտումը տվյալ կազմակերպության կառավարման
մարմիններում ընդգրկված անձանց համար հանգեցնում է քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության1:
ԱՄՆ իրավական դոկտրինում հավատարիմ լինելու պարտականությունը ենթադրում է, որ ոչ առևտրային կազմակերպության անդամները, մասնակիցները,
հիմնադիրները և այլ պաշտոնատար անձինք պետք է խուսափեն այնպիսի գործարքներից, որտեղ առկա է կամ հնարավոր է առաջանա շահագրգռվածություն
կամ շահերի բախում, քանի որ այս դեպքերում ի հայտ է գալիս հակասություն վերոգրյալ անձանց ֆիդուցիար պարտականությունների և անձնական շահերի միջև2:
Ընդ որում այս պարտականության հիմնական իմաստը այն է, որ ոչ առևտրային
կազմակերպության կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձինք պարտավոր են կազմակերպության կառավարումն իրականացնել շահառուների շահերից
ելնելով 3 : Հավատարիմ լինելու ֆիդուցիար պարտականությունը ոչ առևտրային
կազմակերպության կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանցից պահանջում է, որ վերջիններս կազմակերպության շահերն իրենց անձնական շահերից վեր
դասեն, գործեն այնպես, որ կազմակերպությանը չպատճառեն վնաս և խուսափեն
այնպիսի գործելաոճից, որի արդյունքում նրանք կարող են իրենց կարգավիճակը
անպատշաճ կերպով օգտագործելով ստանալ օգուտներ կամ այլ առավելություններ:
Վերոնշյալ ֆիդուցիար պարտականությունների միջոցով են կարգավորվում
նաև շահագրգռվածության առկայությամբ (շահերի բախում) կնքվող գործարքները
և դրանց միջոցով չարաշուհումներ թույլ չտալուն ուղղված կառուցակարգերը: Շահերի բախման՝ որպես իրավական երևույթի իրավակարգավորումները ի հայտ են
եկել անգլո-ամերիկյան իրավական համակարգի երկրներում, իսկ իրավաբանական գրականությունում այդ հարցի կապակցությամբ միասնական դիրքորոշման
հասնելուն ուղղված ջանքերը եղել են ապարդյուն4: Շահերի բախման անգլիական
դոկտրինը հիմնվում է նրա հետևյալ գաղափարի վրա. «Ոչ ոք, ում վրա դրված է
հանուն կազմակերպության գործելու պարտականություն, չպետք է իր համար
ստեղծի այնպիսի իրավիճակ, որի պայմաններում իր անձնական շահերը կարող են

1
Տե՜ս Hopt, K.J. and Hippel, T. von The board of nonprofit organizations: some corporate
governance thoughts from Europe, Comparative corporate governance of non-profit
organizations, Cambridge University Press, Cambridge [U.K.] New York, N.Y 2010 էջ 151:
2
Տե՜ս Edward C. Halbach, Jr., University of California, Berkley School of Law, Restatement of
the Law Trird. Trusts: VOLUME 3 (§§ 70 to 92), The American Law Institute 2007, § 78(2) (474),
United States of America, National conference of Commissioners on Uniform State Laws,
Uniform Trust Code (Last Revised or Amended in 2010), § 802(b), էջ 131 (195), էլէկտրոնային
ռեսուրս՝ http://www.uniformlaws.org/shared/docs/trust_code/utc_final_rev2010.pdf (վերջին
մուտք 17.02.18)
3
Տե՜ս Klaus J.Hopt (Editor), Նշված աշխատությունը, էջ 150:
4
Տե՜ս David Hayton and Charles Mitchell Hayton & Marshall Commentary and Cases in the Law
of Trusts and Equitable Remedies, Thomson, Sweet and Maxwell (15th edn. 2005) էջեր 551–
569:
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հակադրության մեջ գտնվել իր կողմից կատարման ենթակա պարտականությունների հետ»1:
Հավատարիմ լինելու (duty of loyalty) ֆիդուցիար պարտականության համաձայն՝ շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքները (շահերի բախում) թույլատրվում են, եթե առկա է այդպիսի շահագրգռվածության և էական նշանակություն
ունեցող փաստերի բացահայտում, և եթե այդպիսի գործարքը հավանության է արժանացել խորհրդի շահագրգռվածություն չունեցող անդամների կողմից, ովքեր
գործարքի կնքման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս բարեխղճորեն ելնում են այն
համոզմունքից, որ այդպիսի պայմանագրի կնքումը տվյալ կազմակերպության
համար արդարացի է2: Որպես շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքների
վառ օրինակ կարող են համարվել կազմակերպության գույքի կամ այլ ակտիվների
օգտագործումը ավելի շահավետ եղանակով, քան դա հնարավոր կլիներ երրորդ
անձանց կամ աութսայդերների համար3, ոչ առևտրային կազմակերպությանն իրեն
պատկանող հնարավորության իրականացումից զրկելը4, ոչ հրապարակային, կազմակերպչական, էական նշանակություն ունեցող տեղեկության կամ կարգավիճակի
օգտագործումը, ինսայդերների առավելությունների կամ կորպորատիվ անհիմն
ծախսերի իրականացումը5, կազմակերպության հետ մրցակցելը6:
Հատկանշական է, որ շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքների կիրառության հնարավոր տարածման վտանգը կանխելու նպատակով առաջ են քաշվել որոշակի լուծումներ: Ընդ որում լուծումները երկու ասպեկտ ունեն. առաջինը
վերաբերում է գործարքի կնքման ընթացակարգային պահանջներին, իսկ երկրորդը՝
նյութաիրավական բնույթին: Առաջին ասպեկտի ներքո պետք է քննարկել այն հարցը, թե ինչպես է որոշակի շահագրգռվածության առկայութամբ գործարքը կայացվել
տնօրենների կամ հոգաբարձուների խորհրդի կողմից, այսինքն՝ արդյոք նախատեսված են նմանատիպ գործարքների կնքման համար որոշակի ընթացակարգեր, կամ
պահպանվել են այդպիսիք գործարքների կնքման ժամանակ, արդյոք գործարքի
կնքման մասին որոշման կայացման պահին խորհուրդը եղել է անկողմնակալ և օբյեկտիվ, արդյոք տվյալ գործարքի վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը շահագրգռվածություն ունեցող տնօրենի կողմից բացահայտվել է դրա մասին որոշում
կայացնողներին, արդյոք շահագրգռվածություն ունեցող տնօրենը բացահայտել է
իր շահագրգռվածության բնույթը և աստիճանը7:
1
Movitex Ltd v. Bulfield [1988] BCLC 104 at 117. A guide to Conflicts of Interest for Charity
Trustees (Version 03/04). The American Law Institute Principles of the Law of Nonprofit
Organizations Discussion Tentative Draft No. 1 Subject Covered Draft Part II Charities Chapter
3 Governance (19 March 2007) para. 330, pp. 224–280 (Reporter Professor Evelyn Brody,
Chicago-Kent College of Law).
2
Տե՜ս Rev. Model Nonprofit Corp. Act §§ 8.31, 8.32, 8.33; Cal. Corp. Code §§ 5227, 5233–
5237, 7233, 7236; NY Not-for-Profit Corp. L. §§ 715–716, Klaus J.Hopt(Editor), Thommas von
Hippel (Editor), Նշված աշխատությունը, Էջ 152
3
Տե՜ս Harding Hosp. v. US 505 F.2d 1068 (6th Cir. 1974) (preferential lease for office space).
4
Տե՜ս Northeast Harbor Gulf Club, Inc. v. Harris, 661 A.2d 1146 (Me. 1995).
5
Տե՜ս People ex rel Scott v. Silverstein, 86 Ill. App. 3d 605, 41 Ill. Dec. 821, 408 N.E.2d 243
(1980).
6
Տե՜ս Kirtley v. McClelland, 562 N.E.2d 27 (Ind.Ct.App. 1990); Mile-O-Mo Fishing Club, Inc. v.
Noble, 62 Ill. App.2d 50, 210 N.E.2d 12 (1965) (կազմակերպության նախկին նախագահը
խախտել էր իր ֆիդուցիար պարտականությունը՝ գնելով այն գույքը, որը նախապես ձեռք
բերելու ցանկությունը ուներ այդ կազմակերպությունը: Բնականաբար նախկին նախագահը և
տնօրենը գիտեին ոչ առևտրային կազմակերպության՝ այդ գույքը գնելու ցանկության մասին):
7
Տե՜ս Klaus J.Hopt (Editor), Նշված աշխատությունը, էջ 153, 169:
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Վերոհիշյալ երկու պահանջների գործնական կիրառումը, ըստ ԱՄՆ հարկային
մարմնի դիրքորոշման, պայմանավորված է ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման մարմիններում ընդգրկված պաշտոնատար անձանց կողմից տարեկան
հաշվետվություն ներկայացնելու կամ էական նշանակություն ունեցող տեղեկատվություն բացահայտելու պարտականությամբ, որոնց առկայության պայմաններում
առավել հնարավոր կլինի վեր հանել կառավարման մարմիններում ընդգրկված
պաշտոնատար անձանց և ոչ առևտրային կազմակերպության կոնտրագենտների
միջև իրական փոխահարաբերությունների բնույթը և դրանց հիմքում ընկած անձնական շահերի առկայությունը1:
Ինչ վերաբերում է շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքների նյութաիրավական բնույթին, ապա վերջինիս ներքո պետք է հասկանալ գործարքի
պայմանների արդարացիությունը ոչ առևտրային կազմակերպության համար, տնօրենների և կազմակերպության միջև շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքների հաճախականությունը, նմանատիպ գործարքի արդյունքում կազմակերպության ֆինանսական դրությունը և այլն2: Պետք է շեշտադրել, որ վերոհիշյալ իրավական դիրքորոշումները ԱՄՆ շատ նահանգներ որդեգրել են իրենց նախադեպային
որոշումներում կամ կոդիֆիկացված ակտերում: Ավելին, շահագրգռվածության առկայությամբ մի շարք այնպիսի գործարքներ, ինչպիսին են տնօրեններին տրամադրվող վարկերը, փոխառությունները, երաշխավորությունները, ընդհանրապես
շատ նահանգների օրենսդրությամբ արգելված են3: Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարող ենք նշել, որ ԱՄՆ իրավական համակարգում շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքներում հիմնական են համարվում.
• ֆիդուցիար պարտականություն կրող անձանց իրական շահագրգռվածության, ինչպես նաև այդպիսի գործարքի էական նշանակություն ունեցող փաստերի
(տեղեկությունների) բացահայտումը,
• շահագրգռվածություն չունեցող խորհրդի կամ կառավարման այլ իրավասու մարմնի կողմից գործարքին հավանություն տալը:
Ընդ որում այստեղ որոշակի հետաքրքրություն է ներկայացնում այն հարցը, թե
այս դեպքերում ով է կրում գործարքներում շահագրգռվածության ապացուցման
պարտականություն: Ստատուտներով ամրագրված ընդհանուր կանոնը սահմանում է, որ այն անձը, ով վիճարկում է գործարքում շահագրգռվածության առկայության փաստը, նա էլ պետք է կրի դա ապացուցելու պարտականությունը: Եթե անկախ և գործարքում շահագրգռվածություն չունեցող տնօրենները կամ խորհրդի
անդամները, գործելով բարեխղճորեն, հավանության են արժանացրել գործարքը,
ապա նման դեպքերում շահագրգռվածություն ունեցող անձանց շահերը կպաշտպանվեն գործարար որոշման կանոնի ուժով (business judgement rule): Իսկ այն
դեպքում, երբ չեն պահպանվել ստատուտներով նախատեսված ընթացակարգերը,
ապա շահագրգռվածություն ունեցող անձինք պետք է կրեն այն հանգամանքը ապացուցելու պարտականությունը, որ տվյալ գործարքը իրականում եղել է արդարացի և ողջամիտ4:

1
Conflict-of-interest Policies: Disclosure, Monitoring, and Enforcement, Miller Chevalier Pro
Bono center (2015 July), էջ 1:
2
Տե՜ս նույն տեղում, էջ 153,170:
3
Rev. Model Nonprofit Corp. Act § 8.32; Ill. Rev. Stat. ch. 805 § 108.80; NY Not-for-Profit Corp.
L. § 716.
4
Տե՜ս Klaus J.Hopt (Editor), Նշված աշխատությունը, էջ 154:
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Մի շարք հեղինակներ առաջարկել են ոչ առևտրային կազմակերպություններն
ընդհանրապես զրկել շահագրգռվածության առկայությամբ գործարք կնքելու հնարավորությունից, քանի որ նման պայմաններում ավելի կանխատեսելի կլինեն ոչ
առևտրային կազմակերպությունների կողմից կնքված գործարքների բնույթը, և ավելի դյուրին կդառնա դրանց արդյունավետ կիրառումը 1: Հեղինակների մի մասի
կարծիքով էլ նմանատիպ գործարքների կնքման արգելքը կնպաստի ֆիդուցիար
պարտականությունների ամրապնդմանը, ինչպես նաև կապահովվի ոչ առևտրային
կազմակերպությունների կողմից հիմնական խոչընդոտների հաղթահարումը2: Իսկ
մի շարք այլ հեղինակներ արտահայտում են այն դիրքորոշումը, որ շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքների կնքումը միանգամայն իրավաչափ երևույթ է՝
պայմանավորված այն հիմնավորմամբ, որ շատ դեպքերում ոչ առևտրային կազմակերպությունները ստանում են օգուտներ շահագրգռվածություն ունեցող անձանց
հետ գործարքներ կնքելուց, քանի որ նման գործարքների կնքման և կատարման
ընդհանուր ծախսերը բավական քիչ են, և շահագրգռվածություն ունեցող անձինք
ապրանքների մատակարարումը կամ ծառայությունների մատուցումը սովորաբար
իրականացնում են իրական շուկայական արժեքից էլ ցածր պայմաններում, քանի
որ նրանք ավելի հստակ գիտեն կազմակերպության իրական կարիքների մասին3,
ինչն իր հերթին նպաստում է շահագրգռվածություն ունեցող անձանց կողմից առավել հետևողական և նվիրված գործունեություն ծավալելուն:
Բացի այդ, շատ դեպքերում կազմակերպությունը չի ունենա հնարավորություն
համապատասխան ապրանքները կամ ծառայությունները ձեռք բերել շուկայում,
ուստի նման իրավիճակում կարող ենք նշել, որ շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքի կնքումը կհամարվի իրական և անխուսափելի անհրաժեշտություն:
Կարծում ենք, որ նման պայմաններում նպատակահարմար չէր լինի ոչ առևտրային
կազմակերպությանը զրկել շահագրգվածության առկայությամբ գործարք կնքելու
իրավունքից և միաժամանակ չէր բխի վերջիններիս ազատ տնտեսական գործունեություն իրականացնելու սահմանադրորեն ամրագրված երաշխիքից: Ուստի այս
նկատառումից ելնելով՝ համամիտ ենք պրոֆեսոր Հարվի Գոլդշմիդթի արտահայտած այն տեսակետին, որ շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքը տվյալ
կազմակերպության համար պետք է լինի արդարացի, իսկ դատարանները նմանատիպ գործեր քննելիս պետք է որպես հիմք ընդունեն հավատարմության ստանդարտը և ղեկավարվեն բացառապես գործարար որոշման կանոնով 4 : Այսպիսով՝
ամփոփելով վերոգրյալը՝ նշենք, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից
շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքների կնքումը ինքնին իրավաչափ
երևույթ է, և այստեղ խնդրի քննարկումը պետք է իրականացնել հետևյալ հարցադրմամբ. թե արդյոք գործող օրենսդրությամբ նախատեսվա՞ծ են նմանատիպ գործարքների կնքման իրավական ընթացակարգերը, ինչպես նաև այդպիսի գործարքների հնարավոր իրավական հետևանքները (ներառյալ այն դեպքում, երբ գործարքի կնքման սահմանված պարտադիր ընթացակարգը պահպանված չէ):
Ուշագրավ է, որ Ներքին եկամուտների մասին օրենսգրքի 4941-րդ հոդվածով
փորձ է կատարվել անդրադառնալ ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից
1
Տե՜ս Hansmann, “Reforming Nonprofit Corporation Law,” supra note 11, at 567–572; See also
Deborah A. DeMott, “Self-Dealing Transactions in Nonprofit Corporations,” 59 Brook. L. Rev.
131 (1993).
2
Տե՜ս Klaus J.Hopt(Editor), Նշված աշխատությունը, էջ 154:
3
Տե՜ս նույն տեղում:
4
Տե՜ս Harvey J. Goldschmid, Նշված աշխատությունը, էջ 155:
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կնքվող շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքների հնարավոր ձևերին, որոնցով չորակավորված անձանց1 հետ կնքվում և/կամ սահմանվում են.
• գույքի առուվաճառքի, փոխանակության, լիզինգի պայմանագիր,
• փոխառության կամ այլ կրեդիտի տրամադրման պայմանագիր,
• ապրանքների, ծառայությունների մատակարարում, այլ հարմարությունների ապահովում,
• փոխհատուցման կամ վարձատրության վճարում, այդ թվում՝ ծախսերի հատուցում,
• կազմակերպության ակտիվների փոխանցում, օգտագործում կամ ի շահ չորակավորված անձանց տրամադրում2:
Միևնույն ժամանակ Ներքին եկամուտների օրենսգիրքը մատնանշում է այն իրավիճակները, երբ որոշակի գործարքների կնքումը չի ներառում շահագրգվածություն: Մասնավորապես՝ դրանց թվին են դասվում ներքոնշյալներ. եթե չորակավորված անձը ոչ առևտրային կազմակերպությանը տրամադրում է վարկ կամ փոխառություն կամ մատակարարում է ապրանքներ, ծառայություններ՝ պայմանով, որ
դրանք տրամադրվում են անտոկոս կամ դրանց դիմաց հատուցում չստանալով, և
այդ գումարները, ապրանքները կամ ծառայությունները կօգտագործվեն բացառապես օրենսգրքով սահմանված բարեգործական նպատակներով, եթե ոչ առևտրային կազմակերպությունը չորակավորված անձանց մատակարարում է ապրանքներ,
ծառայություններ, ապահովում հարմարություններ՝ միևնույն ժամանակ, առանց բացառության, ապահովելով հավասար մատչելիություն հանրության մնացած անդամների համար (ներառյալ՝ չորակավորված անձանց), ողջամիտ վարձատրության
կամ ծախսերի փոխհատուցման դեպքերում, եթե դրանց չափերը իրենց բնույթով
ողջամիտ են և անհրաժեշտ ոչ առևտրային կազմակերպության նպատակներին
հասնելու համար 3 , եթե արդեն իսկ կնքված շահագրգռվածության առկայությամբ
գործարքը համեմատելի հանգամանքներում նույն պայմաններով և բովանդակությամբ կկնքվեր այլ անձի հետ, ով օրենքի իմաստով չի համարվում չորակավորված
1

Ընդ որում անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ շահագրգռվածության առկայությամբ
գործարքներում չորակավորված անձանց շրջանակը այլ է: Մասնավորապես Ներքին
եկամուտների ծառայության մասին օրենքի 4946-րդ հոդվածը սահմանում է, որ այդպիսիք են
համարվում՝ ա) կազմակերպությունում հիմնական ներդրում կատարողը (ըստ Օրենսգրքի
507(d)(2)-րդ հոդվածի հիմնական է համարվում 5000 ԱՄՆ դոլար և ավելի ներդրում
իրականացնելը, եթե այդպիսի ներդրումի չափը վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանում
գերազանցում է տվյալ կազմակերպության օգտին կատարված ներդրումների երկու
տոկոսը), բ) կազմակերպության կառավարիչը, տնօրենը, անդամները, մասնակիցները,
կառավարման մարմիններում ընդգրկված այլ անձինք, ինչպես նաև այլ անձինք, ովքեր
ունեն վերոնշված անձանց հավասար իրավասություն, գ)տիրապետում է այնպիսի
կազմակերպության (անկախ նրանից, թե առևտրային է կամ ոչ առևտրային) ակտիվների
կամ քվեարկող ձայների կամ ներդրված միջոցներից ստացվող օգուտների 20 տոկոսը, որը
տվյալ ոչ առևտրային կազմակերպությունում իրականացնում է հիմնական ներդրումներ, դ)
ա),բ),գ) կետերում նշված անձանց ընտանիքի անդամները (ծնող, եղբայր, քույր, զավակներ
և այլն), ե) ցանկացած կազմակերպություն, ընկերակցություն կամ տրաստ, որտեղ
վերոհիշյալ կետերում մատնանշված անձինք տիրապետում են ակտիվների կամ քվեարկող
ձայների կամ ներդրված միջոցներից ստացվող օգուտների ավելի քան 35 տոկոսը, զ)
կազմակերպության գործունեությունը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կառավարող այլ
անձինք: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/4946
2
Darren B. Moore, Recognizing and avoiding self-dealing: Both direct and indirect, Salk institute
40th Annual Tax and Management Seminar for Private Foundations March 14-16, 2012 La
Jolla, California, p. 4: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/4941
3
I.R.C. § 4941 (d)(2)- րդ հոդված: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/4941
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անձ, եթե այդպիսի գործարքի կնքումը պայմանավորված է ոչ առևտրային կազմակերպության բնականոն գործունեությունը ապահովելու անհրաժեշտությամբ կամ
գործարքի առարկա հանդիսացող գույքի կամ այլ ապրանքի միայն որոշակի անձի
տնօրինության ներքո գտնվելու հանգամանքով կամ այդպիսի գույքի և ապրանքի
եզակիությամբ, կամ եթե չորակավորված անձի հետ պայմանագիր չկնքելու դեպքում ոչ առևտրային կազմակերպությունը կհայտնվեր տնտեսական դժվարությունների առաջ և այլն1:
Հավատարիմ լինելու ֆիդուցիար պարտականության հետ ուղղակի կապի մեջ
է ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց կողմից անհրաժեշտ հոգատարություն դրսևորելու (duty of care) ֆիդուցիար
պարտականության պահպանումը: Սա էլ իր հերթին ենթադրում է, որ կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձինք պարտավոր են իրենց վրա դրված պարտականությունները իրականացնել՝ դրսևորելով ջանասիրություն, ուշադրություն,
հոգածություն և հմտություն: Ընդ որում՝ կառավարման մարմիններում ընդգրկված
անձանց կողմից իրենց վրա դրված պարտականությունների խախտումը կարող է
դրսևորվել երկու եղանակով. առաջին՝ ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության նկատմամբ անհրաժեշտ վերահսկողություն չիրականացնելով, երկրորդ՝
հիմնավորված (անհրաժեշտ փաստական հանգամանքներով) որոշման կայացում
չապահովելով այն հարցի կապակցությամբ, որի լուծումը գտնվում է կազմակերպության խորհրդի իրավասության ներքո: Ընդ որում խորհուրդը հնարավոր պատասխանատվությունից խուսափելու համար իրավասու է որոշում կայացնելիս
հիմնվել համապատասխան փորձագետների հատուկ կարծիքի վրա:
Հոգածության պարտականության և նրա բաղկացուցիչ մասը կազմող գործարարական որոշման կանոնի (business judgement rule) կարևորությունը այն է, որ
դրանք երկուսն էլ փոխկապված են ոչ առևտրային կազմակերպությունում որոշում
կայացնելու հնարավորության հետ: Եթե տնօրենը գործում է բարեխողճորեն, հոգածության անհրաժեշտ մակարդակ դրևորելու միջոցով և իր իրավասության շրջանակներում, ապա դատարանը չի կարող դիմել պատասխանատվության միջոցների կիրառման նույնիսկ այն դեպքում, երբ կազմակերպության համար առաջացել են
անբարենպաստ հետևանքներ: Այսինքն՝ հոգատարության պարտականության
պատշաճ իրականացումը գնահատելիս պետք է ուշադրություն դարձնել ոչ թե որոշումների կայացման ճշտությանը, այլ առավելապես կառավարման մարմիններում
ընդգրկված անձանց կողմից իրենց պարտականությունների կատարման ձևին և
կարգին2: Ընդ որում հոգատարության ֆիդուցիար պարտականության գործնական
իրացման ժամանակ առաջ են գալիս երկու հիմնական հարցեր. առաջին, որը վերաբերում է ընթացակարգերին և պահանջում է պարզել, թե արդյոք որոշում կայացնելիս ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենները դրսևորել են բավարար հոգածություն, թե ոչ, և երկրորդ, որը գերազանցապես ունի նյութաիրավական բնույթ,
վերաբերում է նրան, թե արդյոք նման որոշման կայացումը այնքան հրատապ է եղել, որ նախատեսված երաշխքիները պետք է անտեսվեին, կամ արդյոք այդպիսի
հրատապության պայմաններում տնօրենների վրա կարող է դրվել անձնական պատասխանատվություն: Եթե վերոհիշյալ հարցադրումներին տրված պատասխանները դրական են, ապա տնօրենը պաշտպանված է գործարարական որոշման կանոնով (business judgement rule), որը ոչ առևտրային կազմակերպություններում արտահայտվում է լավագույն որոշման կանոնի (best judgement rule) տեսքով: Նմանատիպ պայմաններում գործարարական որոշման կանոնը սահմանում է, որ տնօ1
2

Տե՜ս Darren B. Moore, Նշված աշխատությունը, էջ 6-7:
Տե՜ս Klaus J.Hopt(Editor), Նշված աշխատությունը, էջ 151:
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րենը իր որոշման կայացման կամ կատարման պատճառով չպետք է պատասխանատվություն կրի կազմակերպությանը պատճառված ցանկացած վնասի համար,
այնքան ժամանակ, քանի դեռ վերջինս դրսևորել է պատշաճ հոգածություն: Ամփոփելով ամերիկյան իրավական դոկտրինի հիմնական մոտեցումները՝ նշենք, որ
գործարարական որոշման կանոնը գործում է բացառապես անձանց գործողություններում անբարեխղճության, ապօրինության կամ կեղծիքի բացակայության պայմաններում1:
Շահերի բախման վերաբերյալ յուրօրինակ իրավակարգավորումներ են առկա
Ռուսաստանի Դաշնության «Ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքի 27-րդ հոդվածով2: Ոչ առևտրային կազմակերպության գույքային շահերի, ինչպես նաև կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներին հասնելու նպատակից
ելնելով՝ վերոգրյալ օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասը տալիս է շահագրգռված անձ
հասկացությունը, որի ներքո ներառվում են այն անձինք, ովքեր ունեն ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից այլ անձանց կամ կազմակերպությունների հետ իրականացվող այս կամ այն գործողության (ներառյալ՝ գործարքի) մեջ շահագրգռվածություն, և նույն հոդվածն ընդգծում է, որ ոչ առևտրային կազմակերպության
կողմից իրականացվող այս կամ այն գործողության (ներառյալ՝ գործարքի) մեջ շահագրգռվածության առկայությունն ինքնին հանգեցնում է շահերի բախման:
Ընդ որում վերոհիշյալ հոդվածով առանձնացվում են երկու խումբ հնարավոր
սուբյեկտներ, ովքեր կարող են համարվել շահագրգիռ անձինք. Դրանք են. առաջին՝ ոչ առևտրային կազմակերպության նախագահը (նախագահի տեղակալը), երկրորդ՝ կազմակերպության կառավարման կամ գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմիններում ընդգրկված անձինք: Պետք է նկատի ունենալ, որ երկրորդ խմբում ընգրկված անձանց դեպքում (բացի այն հանգամանքից,
որ նրանք կառավարման կամ գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմիններում ընդգրկված անձինք են) շահագրգռվածության առկայության համար անհրաժեշտ են նաև այլ պայմանների, օրինակ՝ աշխատանքային
հարաբերությունների առկայություն3:
«Ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՌԴ օրենքը անգլոամերիկյան իրավական համակարգում հավատարիմ լինելու ֆիդուցիար պարտականության նման ևս պահանջում է, որ շահագրգռվածություն ունեցող անձինք առաջին
հերթին պետք է հաշվի առնեն ոչ առևտրային կազմակերպության շահերը և չպետք
է օգտագործեն (յուրացնեն) կազմակերպության հնարավորությունները4:

1

Տե՜ս նույն տեղում:
Федеральный закон РФ "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ
(действующая
редакция,
от
31.12.17)
հոդված
27,
էլեկտրոնային
ռեսուրս
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/1b0c2d3c7cca721994c4211fe5940ae
a1e16fd6d/ (վերջին մուտք՝ 17.02.18):
3
Комментарий к Федеральному закону от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", 14 Октября 2014, էլէկտրոնային ռեսուրս՝ https://medaboutme.ru/zdorove/
spravochnik/pravovye-voprosy/dlya-medrabotnika/dokument/kommentariy-k-federalnomuzakonu-ot-12-yanvarya-1996-g-n-7-fz-o-nekommercheskikh-organizatsiyakh-/ (վերջին մուտք՝
17.02.18):
4
Ըստ ՌԴ Ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ պարբերության՝ սույն հոդվածի իմաստով ոչ առևտրային կազմակերպության հնարավորություններ են համարվում ոչ առևտրային կազմակերպությանը պատկանող գույքը,
գույքային և ոչ գույքային իրավունքները, գործարարական գործունեություն իրականացնելու
դեպքում վերջինիս հնարավորությունները, ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության և ապագա նախագծերի վերաբերյալ տեղեկությունները, որոնք վերջինիս համար ունեն
արժեք:
2
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ՌԴ օրենքը կարգավորում է այն դեպքերը, թե ինչ պետք է կատարի շահագրգռվածություն ունեցող անձը: Մասնավորապես՝ շահագրգռվածություն ունեցող անձը պարտավոր է կազմակերպության կառավարման կամ նրա գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնին մինչ գործարքի կնքումը հայտնել շահագրգռվածության առկայության մասին: Ավելին, այդ մասին հայտնելուց հետո շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքը պետք է հավանության արժանանա կազմակերպության կառավարման կամ նրա գործունեության
նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից: ՌԴ գործող օրենքը
նախատեսում է նաև, որ այն դեպքում, երբ շահագրգռվածության առկայությամբ
գործարքը կնքվել է օրենքի 27-րդ հոդվածով նախատեսված կարգի խախտմամբ,
ապա այն կարող է անվավեր ճանաչվել դատարանի կողմից, իսկ այն շահագրգիռ
անձը, ում գործողությունների հետևանքով պատճառվել է վնաս, կկրի օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն ոչ առևտրային կազմակերպությանը պատճառված վնասների համար: Սակայն պետք է նշենք, որ ՌԴ օրենսդրական կարգավորման հիմնական թերությունը այն է, որ այստեղ կարգավորված չէ այն հարցը, թե
ով կարող է ներկայացնել գործարքը անվավեր ճանաչելու պահանջ, ինչպես նաև՝
թե որ պահից և ինչպիսի ժամկետներում անձը կարող է դիմել շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքը անվավեր ճանաչելու պահանջով:
Շահերի բախման վերաբերյալ յուրահատուկ իրավակարգավորումներ առկա
են նաև Հոլանդիայի Թագավորությունում: Մասնավորապես՝ հոլանդական օրենսդրությունը նախատեսում է, որ ասոցիացիաներում շահերի բախման առկայության
դեպքում վերջինիս մասնակիցների ընդհանուր ժողովն իրավասու է նշանակելու
կամ ընտրելու այլ անձի, որը տվյալ կազմակերպության կառավարման խորհրդի
փոխարեն կներկայացնի տվյալ ասոցիացիան երրորդ անձանց հետ հարաբերություններում 1 : Պետք է արձանագրենք, որ հոլանդական իրավակարգավորումները
բավական թերի են և չեն տալիս հարցի վերջանական ու համապարփակ լուծում,
քանի որ կառավարման խորհրդի փոխարեն այլ անձ ընտրելը և նշանակելը կարող
է էական բացասական ազդեցություն ունենալ կազմակերպության կորպորատիվ
կառուցվածքի և գործունեության արդյունավետության վրա, և բացի այդ՝ նման անձին կազմակերպության գործերի կառավարման իրավասություն վերապահելով՝
վերջիններս կարող են թերանալ իրենց պարտականությունների կատարման ժամանակ (որը կարող է դրսևորվել կազմակերպության կառավարման հարցերի
1
Միանգամայն անհասկանալի է այն հանգամանքը, թե ինչու Հոլանդիայում գործող հիմնադրամների համար նման իրավակարգավորումներ նախատեսված չեն, քանի որ ընգծվում է,
որ հիմնադրամներում շահերի բախման հնարավորությունը առավել քան մեծ է: Այս հարց
կապակցությամբ հոլանդական իրավագետների տեսակետները բաժանվում են երկու խմբի:
Շատերը համարում են, որ առկա չեն հիմնադրամի կառավարման խորհուրդի անհրաժեշտ
սահմանափակումներ ներկայացուցչական լիազորությունների իրականացման ընթացքում
այն դեպքում, երբ առկա է շահերի բախում: Իսկ հեղինակների մեկ այլ խումբ դրսևորում է ավելի խիստ մոտեցում՝ գտնելով, որ կառավարման խորհուրդը փաստացի չունի անհրաժեշտ
լծակներ և իրավասություն, երբ իր և տվյալ հիմնադրամի միջև ծագել է շահերի բախում: Ընդ
որում հոլանդական օրենսդիրը նշված հարցի լուծումը թողել է կազմակերպությունների հայեցողությանը՝ նախանշելով, որ թե՜ հիմնադրամների և թե՜ ասոցիացիաների կանոնադրությունները պետք է հստակ դրույթներ պարունակեն շահերի բախումից խուսափելու և դրանց
առկայության դեպքում անհրաժեշտ ընթացակարգեր պահպանելու մասին: Տե՜ս Klaus J.Hopt
(Editor), Նշված աշխատությունը, էջ 237, Y. L. L. A. M. Delfos-Roy, “Stichtingsbestuurders en
tegenstrijdig belang” (“Members of the management board of foundations and conflicting
interest”), Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur (TOB) 2005, pp. 129 et seq., Dijk-Van der
Ploeg, Van Vereniging en Stichting, Coöperatie en Onderlinge Waarborgmaatschappij, 5th edn.,
2007, p. 236 and W. J. M. van Veen, TOB 2005, pp. 175 et seq.
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նկատմամաբ անհրաժեշտ շրջահայացություն և հոգածություն չդրսևորելով) կամ
չարաշահելով իրենց պաշտոնեական դիրքը՝ կազմակերպության համար ընդունեն
ոչ բարենպաստ որոշումներ:
Ֆրանսիայի Հանրապետությունում վերոհիշյալ հարցի լուծման կապակցությամբ գոյություն ունեն որոշակի դրույթներ, որոնք կոչված են կարգավորելու անմիջականորեն կամ միջնորդի կարգավիճակով հանդես եկող շահագրգիռ անձանց
մասնակցությամբ գործարքների կնքման հիմնահարցին: Մասնավորապես՝ Ֆրանսիայի Առևտրային օրենսգրքի 612-րդ հոդվածի 5-րդ մասով1 նախատեսվում է, որ
հատուկ ընթացակարգով պետք է կնքվեն այնպիսի գործարքները, որոնց մի կողմում հանդես են գալիս ոչ առևտրային կազմակերպությունը ֆինանսավորող հանրային իշխանության պետական կառավարման մարմինները կամ դրանց պաշտոնատար անձինք (եթե նրանց կողմից տրվող գումարները գերազանցում են 153.000
եվրոն) կամ այլ ասոցիացիաներ և հիմնադրամներ՝ որպես կոնտրագենտ (որոնք իրականացնում են տնտեսական-առևտրային գործունեություն՝ չունենալով առևտրային (commerçant) գործունեություն իրականացնելու իրավունք), և մյուս կողմից ոչ
առևտրային կազմակերպության կառավարիչները և մասնակիցները, որոնք
միևնույն ժամանակ համարվում են վերը թվարկված սուբյեկտների (հիմնադրամների, պետական կառավարման մարմինների) ներկայացուցիչներ: Նույն օրենսգրքով
նախատեսվում են նաև այն իրավական հետևանքները, որոնք առաջանում են այդպիսի գործարքների կնքման համապատասխան ընթացակարգը չպահպանելու
դեպքում: Ավելին՝ նշվում է, որ այն գործարքները, որոնք հավանության չեն արժանացել, չեն կարող իրավական ուժ ունենալ և չեն կարող կատարվել, իսկ նման գործարքի արդյունքում կազմակերպության համար առաջացած վնասները հատուցելու պարտականությունը անհատապես և/կամ համապարտության կարգով (կախված գործի փաստական հանգամանքներից) պետք է դրվի կազմակերպության կառավարիչների և/կամ մասնակիցների վրա2: Թերևս միակ բացառությունը, որի դեպքում չի առաջանա կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց պատասխանատվություն ենթարկելու անհրաժեշտություն, սովորական, բնականոն գործարքների կնքումն է՝ պայմանով, եթե վերջիններս իրենց բնույթով և ֆինանսական
առանձնահատկություններով գործարքի կողմերի համար չեն ունենա մեծ և էական
նշանակություն, կամ եթե նմանատիպ գործարքները կկնքվեն անհատույց հիմունքներով 3 : Ուշագրավ է, որ Ֆրանսիայի օրենսդրության համաձայն՝ ոչ առևտրային
կազմակերպությունը կհամարվի շահույթ հետապնդող իրավաբանական անձ, այսինքն՝ կկորցնի ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակը, եթե կպարզվի,
որ վերջինիս գործունեության նպատակը իրեն անդամակցող կազմակերպությունների օգտին և ի շահ նրանց ծառայությունների մատուցումն է, որը հանգեցրել է շահերի բախման4:

Ընդհանրացնելով ողջ վերոգրյալը՝ գտնում ենք, որ հասարակական կազմակերպության համար օրենսդրական մակարդակում անհրաժեշտ է նախատեսել շահերի բախման (շահագրգռվածության առկայության) վերաբերյալ իրավակարգավո1

France Code de commerce, Chapitre II: Des dispositions applicables aux personnes morales
de droit privé non commerçantes ayant une activité économique Art. R. 612–5), էլէկտրոնային
ռեսուրս՝
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81B136C2B8841C5FDE7B262AD30D
BAD.tplgfr21s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006146267&cidTexte=LEGITEXT000005634379
&dateTexte=20130701 (վերջին մուտք՝ 17.02.18):
2
Տե՜ս նույն տեղում:
3
Տե՜ս նույն տեղում:
4
Տե՜ս Klaus J.Hopt (Editor), Նշված աշխատությունը, էջ 288:
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րումներ, որոնք կբխեն արտասահմանյան պետությունների փորձից և առնվազն
կներառեն հետևյալ պահանջները՝
անձանց շրջանակը, որոնց նկատմամբ կիրառելի են շահերի բախման իրավակարգավորումները,
այդ անձանց կողմից անհրաժեշտ տեղեկատվության բացահայտումը, հավաքումն ու ուսումնասիրությունը,
շահերի բախման առկայությամբ գործարքների կնքման կարգը՝ դրանց հաստատումը խորհրդի անկախ անդամների կողմից, որոնք այդ ընթացքում կուսումնասիրեն նաև հնարավոր այլ տարբերակների առկայությունը և կդրսևորեն բարեխղճություն (պատշաճ ջանասիրություն) գործարքի արդարացիությունը գնահատելու հարցում,
ապացուցման բեռի բաշխում հետևյալ կերպ. համապատասխան ընթացակարգի պահպանման դեպքում՝ այն անձի կողմից, ով վիճարկում է գործարքի արդարացիությունը և կազմակերպության շահերից չբխելը, իսկ ընթացակարգը չպահպանելու դեպքում՝ շահագրգռվածություն ունեցող անձի կողմից,
շահագրգռվածության առկայությամբ կնքված գործարքների իրավական
հետևանքները՝ գործարքի անվավերություն, վնասների հատուցում, ստացված եկամտի վերադարձ և այլն,
վաղեմության հատուկ ժամկետների նախատեսում:
Государство и право

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ В
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Геворк Погосян
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ
___________________________

К вопросу ответственности органов управления юридического лица относится часть 3-ая статьи 57-ой Гражданского кодекса Республики Армения, согласно
которой, лицо, действующее или устава юридического лица, должен действовать
добросовестно и разумно в интересах представляемого лица. Аналогичное положение также предусмотрено частью 2-ой статьи 18-ой Закона РА «О неправительственных организациях», а в соответствии с частью 5-ой статьи 23-ей того
же закона, исполнительный орган, а в случаях, предусмотренных законом, руководитель данного органа несет ответственность за невыполнение, либо ненадлежащее выполнение требований, предусмотренных законом, другими правовыми актами, уставом организации, решениями собрания или заключенными договорами.
Законодательство Республики Армения регулирует ответственность органов управления некоммерческого юридического лица, ограничеваясь только исполнительным органом (органом, уполномоченным действовать от имени организации) и не регулирует прововые отношения в сфере действия других лиц, которые могут быть заинтересованы в той или иной сделке с участием некоммерческой организации, что влечет за собой дастаточное количество негативных
последствий.
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Между тем, немало примеров, когда организация терпит убытки из-за злоупотребления властью со стороны члена(-ов) руководящего органа в сфере заключения сделок, по которым подлежат выплате высокие проценты, либо предусматриваются чрезвычайно высокие и несоразмерные с предоставляемыми услугами вознаграждения руководящим органам и другим средствам.
К необходимости законодательного регулирования данного вида правоотношений относится настоящая статья.

NECESSITY OF LEGAL REGULATION OF TRANSACTIONS
WITH INTEREST IN NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Gevorg Poghosyan
Ph.D. at the YSU Chair of Civil Law
_____________________________________

The third part of the 57th article of the Civil Code of the Republic of Armenia
refers to the issue of responsibility of the management bodies of a legal entity,
according to which the person acting based on law or the charter of a legal entity must
act in good faith and reasonably in the interests of the person being represented. A
similar provision is also provided for in Part 2, Article 18 of the RA Law "On NonGovernmental Organizations", and in accordance with Part 5, Article 23 of the same
law, the executive body, and in cases provided by law, the head of this body is
responsible for not fulfilling or not properly fulfilling the requirements provided for by
law, other legal acts, the organization's charter, decisions of the meeting or
agreements.
As one can notice, the legislation of the Republic of Armenia regulates the
responsibility of the management bodies of a non-profit legal entity, limited only by the
executive body (the body authorized to act on behalf of the organization) and does not
regulate provisional relations in the sphere of action of other persons who may be
interested in a transaction in which non-profit organizations take part, which entails a
sufficient number of negative consequences.
Meanwhile, there are not a few examples when an organization is suffering
losses due to abuse of power by a member (s) of the governing body, in the field of
concluding deals high interest rates, or extremely high remunerations for the services
provided by the employees of such organizations.
This article is to provide reasons and basements for the need for legislative
regulation of the transactions with interest by all means.
Բանալի բառեր – ոչ առևտրային կազմակերպություններ, իրավաբանական անձ,
շահերի բախում, ձենարկատիրական գործունեություն, կանոնադրություն, կառավարման մարմիններ, շահագրգռվածություն
Ключевые слова: Некоммерческие организации, юридические лица, конфликт
интересов, предпринимательская деятельность, устав, органы управления,
заинтересованность
Key words: Non-profit organizations, legal entities, conflict of interests, entrepreneurial
activity, charter, management bodies, interest
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ КОНТРАФАКЦИИ, ПЛАГИАТА И
ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Наира Оганесян
помощник судьи в Административном суде РА,
преподаватель в Российско-Aрмянском университете
___________________________________

В настоящее время из-за стремительного развития технологий, а также информационно-телекомуникационной сети, растет объем нарушений авторских и
смежных прав. Перемены, которые вызваны с цифровыми и компьютерно-сетевыми технологиями, заставили зарубежные государства признать, что бороться
с нарушениями, которые не признают территориальные границы, возможно
только путем консолидации интернациональных сил и средств.
По мнению специалистов, XXI век станет эпохой максимальной востребованности объектов интеллектуальной собственности, в связи с чем первоочередной задачей на современном этапе представляется поиск универсальных
юридических средств, способных обеспечить максимально высокий уровень охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности не только в отдельно
взятом государстве, но и за его пределами.1
Самыми распространенными нарушениями авторских и смежных прав на
музыкальные произведения являются контрафакция, плагиат и пиратство.
Термин контрафакция раскрывается в научной литературе. Так, по словам
Шершеневича Г.Ф., контрафакция представляет преступление, направленное на
имущественную сторону авторского права, наносящее ущерб его доходам.2 Я.А.
Канторович определял контрафакцию как воспроизведение и распространение
кем-либо чужого произведения с целью извлечения выгоды, в ущерб интересам
автора или его правопреемника.3
В современной литературе значение термина "контрафакция" в основном
раскрывается через действия, связанные с незаконным использованием материальных объектов. Так, контрафакция определяется как производство несанкционированных копий4, несанкционированное воспроизведение или распространение экземпляров произведения или фонограммы 5 . Вместе с тем в теории
гражданского права существует и другой подход к содержанию "контрафакции".
Например, Б.С.Антимонов и Е.А.Флейшиц под контрафакцией понимают само1

Толочкова Н.Г. Гражданско-правовая охрана авторских прав от контрафакции и
плагиата: автореферат диссертации: 12.00.03. ― Оренбург, 2004г., С.1-3.
2
Шершеневич Е.Ф. Авторские права на литературные произведения Казань. 1991, c. 278.
3
Канторович Я. А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и
фотографические произведения. Санкт-Петербург, 1911г. Литературная собственность. С
приложением всех постановлений действующего законодательства о литературной, художественной и музыкальной собственности, вместе с разъяснениями по коссационным
решениям Сената // Юридическая научная библиотека Издательства «Спарк».
4
Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. М., 1999. С. 215.
5
Макагонова Н.В. Авторское право. М,, 1999. С. 331.
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вольное использование чужых исключительных прав, нарушающее интересы
правообладателя1. Г.Уваркин отождествляет понятия "контрафакция" и нарушение исключительных прав2.
В законе "Об авторском праве и смежных правах" не используется слово
"контрафакция", но раскрывается понятие "контрафактные экземпляры". Так,
согласно ч. 3. ст. 65 данного закона экземпляры объекта права, изготовленные
или распространенные без разрешения правообладателя, считаются подделкой
или имитацией (контрафактными).
Контрафактным считается также экземпляр охраняемых законом произведения, фонограммы (или видеозаписи), импортируемый без согласия правообладателей авторского права и смежных прав в Республику Армения из других государств, в которых это произведение, фонограмма (или видеозапись) никогда не
охранялись или перестали охраняться.
По смыслу вышеизложенной нормы используемые нарушителем для незаконного изготовления других экземпляров оригиналы и экземпляры произведений или фонограмм, при изготовлении и распространении которых не были нарушены авторские или смежные права не являются контрафактными.
Итак, анализируя вышеизложнный подход, можно констатировать, что контрафакцией не являются публичные исполнения музыкальных произведений без
разрешения правообладателей, публичные показы и другие незаконные способы использования данных объектов, если при совершении таких действий не используются материальные носители.
Представляется, что определение контрафактного экземпляра, содержащeеся в законе Об авторском праве и смежных правах не препятствует более
широкому использованию термина "контрафакция", чем это вытекает из смысла
закона.
Подводя итог вышесказанному, можно дать следующую характеристику понятию контрафакции:
во-первых, контрафакцию образуют только такие действия правонарушителя, которые умаляют или иным образом нарушают исключительные права их обладателя, т.е. не все действия, запрещенные законом;
во-вторых, действия, признаваемые контрафактными, могут быть двух видов: использование произведения без согласия правообладателя; действия, которые способствуют такому использованию, при условии, что данные действия
непосредственно сопутствуют акту неправомерного использования.
Признаки нарушения исключительного права входят в предмет доказывания
в любом деле о нарушении авторских и смежных прав. Г.Ф. Шершеневич называл следующие признаки: отсутствие авторского права у лица, виновного, в
распространении, а также отсутствие согласия, со стороны автора или его правопреемника; действие, представляющее собой наказуемое правонарушение,
выражается в распространение произведения среди общества, чем правообладателю наносится ущерб. С одной, оговоркой - действие, представляющее нарушение, является использованием охраняемого объекта или способствует такому
неправомерному использованию3. Признаки контрафакции, указанные Г.Ф. Шершеневичем, могут быть использованы в современном процессе. Помимо этого,
истец должен доказать наличие у него исключительного авторского права, чтобы
обосновать свое право на иск.
1

Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М., 1987.
Уваркин Г. Указ. Соч. С. 81.
3
Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 333, 334.
2
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Важно отметить, что каждое музыкальное произведение, которое содержится на незаконно распространенных дисках, является самостоятельным объектом
авторских и смежных прав.
Рассмотрим пример из судебной практики Российской Федерации. Так, общество обратилось в суд с иском к А. о компенсации за нарушение исключительных авторских прав на музыкальные произведения. Иск мотивирован тем, что в
торговом помещении А. был реализован компакт-диск с записями шести музыкальных произведений (песен), исключительные права на которые принадлежат
обществу. Общество просило суд взыскать в его пользу компенсацию в размере
10 000 руб. за использование каждого из шести объектов авторских прав, права
на которые принадлежат обществу. Решением суда иск удовлетворен. Апелляционным определением решение суда первой инстанции изменено: уменьшен
размер взыскиваемой компенсации за нарушение исключительных авторских
прав на музыкальные произведения, в остальной части решение оставлено без
изменения. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила апелляционное определение по следующим основаниям. Изменяя решение суда первой инстанции и уменьшая размер взыскиваемой компенсации, суд апелляционной инстанции исходил из того, что ответчиком незаконно распространен один экземпляр компакт-диска, на котором были
записаны шесть музыкальных произведений, что образует одно нарушение исключительных прав истца. Между тем суд апелляционной инстанции не учёл, что
каждое из музыкальных произведений (песен), содержащихся на диске, является
самостоятельным произведением, авторские и смежные права на которое подлежат защите, и компенсация, предусмотренная п. 3 ст. 1252 ГК РФ, рассчитывается за незаконное использование каждого произведения.1
Важно заметить, что в РА есть концепция "О внесении изменений в раздел
десятый гражданского кодекса" от 21.11.2014г.2 Данной концепцией предложено
четко установить возможность правообладателя потребовать от любого лица
прекратить отчуждение или использование товара, созданного с нарушением
прав на интеллектуальную собственность. В вышеуказанной концепции также
предложено установить, что изъятию подлежат не материальные объекты, которые послужили основой для нарушения исключительных прав, а объекты, которые были созданы с нарушением исключительных прав (фальсифицированные
и контрафактные товары). Поскольку объектом изъятия может быть только движимое имущество, предложено установить правило о том, что материальные
объекты, которые являются недвижимым имыществом, созаднным с нарушением интеллектуальных прав, подлежат демонтажу. В качестве альтернативы
может быть выплачено соразмерное возмещение, с условием, что не причиняется вред репутации автора. Надо установить также возможность уничтожения
изъятых объектов.
По нашему мнению вышеизложенные предложения создадут дополнительные возможности для правообладателей восстановить свои нарушенные исключительные права при выявлении контрафактных экземпляров.
Другим способом нарушения авторских и смежных прав на музыкальные
1
Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (Утвержден Президиумом Верьовного суда РФ 23.09.2015г.), электронный ресурс: http://vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10333
2
«Քաղաքացիական օրենսգրքի տասներորդ բաժնում փոփոխություններ կատարելու
Հայեցակարգ» //էլեկտրոնային աղբյուր / http://moj.am/storage/files/legal_acts/legal_acts_
1656450483731_tasnerord.pdf
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произведения является плагиат, которое иначе называется присвоением авторства. Так, согласно ч. 4 ст. 65 закона РА "Об авторском праве и смежных правах",
заимствование идей, отрывков из чужого произведения без их творческой переработки и без указания первоисточника и их представление в качестве собственного
или представление произведения полностью под своим именем считается плагиатом. Причинение в результате плагиата крупного ущерба автору или иному правообладателю влечет уголовную ответственность (ст. 158 УК РА).
Таким образом, когда нарушитель выдает чужие музыкальные произведения за свои, обнародует, или использует их под своим именем, имеет место
присвоение авторства на данные произведения (плагиат). Плагиат осуществляется как путем использования чужых музыкальных произведений целиком, так
и в их части, в том числе путм использования отрывков из произведений других
авторов и в другом допускаемом законом свободном использовании без указания имени автора.
Учитывая тот факт, что существуют всего лишь семь нот, часто возникают
трудности с определением наличия плагиата на музыкальное произведение.
Ведь автор музыкального произведения не может быть в курсе всех произведений, созданных человечеством, чтобы определять возможные музыкальные цитаты, которые совпадают с другими музыкальными произведениями.
Древний негласный закон, утверждавший, что цитирование и творческое
"переосмысление" более старых песен лежат в самой основе традиций блюза и
фолка (из которых, собственно и произошла рок- и поп-музыка) больше не
действует, и авторам песен приходится решать всё более сложную задачу: как
придумать яркую мелодию и при этом никого не повторить. Не менее сложную
задачу приходится решать и музыкальным экспертам: как провести границу между плагиатом и простой похожестью двух музыкальных произведений?1
По мнению Б.Д.Завидова, основной проблемой по делам о присвоении авторства является зачастую тот факт, что лицо, осуществившее заимствование,
применяет такую тактику, как переписывание чужых мыслей своими словами2.
Применительно к музыкальным произведениям такое может иметь место когда
одно произведение создано на основе другого.
Поскольку в музыке существуют всего семь нот, довольно сложно установить грань между плагиатом и созданием производного музыкального произведения в результате переработки чужого музыкального произведения, в результате которого создается самостоятельное произведение. Как отмечает В.В. Погуляев, вопрос о том, на каком этапе зависимость производного произведения от
первоначального исчезает, является дискуссионным и очень сложным, поскольку даже использование образов и оригинальных имен персонажей в одном
произведении, позаимствованных из другого произведения, указывает на зависимость и производность первого произведения от второго 3.
По нашему мнению, для того, чтобы отграниченить плагиат от незаконной
переработки и от создания независимого музыкального произведения должен
применяться такой критерий как степень творческой самостоятельности спорного произведения в отношении, которого возник вопрос о присвоении авторства.
1
Союз Музыка "Лестница в суд: рок-музыка и плагиат", электронный ресурс:
https://www.soyuz.ru/articles/323
2
Завидов Б.Д. Назначение и проведение экспертиз по определению контрафактности
продукции и по установлению плагиата в произведении. // СПС "Гранат". 2003
3
Погуляев В.В., Вайпан В.А., Любимов А.П. Комментарий к закону РФ "Об автроском праве
и смежных правах". М., 2006. С. 36
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Если данная самостоятельность отсутствует, то наличие плагиата несомненно.
В то же время нельзя забывать о том, что гражданское право охраняет форму
произведения. Так, если будут созданы такие производные произведения как
аранжировка, переложение, монтаж, реставрация, сэмплипование, то они тоже
будут охраняться авторским правом в качестве производных произведений.
Поскольку право авторства является одним из личных неимущественных
прав, плагиат надо рассматривать как нарушение личных неимущественных
прав.
На практике, для выявления факта создания производного музыкального
произведения в результате переработки и создания самостоятельного произведения на основе чужого музыкального произведения судами назначаются экспертизы.
Интересно заметить, что с развитием технологий, а также информационнотелекомуникационной сети, существуют различные современные способы распознания музыки и тем самым выявления плагиата в нем.
Так, например, с помощью Audio Tag (бесплатный сервис-распознаватель
музыки онлайн), можно узнать название песни и исполнителя и другую информацию почти для любой музыкальной композиции. Онлайн сервис AudioTag.info
позволяет распознать музыку по открывку песни (достаточно всего 15 секунд)
или загрузив весь аудио трек полностью. Распознавание музыки в онлайн сервисе AudioTag основано на сравнении так называемого аудио отпечатка, в который
будет преобразован загруженный трек или его фрагмент, с отпечатками из базы
сервиса. Музыкальная база сервиса AudioTag насчитывает более миллиона композиций российской и зарубежной музыки разных жанров: хиты популярной и
рок-музыки, электронной музыки разных направлений, классики, джаза и др. База аудио-треков в сервисе AudioTag пополняется ежедневно. Распознаватель
музыки онлайн AudioTag работает в три шага: загрузка файла, подтверждение
кода и выдача результата.1
По нашему мнению, с учетом развития технологий, для выявления факта
нарушения автроских прав на музыкальные произведения путем плагиата, кроме
назначения экспертизы, можно и использовать различние программы и онлайн
сервисы.
Нарушение автроских и смежных прав осуществляется также путем так называемого "пиратства". Понятие "пиратство", употребляемое применительно к
сфере авторских и смежных прав, не имеет официального закрепления в законодательстве. В литературе данное понятие обычно раскрывается как незаконное
использование объектов авторских и смежных прав, направленное на извлечение коммерческой выгоды, как нарушающая имущественные авторские и смежные права предпринемательская деятелность2. Иногда данным понятием обозначаются любые нарушения имущественных авторских и смежных прав. В то
время, как слова "контрафактный" и "контрафакция" происходит от французского
"contrefacon", одним из значений которого является "нарушение прав интеллектуальной собственности", обозначение термином "пиратство" нарушений автроских и смежных прав связано с использованием в отношении аналогичных нарушений английского слова "piracy".3
1
Audio Tag - бесплатный сервис-распознаватель музыки онлайн, электронный ресурс:
http://onservis.ru/audiotag-raspoznavanie-muzyki-online.html
2
Силонов И.А. Авторское право в шоу-бизнесе. М.: Норма. 2001 С. 52. Защита авторских
и смежных прав/Под ред. И.В.Савельевой. М., 2002. С. 264.
3
Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону РФ "Об авторском праве и смежных правах". М.,
1996 ; Липцик Д. Указ. cоч. С. 478-483.
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По мнению Ричарда Столлмана, термин "пиратство" стал применяться к нелегальному копированию для создания убеждения, что это "очень плохо"1. Аудио-пиратством считается именно копирование и распространение копий музыкальных композиций. Ежегодные потери мировой индустрии звукозаписи от аудиопиратства составляют 2 миллиарда долларов2.
Проблема незаконного копирования музыки возникла задолго до появления
не только цифровых, но и аналоговых устройств воспроизведения. Пианолы (механические пианино) воспроизводили музыку с помощью перфокарт, в которые
были зашифрованы ноты популярных произведений. В XX веке композиторы и
издатели сборников нот в США попытались запретить производство таких пианол, но добились только выплат компенсации от изготовителей перфокарт за
каждую выпущенную запись. Первым же аудионосителем в истории является
восковой цилиндр. Чтобы проигрывать музыку с восковых цилиндров использовался изобретенный Томасом Эдисоном фонограф, а на один цилиндр помещалось до пяти минут звуковой дорожки. Несмотря на большую популярность изобретение просуществовало недолго — вытеснил его граммофон, который проигрывал информацию с дисков. Именно диски для граммофона — грампластинки
— первые подверглись пиратству. В 1936 году права производителей фонограмм впервые получили охрану в австрийском законе об авторском праве.
Вслед за грампластинками появились устройства, проигрывающие звук, записанный на магнитные ленты — бобины. В 1952 году права представителей музыкальной индустрии стали впервые охраняться и на международном уровне – женевской Всемирной конвенцией об авторском праве. Основным фактором,
влияющим в то время на пиратскую индустрию, являлась растущая доступность
перезаписывающих устройств. Возможность в кустарных условиях скопировать
информацию на другой носитель открывала невиданные просторы для предприимчивых дельцов и способствовала широкому распространению пиратских копий и бутлегов произведений популярных исполнителей. Но самый большой
ущерб музыкальной индустрии принесла постоянно растущая мировая сеть. Интернет, завоевывая планету, позволял пользователям передавать друг другу
файлы, полностью исключив участие физических носителей, таких как CD-диски3.
В Российской Федерации музыкальная индустрия инициировала судебное
разбирательство против российской социальной сети "В контакте" (VK.com),
"предоставляющей музыкальный сервис, который напрямую способствует массовому распространению пиратства", говорится в сообщении Международной
федерации производителей фонограмм (IFPI). Три отдельных иска к "В контакте"
были поданы в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
имени международных звукозаписывающих компаний: Sony Music Russia,
Universal Music Russia и Warner Music UK. Цель обращения в суд - защита прав
звукозаписывающих компаний, инвестирующих в Россию, и содействие развитию лицензионного музыкального бизнеса, говорится в сообщении IFPI.4 Арбитражный суд Петербурга отказал в удовлетворении исков Warner и Universal на
1

Stallman R. Free as in Freedom: Richard Stallman's Crusade for Free Software / R. Stallman.
– O'Reilly Media, 2002. – P. 240.
2
Кондрин А. На пути к цивилизованному рынку // Мелодия. – 1998. № 3. – С. 20–22.
3
Краткая история музыкального пиратства, или Как утекают ноты http://www.securitylab.ru/
blog/company/falcongaze/250806.php.
4
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2014/04/03/muzykalnye-mejdzhory-nachalisuditsya-s-v-kontakte
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общую сумму около 50 млн рублей к соцсети "Вконтакте", одновременно обязав
руководство соцсети создать систему, которая запретит пользователям загружать на сайт пиратский контент.1 На данный момент внесены ограничения по использованию музыкальных произведений, распространенных в социальной сети
"Вконтакте". В частности, фоновое прослушивание музыки в сети ограничено, а
данное ограничение можно снять в случае произведения оплаты за прослушивание музыкальных произведний.
Пиратство осуществляется различными способами:
фальсификация, т.е. точное и полное повторение оригинала. При этом
внешне практически не отличаются от оригинала. Голографические наклейки и
другие символы оригинального продукта также могут воспроизводиться, чтобы
ввести покупателя в заблуждение;
монтаж - комбинация различных фонограмм, последовательность которых
несвойственна оригиналу, но с сохранением оригинальных названий;
компиляция - компоновка фрагмента оригинальнoй фонограммы без сохранения оригинального названия;
бутлегерство - нелегальная запись исполнения музыкального произведения.
Это касается записей концерта без разрешения исполнителей и фирмы звукозаписи при помощи, тайно пронесенной звукозаписывающей аппаратуры.
Наибольшее распространение получили два первых способа музыкального
пиратства2. Наибольшую угрозу для правообладателей представляет незаконное размещение произведений и фонограмм в телекоммуниционных сетях, в
частности в Интернете, а также в сети сотовой связи.
Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что в современных условиях развития высоких технологий музыкальная индустрия переживает не
трудные времена, а это трбует новой правовой платформы, которая построит
надежные правоотношения между слушателями и музыкантами. Из-за массовых
нарушений авторских и смежных прав на музыкалные произведения, композиторы, исполнители, музыкальные издательства, телевизионные и радиовещательные компании, которые ведут специализированную деятельность по использованию объектов интеллектуальной собственности, не только недополучают доход
ввиду наличия на рынке контрафактной продукции, но и на определенной стадии
не могут оправдать свои затраты на тиражирование, распространение, рекламу
и маркетинг, что может повлечь банкротство или прекращение деятельности.
"Пираты" не тратят средств на выплату вознаграждения авторам и исполнителям, на рекламу и на продвижение продукции на рынок, на развитие новых
проектов и т.д. Поэтому легальный производитель не может конкурировать с ценами на пиратскую продукцию; государство не дополучает крупные суммы налоговых поступлений в бюджет. Все это требует совершенствования механизмов
правовой защиты авторов и других правообладателей музыкальных произведений и усовершенствования качества юридических услуг в данной сфере как отдельного вида адвокатской деятельности в рамках института так называемых
медиа-адвокатов, хорошо знакомых не только с юридической составляющей
сферы музыкальной звукозаписи, но и понимающих ее сущность, так сказать,
внутренний рисунок.

1

Суд обязал "Вконтакте" запретить загрузку пиратской музыки https://www.dp.ru/a/2015/
09/29/Sud_objazal_VKontakte_za/
2
Дворянкин O.A. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за их нарушение.
М., 2002. С. 87.
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CIVIL LEGAL PROBLEMS OF PROTECTION OF
COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS IN MUSICAL WORKS
FROM COUNTERFEITING, PLAGIARISM AND OTHER
OFFENSES
Naira Hovhannisyan
Assistant to judge at the Administrative Court of the RA,
Lecturer in the Russian-Armenian University
___________________________

At the present time due to the rapid development of technology, as well as the
information and telecommunications network, the amount of violations of copyright
and related rights is growing. Civil-legal problems of protection of copyright and
related rights in musical works from counterfeiting, plagiarism and piracy are identified
in this work. The proposals have been developed to solve the identified problems.

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
ԿԵՂԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, ԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՎ ԱՅԼ
ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻՑ
Նաիրա Հովհաննիսյան
ՀՀ վարչական դատարանի դատավորի օգնական,
Հայ-ռուսական համալսարանի դասախոս
_________________________________

Ներկայումս տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության ցանցի արագ զարգացման պատճառով աճում է հեղինակային և հարակից իրավունքների խախտումների քանակը: Աշխատանքում բացահայտվել են
երաժշտական ստեղծագործությունների նկատմամբ հեղինակային և հարակից իրավունքների պաշտպանության հիմնախնդիրները կեղծարարությունից, գրագողությունից և ցանցահենությունից: Դրանց լուծում տալու համար մշակվել են համապատասխան առաջարկություններ:
Բանալի բառեր – հեղինակային և հարակից իրավունքներ, երաժշտական

ստեղծագործություններ, կեղծարարություն, գրագողություն, ցանցահենություն
Ключевые слова: авторские и смежные права, музыкальные произведения, контрафакция, плагиат, пиратство
Key words: copyright and related rights, musical works, counterfeiting, plagiarism,
piracy
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ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մովսես Խաչատրյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
_____________________________

Ապահովագրական իրավահարաբերությունների հիմնական սուբյեկտներն են
ապահովադիրը, ապահովագրված անձը, շահառուն և ապահովագրողը1։ «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի2 3-րդ հոդվածի 15-րդ կետի համաձայն՝ ապահովադիրն ապահովագրության պայմանագրի
այն կողմն է, որին կամ որի մատնանշած անձին (շահառու) ապահովագրողը պարտավորվում է հատուցել ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված իրադարձության (ապահովագրական պատահարի) տեղի ունենալու արդյունքում
պատճառված վնասը կամ դրա մի մասը կամ տրամադրել որոշակի գումար պայմանագրով նախատեսված իրադարձության (ապահովագրական պատահարի) տեղի ունենալու ուժով՝ ըստ ապահովագրության պայմանագրի պայմանների։ Որպես
ապահովադիր կարող է հանդես գալ քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների ցանկացած սուբյեկտ։
Ապահովագրված անձն այն անձն է, որի հետ կապված ապահովագրական
պատահարի առաջացումն ապահովագրության պայմանագրի առարկան է։ Որոշ
հեղինակների կարծիքով ապահովագրված անձի առկայությունը հնարավոր է
միայն անձնական կամ պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագրերում3։ Մեր կարծիքով ապահովագրված անձինք կարող են մասնակից լինել նաև
գույքի ապահովագրության պայմանագրերում։ Մասնավորապես ՝տրանսպորտային
միջոցների ապահովագրության վկայագրերում հաճախ լրացվում է «լիազորված
վարորդներ» սյունակը, որտեղ նշվում են այն անձինք, որոնց կողմից տրանսպորտային միջոցը վարելու ընթացքում տեղի ունեցող դեպքերը համարվում են ապահովագրական պատահար։ Օրինակ՝ «Ռեսո» ապահովագրական ՓԲԸ-ի կողմից ընդունված պայմաններում առկա է կանոն այն մասին, որ ապահովագրական պատահար չեն համարվում այն դեպքերը, երբ տրանսպորտային միջոցը վարել է անձը, ով ըստ պայմանագրի լիազորված վարորդ չէ4։ Մեր կարծիքով՝ վերջիններս ևս
ապահովագրված անձինք են, քանի որ պայմանագրով ապահովագրական պատահար են համարվում տրանսպորտային միջոցը բացառապես նրանց կողմից վարելու ընթացքում տեղի ունեցող դեպքերը։ Ապահովագրված անձանց ցանկը սահմանվում է պայմանագրով, և ապահովադիրը կարող է նրանց փոխարինել այլ անձով՝ այդ մասին նրանց գրավոր ծանուցելու պայմանով։
Ապահովագրության պայմանագրում կարող է սահմանվել պայման այն մասին,
1

Տե՜ս Елкин М. А., Система правогого регулирования страхования в РФ, Дисс. ... к.ю.н.,
Москва, 2003, էջ 125
2
Ընդունվել է 09․04․2007թ․, ուժի մեջ է մտել 30․09․2007թ․, ՀՀՊՏ 2007․05․30/27(551) Հոդ․
647, ՀՕ-177-Ն:
3
Տե՜ս Ширипов Д. В., Страховое право, Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011, էջ 68
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որ ապահովագրական հատուցումը վճարվելու է ոչ թե ապահովադրին, այլ վերջինիս կողմից նշված երրորդ անձին՝ շահառուին։ Վերջինս ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու պարագայում ապահովագրական պայմանագրով նախատեսված ապահովագրական հատուցում ստանալու իրավունք ունեցող անձն է: ՀՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք)1 998-րդ հոդվածի 3-րդ մասի
3-րդ կետը սահմանում է, որ շահառուի առկայության դեպքում ապահովագրության
վկայագիրը պետք է ներառի վերջինիս անունը կամ անվանումը, գտնվելու վայրն
ու հեռախոսահամարը։ Այսինքն՝ վկայագրում հստակ պետք է նշված լինի այն անձը, ով հանդիսանում է շահառու։ ՌԴ քաղաքացիական օրենսգիրքը 2 հնարավորություն է տալիս կնքել գույքի ապահովագրության վկայագրեր հօգուտ շահառուի՝
առանց վերջինիս անունը կամ անվանումը նշելու։ Նման վկայագրերն անվանվում
են «ըստ ներկայացնողի վկայագրեր», որոնցով նախատեսված պատահարը տեղի
ունենալու դեպքում հատուցումը վճարվում է այն անձին, ով այդ նպատակով վկայագիրը ներկայացնում է ապահովագրողին3։ Հատուցում ստանալու համար շահառուն, վկայագիրը ներկայացնելուց բացի, պետք է նաև ապացուցի իր մոտ ապահովագրական շահի առկայությունը։ Ըստ ներկայացնողի վկայագրեր կնքելու հնարավորություն նախատեսված է եղել նաև Օրենսգրքի մինչև 30․09․2007թ․ փոփոխությունները գործող խմբագրության 986-րդ հոդվածով։Նման ապահովագրությունն 4
արդյունավետ է մեծ քանակությամբ ապրանքների բեռնափոխադրման դեպքում,
քանի որ փոխադրվող յուրաքանչյուր գույքի վերաբերյալ սեփականատիրոջ տվյալների նշմամբ առանձին վկայագրեր կնքելու փոխարեն՝ յուրաքանչյուր գույքի վերաբերյալ կնքվում են «ըստ ներկայացնողի» վկայագրեր, իսկ պատահար տեղի ունենալու դեպքում վկայագիրը հանձնվում է գույքի սեփականատիրոջը՝ ապահովագրողին ներկայացնելու համար, կամ ապահովադիրն անձամբ է դիմում ապահովագրողին5։ Մեկ կարծիքով՝ առևտրային շրջանառությունն առավել դյուրին դարձնելու և ապահովագրական հարաբերությունների զարգացմանը նպաստելու համար անհրաժեշտ է Օրենսգրքում գույքի ապահովագրության՝ «ըստ ներկայացնողի» վկայագրեր կնքելու հնարավորություն նախատեսել։
Շահառուի առկայության դեպքում ապահովագրության պայմանագիրը հանդիսանում է հօգուտ երրորդ անձանց պայմանագրերի տարատեսակ 6 ։ Օրենսգրքի՝
«Պայմանագիր՝ հօգուտ երրորդ անձի» վերտառությամբ 446-րդ հոդվածը սահմանում է, որ երրորդ անձի կողմից պայմանագրով իր իրավունքից օգտվելու ցանկությունը պարտապանին հայտնելու պահից կողմերն առանց երրորդ անձի համաձայնության չեն կարող լուծել կամ փոփոխել իրենց կնքած պայմանագիրը, եթե այլ բան
նախատեսված չէ օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ պայմանագրով: Օրենսգրքի 1012-րդ հոդվածն արդեն մասնավորեցնում է ապահովադրի՝ շահառուին
այլ անձով փոխարինելու կարգը։ Մասնավորապես՝ ապահովադիրն իրավունք ունի
ապահովագրության պայմանագրում նշված շահառուին փոխարինելու այլ անձով`
այդ մասին գրավոր ծանուցելով ապահովագրողին: Շահառուն այլ անձով չի կարող
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փոխարինվել այն բանից հետո, երբ պայմանագրի գործողության ընթացքում
երբևիցէ ապահովագրողին հատուցման պահանջ է ներկայացրել կամ ապահովադրի փոխարեն կատարել որևէ պարտականություն․ օրինակ՝ ամբողջությամբ կամ
մասնակիորեն մուծել է ապահովագրավճարը։ Մինչ շահառուի կողմից վերոնշյալ
գործողությունների կատարումը ապահովադիրն իրավասու է շահառուին փոխարինել ինչպես այլ անձով, այնպես էլ իրենով, որի դեպքում արդեն ապահովագրական
հատուցումը վճարվում է նոր շահառուին կամ ապահովադրին։ Շահառուն չի կարող փոխարինվել նաև ապահովադրի ժառանգների կողմից վերջինիս մահվան
դեպքում։
Այն պահից սկսած, երբ արդեն շահառուի փոխարինում հնարավոր չէ, ապահովադիրը կարող է հավակնել հատուցում ստանալու իրավունքին միայն այն դեպքում, եթե շահառուն հրաժարվում է իր այդ իրավունքից 1 ։ Ինչպե՞ս վարվել այն
դեպքում, երբ շահառուին փոխելու հնարավորություն այլևս առկա չէ, և վերջինս չի
հրաժարվել հատուցում ստանալու իր իրավունքից, սակայն պատահար տեղի ունենալուց հետո որևէ գործողություն չի ձեռնարկում իր հատուցում ստանալու իրավունքից օգտվելու համար կամ դիմել է ապահովագրողին, սակայն չի վիճարկում
վերջինիս ոչ իրավաչափ գործողությունները։ Օրինակ՝ վարկառուն իր գրավադրված ավտոմեքենան ապահովագրել է հօգուտ բանկի, ով ավտոմեքենան վնասվելուց հետո հատուցում ստանալու համար չի դիմում ապահովագրողին։ Մեկ այլ օրինակ՝ շահառու բանկը հատուցում ստանալու համար դիմել է ապահովագրողին և
ոչ իրավաչափորեն մերժվել է վերջինիս կողմից, սակայն չի վիճարկում ապահովագրողի ոչ իրավաչափ որոշումը։ Հարց է առաջանում, թե արդյո՞ք ապահովադիրն անձամբ կարող է դիմել ապահովագրողին հատուցում ստանալու համար կամ
վիճարկել վերջինիս գործողությունները։ Նշված հարցը կարևորվում է այնքանով,
որ ապահովադիրները, ապահովագրության պայմանագիրը հօգուտ երրորդ անձի
կնքելով, անմիջականորեն նյութական շահագրգռվածություն են ունենում հատուցումը շահառուին վճարելու պարտականության պատշաճ կատարման մեջ։ Մասնավորապես՝ ներկայացված օրինակներում հատուցումն ըստ պայմանագրի ենթակա էր վճարման շահառու բանկին, սակայն վերջինս, ստանալով գումարը, այն ուղղելու էր գրավով ապահովված վարկի մարմանը կամ գրավի առարկայի վերականգմանը։ Այսինքն՝ չնայած այն հանգամանքին, որ հատուցումն անմիջականորեն
վճարվելու էր բանկին, սակայն ի վերջո այն անուղղակիորեն փոխանցվելու էր ապահովադրին։ Ինչպես արդեն նշել ենք, պայմանագիրը հօգուտ շահառուի կնքված
լինելու դեպքում վերջինիս է պատկանում ապահովագրական հատուցում ստանալու իրավունքը, ուստի ապահովագրողին հատուցում վճարելու պահանջ կարող է
ներկայացնել միայն շահառուն։ Ինչ վերաբերում է ապահովադրին, ապա նա այս
դեպքում չի օգտվում հատուցում ստանալու իրավունքից, սակայն, լինելով պայմանագրի կողմ, դրա շրջանակներում նա ևս ունի իրավունքներ։ Մասնավորապես՝ ապահովագրողը պայմանագրով վերջինիս առջև ստանձնում է պարտավորություն
այն մասին, որ պատահար տեղի ունենալու դեպքում հատուցում է վճարելու նրա
կողմից որպես շահառու նշված անձին։ Համապատասխանաբար ապահովադիրն
իրավունք ունի պահանջել ապահովագրողից, որ վերջինս պատշաճ կերպով կատարի իր կողմից որպես շահառու նշված անձին հատուցում վճարելու պարտականությունը2։ Այսինքն՝ ապահովադիրը չի կարող հատուցումն անմիջականորեն իրեն
վճարելու պահանջ ներկայացնել, սակայն իրավասու է պահանջ ներկայացնել այն
1
2

Տե՜ս Лигятин Н. Н. Коммерческое право, Москва, МГИУ, 2010, էջ 40:
Տե՜ս Фогельсон Ю. Б., նշված աշխատությունը, էջ 368:
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Պետություն և իրավունք

մասին, որ հատուցումը վճարվի շահառուին։ Նման պահանջ ներկայացնելուց հետո շահառուի կողմից հատուցումը չընդունելու դեպքում ապահովադիրն արդեն իրավասու է պահանջել, որ հատուցումը վճարվի անձամբ իրեն։
Ապահովադրի պահանջի հիման վրա ապահովագրողին հօգուտ շահառուի
վճարում կատարելուն պարտավորեցնելու պրակտիկան արտահայտվել է նաև Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումներում1։
Ինչպես արդեն նշել ենք, ապահովագրության պայմանագրում որպես շահառու
հանդես գալու համար անձը պետք է օժտված լինի ապահովագրական շահով: Սեփականատիրոջ մոտ ցանկացած դեպքում առկա է գույքի պահպանման շահը, ինչը հիմնվում է օրենքի վրա: Այդ շահը պայմանավորված է սեփականության՝ բացարձակ իրային իրավունքի բնույթով: Ինչ վերաբերում է սեփականատիրոջից
տարբեր այլ անձանց, ապա վերջիններիս շահագրգռվածությունն այլ անձին պատկանող գույքի պահպանման մեջ պայմանավորված է սեփականատիրոջ հետ ունեցած քաղաքացիական հարաբերություններով2: Մասնավորապես՝ նշված անձանց
շահը գույքի պահպանման մեջ բխում է սեփականատիրոջ հետ կնքված պայմանագրերից, ուստի նրանք կարող են օգտագործել ապահովագրական հատուցման
միջոցները՝ ուղղելով ապահովագրված գույքի վերականգնմանը կամ տրամադրելով սեփականատիրոջը: Վերոնշյալից բխում է, որ անկախ այն հանգամանքից՝ սեփականատերը գույքի ապահովագրության պայմանագրի անմիջական մասնակից
է, թե՝ ոչ, վերջինս՝ որպես գույքի սեփականատեր ապահովագրված գույքի վնասվելու կամ ոչնչանալու դեպքում շահագրգռված է ապահովագրական հատուցումը
վճարվելու հարցում: Այսինքն՝ կարելի է պնդել, որ անկախ այն բանից, թե ում օգտին է գույքը ապահովագրված, հատուցումից անուղղակիորեն շահում է նաև սեփականատերը։
Շարունակելով միտքը՝ նշենք, որ երբեմն գրավի ապահովագրության դեպքում
գրավադրված գույքի սեփականատերերի շահերի պաշտպանության անհրաժեշտություն է առաջանում։ Մասնավորապես՝ Օրենսգրքի 237-րդ հոդվածի 1-ին մասը
սահմանում է, որ գրավատուն կամ գրավառուն, կախված այն բանից, թե նրանցից
ում մոտ է գտնվում գրավ դրված գույքը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով
կամ պայմանագրով, պարտավոր է գրավ դրված գույքը լրիվ արժեքով ապահովագրել կորստյան և վնասվածքի ռիսկերից, իսկ եթե դրա լրիվ արժեքը գերազանցում է գրավով ապահովված պահանջի չափը` դրանից ոչ պակաս գումարով: Հիմք
ընդունելով նշված նորմով նախատեսված դիսպոզիտիվ կարգավորումները՝ հաճախ կողմերը համաձայնության են գալիս այն մասին, որ գրավադրված գույքն ապահովագրվելու է գրավառուի կողմից: Ընդ որում՝ երբեմն գրավի առարկան գրավառուների կողմից ապահովագրվում է հենց հօգուտ իրենց: Նշված «կառուցակարգով» կնքվող գրավի ապահովագրության պայմանագրերը հանդիպում են վարկային հարաբերություններում։ Այդպիսի դեպքերում վարկատու-գրավառուներն անձամբ են վճարում ապահովագրավճարները՝ դրա արժեքը հետագայում վարկային
պայմանագրերում ներառելով որպես վարկառու-գրավատուի կողմից վճարման ենթակա միջնորդավճար։ Պետք է նշել, որ եթե անգամ գրավի առարկան ապահովագրվում է հօգուտ գրավառուի, միևնույնն է, վերջինս, ստանալով ապահովագրա1

Տե՜ս Ֆինանսական համակարգի հաշտարար, 2014թ.-ի պահանջ` ուղղված ապահովագրական ընկերության դեմ` կապված տրանսպորտային միջոցի ապահովագրության շրջանակներում վնասի հատուցումը մերժելու հետ, էլ. աղբյուր http://fsm.am/Portals/0/Users/002/02/2/
%D5%86%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A4%D5%A5%D5%BA%202014%D5%A1%D5%BA.1.pdf (դիտելու ամսաթիվ՝ 22․10․2017թ․)
2
Տե՜ս Абрамов В. Ю. Страхование теория и практика.М., Волтерс Клувер, 2007, էջ 256:
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կան հատուցումը, այն ուղղում է գրավով ապահովված պարտավորության մարմանը կամ դրա միջոցով վերականգնում գրավի առարկան, քանի որ, ինչպես արդեն
նշել ենք, ապահովագրված գույքի պահպանման մեջ գրավատուի շահը կայանում է
միայն դրանով ապահովված պարտավորության կատարման և գրավի առարկայի
պահպանման մեջ: Ինչպես նկատում ենք, գրավառուի կողմից ապահովագրական
հատուցման միջոցների տնօրինման երկու դեպքում էլ այն ի վերջո փոխանցվում է
գրավատուին՝ մի դեպքում ուղղվելով գրավով ապահովված պարտավորությունների կատարմանը, մյուս դեպքում ծառայելով գրավի առարկայի վերականգնմանը:
Գրավառուի կողմից հօգուտ իրեն կնքվող պայմանագրերը երբեմն խնդիրներ
են առաջացնում գրավատուների համար այնքանով, որ վերջիններս, փաստացիորեն անձամբ վճարելով ապահովագրավճարները, ապահովագրական պատահար
տեղի ունենալու դեպքում զրկված են լինում ապահովագրողին պահանջ ներկայացնելու և վերջինիս գործողությունները վիճարկելու հնարավորությունից, քանի որ
չեն հանդիսանում ապահովագրության պայմանագրի կողմ։ Այսինքն՝ վերջիններս
վճարում են ծառայության համար, սակայն զրկված են դրա պատշաճ կատարման
պահանջ ներկայացնելու հնարավորությունից։
Ապահովագրության պայմանագրի կողմ չհանդիսացող սեփականատերերի
կողմից անմիջականորեն ապահովագրողին պահանջ ներկայացնելու հնարավորության հարցը բազմիցս քննարկվել է անգլիական դատարանների կողմից, որոնք
որոշ դեպքերում անգամ դիրքորոշում են արտահայտել այն մասին, որ գույքի ապահովագրության հարաբերություններում սեփականատիրոջից տարբերվող այլ
անձինք հանդես են գալիս որպես սեփականատիրոջ ներկայացուցիչ՝ ներկայացնելով վերջինիս ապահովագրական շահը1։ Նշված խնդրի կապակցությամբ Միացյալ
Թագավորությունում 1999թ․անգամ ընդունվել է «Contracts (Rights of Third Parties)
Act» ակտը, որը պայմանագրի կողմ չհանդիսացող անձանց համար որպես լրացուցիչ երաշխիք սահմանել է կանոն այն մասին, որ վերջիններս կարող են պայմանագրի կատարման պահանջ ներկայացնել, եթե պայմանագրի բովանդակությունից
բխում է, որ նրանք պայմանագրի կատարման մեջ անմիջական շահագրգռվածություն ունեն2։
Գրավի ապահովագրության դեպքում առկա է ևս մեկ խնդիր։ Մասնավորապես՝ գրավով ապահովված պարտավորությունը մասնակիորեն կատարվելու դեպքում գրավառուի ապահովագրական շահը ևս համաչափորեն նվազում է, իսկ
պարտավորության ամբողջական կատարման դեպքում՝ ընդհանրապես վերանում՝
առանց այլ անձի փոխանցվելու, քանի որ գրավառուի ապահովագրական շահը
չափվում է գրավի առարկայով ապահովված պարտավորության ծավալով։ Գրավառուի ապահովագրական շահի նվազմանը համաչափորեն նվազում է նաև
վճարման ենթակա հատուցման չափը, իսկ գրավով ապահովված պարտավորության ամբողջական կատարման դեպքում՝ ապահովագրության պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարում է, քանի որ գրավառուն կորցնում է գույքի նկատմամբ ունեցած իր իրավունքներն առանց դրանք այլ անձի փոխանցելու։ Այսինքն՝ ապահովագրողի կողմից վճարման ենթակա ապահովագրական հատուցման չափը կախվածության մեջ է դրվում գրավով ապահովված պարտավորության կատարումից։
Գրավի ապահովագրության հարաբերություններում առկա բարդ սուբյեկտային կազմով պայմանավորված խնդիրները քննարկելով՝ Շերշենևիչը առաջարկում
1

Տե՜ս John Birds, Modern Insurance law, Sweet & Maxvwell, London, 2016, էջ 77:
Տե՜ս Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, էլ․ աղբյուր https://www.legislation.gov.uk/
ukpga/1999/31/contents (դիտման ամսաթիվ՝ 07․01․2018 թ.):
2
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էր գրավի ապահովագրության պայմանագրի այնպիսի սխեմա, որում սեփականատերը և գրավառուն միաժամանակ հանդես կգան որպես ապահովադիր1:
Որպես քննարկվող խնդրի լուծում առաջարկում ենք գրավի ապահովագրության պայմանագրի այլ «կառուցակարգ»։ Մինչև այն ներկայացնելը նախ քննարկենք
«ըստ օրենքի շահառու» 2 հասկացությունը։ Մասնավորապես՝ որոշ դեպքերում Օրենսգիրքը իմպերատիվ կարգով սահմանում է այն անձանց ցանկը, ովքեր ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում հանդես են գալիս որպես շահառու:
Օրինակ՝ Օրենսգրքի 996-րդ հոդվածի 7-րդ մասը սահմանում է, որ ձեռնարկատիրական ռիսկի ապահովագրության պայմանագրով շահառու կարող է հանդիսանալ
միայն ապահովադիրը: Երրորդ անձի կողմից վնաս պատճառելու համար պատասխանատվության ապահովագրության դեպքում ևս առկա է իմպերատիվ պահանջ
այն մասին, որ պայմանագիրը համարվում է կնքված` հօգուտ այն անձանց, որոնց
կարող է վնաս պատճառվել, որոնք էլ տվյալ պայմանագրի շրջանակներում հանդիսանում են շահառուներ, եթե անգամ պայմանագիրը կնքվել է հօգուտ ապահովադրի կամ պատճառված վնասի համար պատասխանատվություն կրող այլ անձի, կամ
պայմանագրում նշված չէ, թե ում օգտին է այն կնքվել: Այդպիսի անձինք, ապահովագրության պայմանագրի կողմերի կամքից անկախ՝ իմպերատիվ կարգով շահառու լինելով, ըստ էության հանդիսանում են «ըստ օրենքի շահառուներ»։
Հիմք ընդունելով շահառուին իմպերատիվ կարգով օրենքով սահմանելու հնարավորությունը՝ առաջարկում ենք գրավի ապահովագրության այնպիսի սխեմա, որում գրավատուն և գրավառուն միաժամանակ հանդես կգան որպես «ըստ օրենքի
շահառուներ»։ Գրավատուին իմպերատիվ շահառու սահմանելու անհրաժեշտությունը պայմանավորող պատճառների մասին արդեն իսկ նշել ենք։Ինչ վերաբերում է
գրավառուին, ապա նրա՝ որպես իմպերատիվ շահառու հանդես գալու անհրաժեշտությունն այն է, որ անկախ այն բանից, թե գրավ դրված գույքն ում օգտին է ապահովագրված, դրա կորստի կամ վնասվածքների ապահովագրական հատուցումից
գրավառուն նախապատվության կարգով բավարարում ստանալու իրավունք ունի։
Մեր կողմից առաջարկվող եղանակով՝ գրավառուին և գրավատուին իմպերատիվ շահառուներ նշանակելու դեպքում, նրանք՝ որպես համիրավ պահանջատերեր ապահովագրողին հատուցման պահանջ ներկայացնելու իրավունք կունենան,
իսկ վճարված հատուցումը նրանց միջև կբաշխվի հետևյալ կերպ․ գրավով ապահովված պարտավորության ծավալի չափով հատուցումը կփոխանցվի գրավառուին, իսկ հատուցման մնացած մասը՝ գրավատուին։ Ներկայացված սխեմայի առավելությունները նրանք են, որ, նախ, ապահովագրական հարաբերություններում
հավասարապես ներառված են ինչպես գրավառուն, այնպես էլ գրավատուն, և երկրորդ, գրավով ապահովված պարտավորության ամբողջական կամ մասնակի կատարման դեպքում ապահովագրության ծառայության ծավալը չի նվազում, քանի
որ պարտավորության ծավալների նվազմանը համաչափորեն գրավատուի մոտ ավելանում է ակնկալվելիք ապահովագրական հատուցման չափը։
«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի3 ընդունմամբ ֆիզիկական անձ ապահովադիրների համար ավելացվեց պայմանագիրը լուծելու ևս մեկ հիմք: Այսպես,
սահմանվեց, որ Ֆիզիկական անձ հաճախորդն իրավունք ունի առանց որևէ պատ1

Տե՜ս Абрамов В. Ю. Страхование: Теория и практика, М., Волтерс Клувер, 2007, 70 էջ:
Այս հասկացությունն առաջարկվել է մեր կողմից:
3
Ընդունվել է 21.12.2015թ., ուժի մեջ է մտել 09.01.2016թ., ՀՀՊՏ 015.12.30/91(1180)Հոդ.1214,
ՀՕ-196-Ն:
2
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ճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու ապահովագրության պայմանագիրը
դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որի դեպքում ապահովագրության պայմանագիրը համարվում է լուծված ֆիզիկական անձ հաճախորդի կողմից պայմանագիրը լուծելու մասին ապահովագրողին ծանուցելու օրվան
հաջորդող օրվանից, և ապահովագրողը պարտավոր է ֆիզիկական անձ հաճախորդին համամասնական կարգով վճարել պայմանագրի գործողության մնացած
ժամկետի համար ապահովագրավճարները: Որպես բացառություն սահմանվել է,
որ պայմանագիրը չի կարող լուծվել այն դեպքերում, երբ՝ 1) պայմանագրի ժամկետը չի գերազանցում մեկ ամիսը, և (կամ) պայմանագրով նախատեսված ապահովագրությունը գործում է մինչև մեկ ամիս ժամկետով, 2) պարտադիր ապահովագրության դեպքում, 3) ապահովագրության պայմանագրի կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում ֆիզիկական անձ հաճախորդը դիմել է ապահովագրական հատուցում ստանալու պահանջով: Մեր կարծիքով՝ նշված նորմը հակասում է Օրենսգրքի 446-րդ հոդվածին, որը, ինչպես արդեն նշել ենք, սահմանում
էր, որ հօգուտ երրորդ անձի կնքված պայմանագիրը չի կարող լուծվել այն դեպքերում, երբ շահառուն հայտնել է պայմանագրով իր իրավունքներից օգտվելու ցանկությունը: Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ գտնում ենք, որ նշված նորմում որպես բացառություն պետք է նախատեսել նաև այն դեպքերը, երբ պայմանագիրը կնքվել է
հօգուտ շահառուի, և նա մինչև պայմանագիրը լուծելու մասին ապահովագրողին
ծանուցելը արդեն իսկ հայտնել է իր կամահայտնությունը պայմանագրով նախատեսված իր իրավունքներից օգտվելու վերաբերյալ:

ПРАВООТНОШЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ ПО ПОВОДУ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
Мовсес Хачатрян
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ
___________________________

В статье исследованы проблемы регулирования соотношений главных
субъектов договора страхования. Обсуждаются особенности договора страхования как договора в пользу третьих лиц, в том числе порядок замены выгодоприобретателя, право страхователя на предъявление претензий непосредственно страховщику. Предлагается предусмотреть возможность заключение страхового полиса на предъявителя. Учитывая особенности договоров страхования залога, предлагается новая модель страхования залога, в которой одинаково будут защищены права залогодателей и залогодержателей.
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LEGAL RELATIONS OF SUBJECTS OF THE CONTRACT
OF INSURANCE CONCERNING INSURANCE
COMPENSATION
Movses Khachatryan
Ph.D. student at the YSU Chair of Civil Law
_________________________

The article deals with the problems of regulation of the ratios of the main subjects
of the insurance contract. The features of the insurance contract as an agreement in
favor of third parties, including the procedure for replacing the beneficiary, the
insured's right to claim directly to the insurer are discussed. It is proposed to provide
for the possibility of concluding an insurance policy for presenter. Taking into account
the specifics of mortgage insurance contracts, a new model of insurance is proposed,
in which the rights of both parties will be equally protected.
Բանալի բառեր - ապահովադիր, ապահովագրող, շահառու, երրորդ անձինք, գույքի
սեփականատեր, գրավի ապահովագրություն
Ключевые слова- Страхователь, страховщик выгодоприобретатель, третьи лица,
собственник имущества, страхование залога
Key words- Insured, insurer, beneficiary, third parties, owner of property, bail
insurance
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЯ
НАРУШЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ
ЗНАК В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Сурен Григорян
Аспирант кафедры гражданского права и гражданско-процессуального права
Российско-Армянского университета
_________________________

Лицо, товарный знак которого был зарегистрирован Агентством интеллектуальной собственности Министерства экономического развития и инвестиций
РА, получает комплекс исключительных прав, в число которых входит право запрещать третьим лицам использовать зарегистрированный товарный знак. Тем не
менее, возможность данного запрета имеет определенные пределы.
Точное обозначение данных пределов имеет большое практическое значение как для самого правообладателя зарегистрированного товарного знака, так и
для третьих лиц, которые заинтересованы или потенциально могут быть заинтересованы в его использовании.
Вышеуказанные пределы выводятся из правовых норм, в которых указываются инструменты защиты, предоставляемые правообладателю зарегистрированного товарного знака. Подобные правовые нормы содержатся как в пунктах 1,
2 и 3 части 1 статьи 12 ныне действующего Закона РА «О товарных знаках»1 (далее по тексту: закон РА о товарных знаках или действующий закон о товарных
знаках), так и в 3-ей части статьи 4 Закона РА «О товарных знаках и знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров»2, (далее по тексту: закон РА о товарных знаках, утративший силу) утратившем силу в 2010 г. с принятием действующего закона о товарных знаках.
Часть 3-ая статьи 4-ой Закона РА «О товарных знаках и знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров» определяла: «нарушением

исключительного права обладателя товарного знака считается изготовление,
применение, ввоз, продажа продукции и ее предложение, а также включение в
хозяйственный оборот в иной форме или складирование с той же целью обозначенного этим знаком товара или товарных знаков без его разрешения и осуществления действий, предусмотренных частью первой статьи 22 настоящего
Закона. Нарушением исключительного права обладателя товарного знака считается также использование для схожих товаров другого знака, схожего с этим
знаком до степени смешения.» (подчеркивания автора статьи).
Исходя из вышеуказанной нормы закона, становится ясно, что в соответствии с утратившим силу законом нарушение прав на товарный знак имело место,
во-первых, в случае, когда третьим лицом в отношении схожих товаров использовался идентичный уже зарегистрированному товарный знак – прямое нарушение
товарного знака и, во-вторых, когда третье лицо использовало товарный знак не
идентичный зарегистрированному, однако имитирующий его.
В случаях, когда речь идет о прямых нарушениях, мы часто имеем дело с
подделыванием оригинальных товаров, когда на них размещается копия чужого
1
2

Был принят 29.04.2010г., первоисточник СДЗ РА 2010.06.02/24(758),
Был принят 12.05.1997г. первоисточник СДЗ РА 1997.06.21/14, утратил силу 15.04.2000г.

72

Պետություն և իրավունք

товарного знака. Такие нарушения легко устанавливаются. В то время, как в случае имитации товарного знака, нарушения не всегда достаточно очевидны1.
Таким образом, согласно утратившему силу закону критерием определения
нарушения прав на товарный знак был критерий схожести двух конкурирующих
знаков до степени смешения.
Во время действия утратившего силу Закона о товарных знаках понятие
«схожесть до степени смешения» раскрывалось в пункте 92 «Приказа об утверждении порядка представления и обсуждения заявок товарных знаков и знаков
обслуживания», утвержденного приказом министра РА по торговле и экономического развития2 (далее по тексту: порядок представления и обсуждения заявок, утративший силу). Согласно данному пункту: «знак считается схожим до сте-

пени смешения с другим знаком, если он в целом ассоциируется с ним (то есть:
у человека возникает ощущение восприятия того же изображения, слова, цветов,
их комбинации, смысла), несмотря на наличие отдельных различий. В то же время, знаки считаются в целом ассоциирующимися, если основные элементы или
их часть совпадают или исполнены таким образом, что при виде одного из них в
воображении потребителя возникает представление об ином знаке, с которым
он уже сталкивался.» (подчеркивание автора статьи).
То есть, критерием нарушения права по прежнему законодательству в конечном итоге являлось именно ощущение, которое возникало у потребителя.
В 2010 г. был принят Закон РА «О товарных знаках». Как было указано выше, перечень прав, вытекающих из регистрации товарного знака, указан в статье
12 закона. В частности, пункты 1, 2 и 3 части первой статьи 12 соответственно
предусматривают: «правообладатель зарегистрированного товарного знака

имеет исключительное право запрещать третьим лицам без разрешения правообладателя использовать в ходе торговой деятельности любое обозначение,
которое:
1) идентично зарегистрированному товарному знаку и используется в отношении тех товаров и (или) услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак,
2) идентично или схоже с зарегистрированным товарным знаком и используется в отношении товаров и (или) услуг, которые идентичны или схожи с товарами и (или) услугами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, если использование данного обозначения содержит вероятность возникновения
смешения среди общества, включая – ассоциацию с зарегистрированным товарным знаком,
3) идентично или схоже с товарным знаком, который зарегистрирован в отношении иных товаров и (или) услуг, если последний имеет в Республике Армения добрую репутацию и использование данного обозначения повлечет необоснованные преимущества или нанесет вред различительной способности или
доброй репутации товарного знака.» (подчеркивание автора статьи):
Пункт 2 части 1 статьи 10 Закона РА «О товарных знаках», который устанавливает одно из относительных оснований отказа в регистрации товарного знака
предусматривает: «в качестве товарного знака не подлежит регистрации обозна-

чение, которое идентично или схоже с более ранним товарным знаком, и идентичность или однотипность с товарами и (или) услугами, маркируемыми данным

1 См.: Дедков Е.А., Вероятность возникновения смешения: многофакторный подход,
«Патенты и лицензии», 2014, с. 49.
2
Был принят 12.04.2005г., приказ номер 85, первоисточник ВВРА 2005.08.03/19.1, утратил
силу 09.12.2010г.
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товарным знаком содержит вероятность возникновения смешения среди общества, включая – ассоциацию с зарегистрированным товарным знаком (схожесть до степени смешения)»(подчеркивание автора статьи).
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Таким образом, со вступлением в силу Закон РА «О товарных знаках» критерий определения нарушения прав на товарный знак был изменен: критерий
схожести до степени смешения, был заменен критерием вероятности возникновения смешения.
В настоящей статье нами будут рассмотрены вопросы соотношения вышеуказанных двух критериев – схожести до степени смешения и вероятности возникновения смешения, будут представлены некоторые проблемы, относящиеся к
применению указанных критериев в свете действующего и прежнего законов о
товарных знаках и сформированной на их основании практики Кассационного суда РА.
Сперва считаем нужным отметить, что несмотря на тот факт, что через некоторое время после вступления в силу закона РА «О товарных знаках» Правительством РА было принято решение «Об утверждении порядков ведения государственного журнала регистрации товарных знаков и предоставления выписок,
преобразования коллективного знака или его заявки соответственно с товарным
знаком или заявкой товарного знака лица и наоборот, заполнения, представления и рассмотрения заявок товарных знаков, заполнения, представления и рассмотрения заявлений о регистрации лицензий, изменения и денонсирования последних, заполнения, представления и рассмотрения заявлений о продлении срока действия регистрации товарных знаков»1 (подчеркивание автора статьи) (далее по тексту: действующий порядок представления и обсуждения заявок или
порядок представления и обсуждения заявок) ни в самом законе, ни в указанном
порядке представления и обсуждения заявок не содержится определения понятия «вероятность возникновения смешения».
Однако, в то же время, было несколько изменено и детализировано понятие
«схожести до степени смешения».
В частности, в соответствии с пунктом 115 порядка представления и обсуждения заявок: «товарный знак считается схожим до степени смешения с другим

знаком, если он в целом ассоциируется с ним (то есть: у человека (обычного потребителя) возникает ощущение восприятия того же изображения, слова, цветов,
их комбинации, смысла), несмотря на наличие отдельных различий. В то же время, знаки считаются в целом ассоциирующимися, если основные элементы или
их часть совпадают или исполнены таким образом, что при виде одного из них в
воображении обычного потребителя (далее: потребитель) возникает представление об ином знаке, с которым он уже сталкивался (знаком, известен ему)»
(подчеркивание автора статьи).

Принимая во внимание, что критерий «вероятность возникновения смешения» был определен действующим законодательством в качестве основного критерия определения факта нарушения прав на товарный знак, однако сама сущность данного критерия не была раскрыта, считаем нужным обратится к законодательной и судебной-прецедентной практике зарубежных стран, в которых сущность данного критерия детально раскрывается.
В иностранных англоязычных источниках термину «вероятность возникновения смешения» соответствует термин «likelihood of confusion».
1

Было принято 18.11.2010г., решение номер 1538-Ն, первоисточник СДЗ РА 2010.12.08/
61(795)
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Вышеуказанный критерий является основным критерием определения нарушения прав на товарный знак в ряде стран западной Европы, в законодательстве которых содержатся регулирования аналогичные регулированиям пунктов 1 и
2 части 1 статьи 12-ой действующего закона РА «О товарных знаках», которые
приводились выше. В число данных стран входят: Великобритания1, Германия2,
Франция3 и Ирландия4.
Законодательство США также устанавливает рассматриваемый критерий в
качестве краеугольного, более того, регламентирует критерии проведения оценки, определяющей наличие или отсутствие вероятности возникновения смешения среди общества в отношении двух знаков.
Сущность термина «вероятность возникновения смешения» в различных
источниках и в целом имеет единообразное толкование. Так, например, Европейский суд в своих решениях определил термин «вероятность возникновения
смешения» как наличие риска, что общество может приписать конкретный источ-

ник к товарам или услугам, то есть существует риск, что у общества может создастся впечатление, что обсуждаемые товары и услуги исходят от уже им знакомого предприятия или предприятия экономически связанного с ним.5 Центральным элементом нарушения прав на товарный знак является «вероятность возникновения смешения» и подлежит рассмотрению вопрос может ли схожесть
знаков вызывать вероятность смешения источников товаров.6 По интерпретации
Европейского суда, дела, где констатируется факт вероятности возникновения
смешения, есть факт нарушения функции товарного знака по идентификации определенного источника из которого исходят товары и услуги.7

Из вышеуказанного следует, что права на товарный знак нарушены тогда,
когда он перестает выполнять свою функцию – путем обозначения источника
(предприятия) товара или услуги отличать их от товаров и услуг, исходящих из
другого источника (предприятия).
В данном случае критерий «вероятности возникновения смешения»
представляется нам наиболее верным определяющим инструментом, нежели
критерий «схожести до степени смешения», т.к. во втором случае мы, как было
отмечено выше, имеем дело с ситуацией, когда у потребителей при виде одного
товарного знака возникает ассоциация с ему уже ранее знакомым товарным знаком, что в конечном итоге является всего лишь ощущением, в то время как в первом случае - случае вероятности возникновения смешения – имеем дело с ситуацией, когда у лица не просто может возникнуть ассоциация с уже ему знакомым товарным знаком, а существует реальная вероятность, что потребители будут считать, что они имеют дело с тем же товаром (услугой), что и ранее или же,
что данные товары (услуги) исходят из того же источника или источника связанного с ним, при том, что это не соответствует действительности.
В то же время, считаем необходимым констатировать, что, несмотря на то,
что в результате вышеуказанных законодательных изменений критерий опреде1

Trademark Act 1994 օf United Kingdom 21.07.1994, Article 10.
Act on the Protection of Trade Marks and other Symbols of Germany 25.11.1994, section 12
3
Intellectual property code of France, Article L811-4.
4
Trade Marks Act 1996 of Ireland Article 14.
5
Judgment of European court of justice 10 September 2008 in Case T-325/06 Boston Scientific
v OHIM – Terumo (CAPIO).
6
GOTO.COM, INC. v. WALT DISNEY CO. United States Court of Appeals, Ninth Circuit.
Argued and Submitted January 19, 2000.
7
Chudomira Dzhurkova, Likelihood of confusion:The nature of the criterion of an "independent
distinctive role", Sofia University ‘St. Kliment OhridSKi’ Faculty of Law.
2
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ления нарушения был фактически заменен со «схожести до степени смешения»
на «вероятность возникновения смешения», тем не менее применение данного
критерия на практике может быть проблематичным, по двум основными причинам:
• отсутствие на уровне нормативно - правовых актов определения понятия
«вероятность возникновения смешения»,
• неверное определение иерархии и принципов взаимодействия понятий
«вероятность возникновения смешения» и «схожесть до степени смешения» в
решении Кассационного суда номер ՎԴ/4241/05/111 (далее по тексту: Решение),
которое на момент написания данной статьи является единственным решением,
в котором данные понятия содержательно анализируются.
• Отсутствие определения вероятности возникновения смешения
И во время действия утративших силу закона РА о товарных знаках и порядка представления и обсуждения заявок, и по действующему закону и действующему порядку представления и обсуждения заявок как было указано выше, определяется понятие схожесть до степени смешения, однако отсутствует понятие
вероятности возникновения смешения.
При этом, значение насколько возможно исчерпывающего определения содержания критерия нарушения права на товарный знак едва ли возможно переоценить.
Единственный случай толкования понятия вероятности возникновения смешения приводится в решении Кассационного суда номер ՎԴ/4241/05/11.
В указанном решении, понятие «возможности возникновения смешения»
раскрывается следующим образом: «вероятность возникновения смешения су-

ществует в том случае, когда имитация подводит потребителя к той мысли, что
продукт, индивидуализированный данным товарным знаком, является товаром,
произведенным известным ему ранее производителем, что заставляет его или
может заставить выбрать не тот товар, который он ищет. При этом, для констатации факта нарушения достаточна «реальная вероятность смешения», а не
«фактическое смешение».

Вышеуказанное определение в целом представляется нам верным, однако
в то же время считаем нужным отметить, что явно неверное соотношение понятий «схожесть до степени смешения» и «вероятность возникновения смешения»
в указанном решении в известной степени ставит под сомнение авторитетность
и перспективу полномасштабного применения отдельных, правильных тезисов,
которые содержатся в данном решении.
• Решение Кассационного суда номер ՎԴ/4241/05/11
Первое, что считаем необходимым отметить, это, что события, легшие в
фактическую основу рассматриваемого дела (фактические обстоятельства) имели место при действии закона РА о товарных знаках и порядке представления и
обсуждения заявок, утративших силу, то есть тогда, когда критерием нарушения
прав на товарный знак являлась схожесть до степени смешения, однако на момент рассмотрения жалобы Кассационным судом в силу уже вступили действующие закон РА о товарных знаках и порядок представления и обсуждения заявок,
то есть критерий нарушения был изменен на вероятность возникновения смеше-

ния.

Принимая во внимание данные обстоятельства, в Решении отмечается, что,
т.к. Кассационный суд считает, что решение по делу может иметь важное значе1

Было принято 18.07.2014г., первоисточник СДЗ РА 2014.11.05/59(1072).1
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ние для формирование дальнейшей единообразной практики, вопросы, рассматриваемые в рамках Кассационной жалобы, будут рассмотрены также в свете
действующего закона РА о товарных знаках и порядка представления и обсуждения заявок.
В пункте 4 Решения указывается: «в данном случае правовая позиция, вы-

раженная Кассационным судом относительно правил определения схожести до
степени смешения между товарными знаками будет иметь важное значение для
формирования однообразной и предсказуемой судебной практики по схожим делам» (подчеркивание автора статьи).
В том же пункте Кассационный суд указал: «Исходя из вышеуказанного Кассационный суд считает нужным обратиться к следующим вопросам
1) гарантий юридической охраны товарных знаков в целом,
2) правилам определения схожести до степени смешения,
3) особенностям юридической охраны общеизвестных товарных знаков».
(подчеркивание автора статьи).
Обращаясь к правилам определения схожести до степени смешения Кассационный суд указал: «Кассационный суд, принимая во внимание, что в судебной

практике наиболее проблемным является вопрос правовой оценки нарушений
прав на товарные знаки, проявляющийся в использовании товарных знаков схожих до степени смешения {…} Кассационный суд считает необходимым наиболее
подробно обратиться к правилам определения схожести до степени смешения»
(подчеркивания автора статьи).
Далее Кассационный суд заключил: «Кассационный суд считает нужным
констатировать, что применением товарного знака схожего до степени смешения
является имитирование элементов другого товарного знака, которое хоть и не
может быть расценено как использование идентичного товарного знака, однако
достаточно для того, чтобы вызвать смешение у потребителя».
Далее, Кассационный суд, анализируя в том числе часть 1 статьи 12 действующего закона, пришел к выводу, что из нее следует, что: «применение товар-

ного знака схожего до степени смешения имеет место тогда, когда для индивидуализации идентичных или однотипных товаров и (или) услуг используется такой товарный знак, который приводит к вероятности возникновения смешения с
уже зарегистрированным знаком».
Наконец, в Решении Кассационный суд указал: «на основании вышеуказанного Кассационный суд считает нужным отметить, что для констатации факта использования товарного знака схожего до степени смешения необходимо одновременное наличие 3-х элементов. Данными элементами являются:
1. идентичность или однотипность соответствующих товаров {…},
2. схожесть знаков»,
3. вероятность возникновения смешения у потребителя (подчеркивание автора статьи).
Таким образом:
• Кассационный суд констатировал, что суждения и выводы, содержащиеся
в Решении, относятся как к ранее действующему законодательству, так и к ныне
действующему,
• Кассационным судом в качестве критерия нарушения была принята «схо-

жесть до степени смешения»,

• Кассационный суд фактически указывает, что использования товарного
знака «схожего до степени смешения» само по себе достаточно, чтобы вызвать
смешение у потребителя,
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• Кассационный суд определил применение товарного знака схожего до степени смешения как ситуацию, при которой для индивидуализации идентичных
или однотипных товаров и (или) услуг используется товарный знак, который приводит к вероятности возникновения смешения с уже зарегистрированным знаком
и как следствие критерий «вероятность возникновения смешения» (likelihood of
confusion) был определен Кассационным судом как один из необходимых элементов для констатации факта использования товарного знака «схожего до степени смешения».
На наш взгляд, вышеуказанные суждения проблематичны с точки зрения
действующего законодательства и международной практики, так как противоречат им и, в целом, указанное Решение может скорее оказать медвежью услугу
правообладателям товарных знаков, чьи права нарушаются путем имитирование
принадлежащих им товарных знаков.
Такая позиция обусловлена тем, что Кассационный суд обозначив свое намерение высказать позицию в свете как законодательства утратившего силу, так
и действующего законодательства, тем не менее даже не обозначил, что критерий нарушения со вступлением в силу действующего закона и действующего порядка представления и обсуждения заявок был изменен со «схожести до степени смешения» на «вероятность возникновения смешения», разница между которыми нами была проведена выше.
Отсутствие четкой грани между двумя названными критериями во многом
обусловило неверные суждения и выводы Кассационного суда в дальнейшем.
Представляется, что именно в результате этого, Кассационным судом в качестве критерия определения факта нарушения прав на товарный знак был избран критерий «схожести до степени смешения», который на момент вынесения
Решения уже не являлся действующим критерием определения нарушения прав
на товарный знак.
Неверным на наш взгляд является также суждение Кассационного суда о
том, что использования товарного знака «схожего до степени смешения» само
по себе достаточно, чтобы вызвать смешение у потребителя. Схожесть до степени смешения, как было указано выше, есть возникновения у потребителя ассоциации с другим товарным знаком, однако сама по себе ассоциация недостаточна для констатации факта нарушения прав на товарный знак. Указанная позиция
была закреплена также в решении Европейского суда по делу Sabel vs Puma1.
Указанное решение являлось предварительным постановлением, выданным Европейским судом по просьбе Федерального суда Германии. Федеральный суд
Германии, рассматривающий дело по существу, отметил неоднозначность формулировки пункта (b) части 1 статьи 4 Первой Директивы Совета 89/14/ЕЕС от
21.12.1988 г. о унификации законодательств государств-членов о товарных знаках (далее по тексту: Директива), а точнее той ее части, где указывается, что ве-

роятность возникновения смешения, включает схожесть до степени смешения с
более ранним товарным знаком.
Согласно пункту (b) части 1 статьи 4: «Товарный знак не подлежит регистрации, а если зарегистрирован – регистрация должна быть признана недействительной, если по причине своей идентичности или схожести с более ранним товарным знаком и идентичности или схожести товаров, или услуг, маркируемых
данным товарным знаком, существует вероятность возникновения смешения среди общества, которая включает схожесть до степени смешения с более ранним
товарным знаком» (подчеркивание наше). Как видим, вышеуказанное регулиро1

C-251/95 - SABEL v Puma Judgment of the European Court of Justice of 11 November 1997.
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вание схоже с регулированием пункта 2 части 1 статьи 10 и пункта 2 части 1
статьи 12 действующего закона РА о товарных знаках.
Вопрос Федерального суда Германии, адресованный Европейскому суду,
заключался в следующем: «вытекает ли из пункта (b) части 1 статьи 4 Директивы, что само возникновение ассоциации у потребителей с более ранним товарным знаком достаточно для констатации факта вероятности возникновения смешения среди общества».
Европейский суд ответил на указанный вопрос следующим образом: «фор-

мулировка «вероятность возникновения смешения, включает схожесть до степени смешения с более ранним товарным знаком», содержащаяся в пункте (b)
части 1 статьи 4 Директивы, должна пониматься, что только лишь ассоциация
между двумя товарными знаками, которая может возникнуть у общества в результате их семантической схожести сама по себе недостаточна для заключения
что существует вероятность возникновения смешения по смыслу требования вышеуказанного правового регулирования» (подчеркивание наше).
Из заключения Европейского суда следует, что схожесть до степени смешения включена в объем понятия вероятности возникновения смешения, однако не
исчерпывает его. Иными словами, такая схожесть сама по себе недостаточна
для констатации факта вероятности смешения.
В свете подобного толкования Европейского суда, которое, на наш взгляд,
полностью исходит из применимых правовых норм, решение Кассационного суда
РА представляется неверным в части, где Кассационный суд указал, что «вероятность возникновения смешения» (likelihood of confusion) является одним из
трех необходимых элементов для констатации факта использования товарного
знака «схожего до степени смешения».
Данное утверждение Кассационного суда противоречит, как формулировкам
пункта 2 части 1 статьи 10 и пункта 2 части 1 статьи 12 действующего закона РА
о товарных знаках: «содержит вероятность возникновения смешения среди общества, включая – ассоциацию с зарегистрированным товарным знаком», так и
определениям, которые даны данным понятиям в самом решении Кассационного суда и в действующим порядке представления и обсуждения заявок, приведенным выше. Как было отмечено выше, «схожесть до степени смешения»
имеет место, когда у потребителя возникает ассоциация с другим товарным знаком, в то время как «вероятность возникновения смешения» имеет место в том
случае, когда существует вероятность, что потребитель по причине схожести
знаков считает, что предлагаемый ему товар (услуга) является тем же, ранее
ему знакомым товаром (услугой), либо исходит из того же источника (производителя, лиц, связанных с ним), что и знакомый ему ранее товар (услуга).
Из вышеуказанных определений становится абсолютно понятно, что в сознании человека фактическое смешение следует за возникновением ассоциации
между двумя знаками и нельзя утверждать, что если у потребителя возникает
ассоциация между двумя знаками, с необходимостью создастся впечатление,
что предлагаемый ему товар (услуга) является тем же, ранее ему знакомым товаром (услугой), либо исходит из того же источника (производителя, лиц, связанных с ним), что и знакомый ему ранее товар (услуга).
Подводя итоги, считаем нужным констатировать, что в результате законодательных изменений в 2010г. был верно определен критерий нарушения прав на
товарный знак – «вероятность возникновения смешения». Тем не менее, на
уровне нормативно правовых актов не было дано определения, указанному понятию.
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Кроме того, нужно учитывать, что вероятность возникновения смешения
среди потребителей определяется, принимая во внимание не только идентичность или схожесть товарных знаков и идентичность или схожесть товаров и услуг. Кроме указанных факторов в ряде судебных решений зарубежных стран, в
том числе США указывается ряд дополнительных критериев, которые должны
или могут учитываться при определении наличия или отсутствия вероятности
возникновения смешения. 1
Наконец, предпосылки для неправильного применения норм, содержащих
термин «вероятность возникновения смешения» были созданы Кассационным
судом в обсуждаемом выше решении.
С целью внесения ясности в вопросы применения критерия «вероятность
возникновения смешения» предлагаем внести дополнительный пункт на уровне
закона РА о товарных знаках или действующего порядка представления и обсуждения заявок, в следующей редакции: «вероятность возникновения смешения

среди общества (потребителей) существует тогда, когда по причине идентичности или схожести оспариваемого (заявленного на регистрацию) товарного знака и более раннего товарного знака и идентичности или схожести товаров (услуг), маркируемых более ранним товарным знаком, а также в силу иных заслуживающих внимания по каждому спору факторов, у существенного числа потребителей может создаться впечатление, что товар (услуга), маркированный оспариваемым (заявленным на регистрацию) товарным знаком является тем же товаром (услугой), что и товар (услуга), маркированный более ранним товарным знаком, либо что товар (услуга), маркированный оспариваемым (заявленным на регистрацию) товарным знаком, исходит из того же источника (предприятия, предприятия, связанного с ним), что и товар (услуга), маркируемый более ранним товарным знаком».

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԲԱՑԱՌԻԿ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԻ ՈՐՈՇՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Սուրեն Գրիգորյան
Հայ-ռուսական համալսարանի քաղաքացիական իրավունքի
և քաղաքացիական դատավարության իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________________

Հոդվածում քննարկվում են ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքների
խախտումը որոշելու չափանիշին վերաբերող հիմնախնդիրները՝ այժմ ուժը կորցրած «Ապրանքային և սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների մասին» ՀՀ օրենքի և «Ապրանքային և սպասարկման նշանների հայտերի
ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ
առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի թիվ 85 հրամանի և ներկայումս
գործող «Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքի և «Ապրանքային նշանների
1

Polaroid Corporation, Plaintiff-appellant, v. Polarad Electronics Corporation, US Court of
Appeals for the Second Circuit - 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961), Interpace Corp. v. Lapp, Inc. US
Court of Appeals for the Third Circuit - 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983).
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հայտերի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգը սահմանող» ՀՀ կառավարության որոշման լույսի ներքո:
Կատարված վերլուծությունը մասնավորապես վերաբերում է «շփոթելու աստիճան նմանություն» և «շփոթության առաջացման վտանգ» իրավական եզրույթների բովանդակության և դրանց հարաբերակցության առանձնահատկությունների
բացահայտմանը:

THE ISSUES RELATED TO DETERMINATION OF
STANDARD TO DECLARE THE EXISTENCE
OF AN INFRINGEMENT OF EXCLUSIVE RIGHTS
ON TRADEMARK IN RA
Suren Grigoryan
PhD Student at the Chair of Civil and Civil Procedure Law of
the Russian-Armenian University
_________________________________

This article discusses the issues concerning standards used to declare the
existence of infringement of rights on trademark, on one hand, in the light of the RA
Law on trademarks, service marks and geographical names of origin of goods, as well
as the order N85 of Minister of Commerce and economic development on the
adoption of rules on formation, submission and discussion of applications concerning
trademarks and service marks, both of which have lost their force, and on the other
hand, in the light of the RA Law on trademarks and the Government decree N1538 of
2010 on adoption of rules on formation, submission and discussion of applications
concerning trademarks that are in force currently. The analysis done in this article
particularly seeks to disclose the meaning behind legal notions «similarities that may
lead to confusion» and «the danger of creation of confusion», as well as the specific
relations between those two notions.
Բանալի բառեր – ապրանքային նշան, բացառիկ իրավունք, շփոթելու աստիճան

նմանություն, շփոթության առաջացման վտանգ
Key words: trade mark, exclusive right, likelihood of association, likelihood of
confusion
Ключевые слова: товарный знак, исключительное право, схожесть до степени
смешения, вероятность возникновения смешения
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ КАК ЗАЛОГ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВА НА ОХРАНУ
ЗДОРОВЬЯ
Тигран Зограбян
Аспирант Российско-Армянского университета
__________________________

Общественное здравоохранение, а также охрана здоровья каждого индивида, являющегося её составным, однозначно воспринимаются как важнейшие условия стабильности здорового общества и предосылками дальнейшего развития
последнего. Права человека на физическое и психическое здоровье представляют собой высшую ценность и классифицируются со стороны науки конституционного права как основополагающие права человека. Вполне естественно, что
в экономически развитых государствах применяются различные передовые правовые, экономические, социальные и иные механизмы поддержания и развития
здравоохранения, в числе которых значимое место занимает внедрение системы медицинского страхования, которая, кратко выражаясь, представляет собой,
основу обеспечения социальной стабильности населения и механизм сокращения социальных расходов из государственного бюджета.
Известно, что здоровье нельзя купить и его утрата часто безвозвратна. Более того, в долгосрочной перспективе недостаточное внимание, уделённое общественному здравоохранению может, привести к негативной тенденции демографических показателей. Относительно Армении, как выше было отмечено,
статья 85 Конституции РА устанавливается право каждого на охрану здоровья:
“Каждый в соответствии с законом имеет право на охрану здоровья. Законом
устанавливается перечень и порядок оказания основных бесплатных медицинских услуг”. Далее статья 86-ая 7-ым пунктом устанавливает реализацию программ общественного здравоохранения и оздоровления, создание условий для
эффективной и доступной медицинской помощи в числе основных целей государственной политики.
Тем не менее, медицинское страхование в РА на данный момент имеет
весьма ограниченное применение, поскольку данный механизм доступен лишь
для весьма узкого слоя населения. Внедрение и развитие медицинского страхования в РА, в особенности его обязательная форма, которая на данный момент
доступна лишь для государственных служащих и то в размере 54 тысяч драм,
предполагает системные изменения в правовой, экономической и социальной
сферах, фундаментальные изменения в отдельных сегментах системы здравоохранения, а также работу по повышению осведомленности населения.
Медицинское страхование можно рассматривать как в узком, так и в широком смыслах. В частности, в узком смысле медицинское страхование представляет собой механизм, обеспечивающий поток финансовых средств, с помощью
которых осуществляется финансирование необходимых медицинских услуг. В
результате чего, застрахованным лицам предоставляется возможность получить
медицинскую помощь, объем и качество которой определяется договором страхования, в случае наступления страхового случая. В широком смысле же, медицинское страхование представляет собой механизм, обеспечивающий поток финансовых средств, стимулирующий развитие конкуренции в сфере оказания ме-
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дицинских услуг и повышение доступности последних для населения. Весьма
интересным признаком медицинской страховки, отличающей её от иных видов
страхования, является факт выплаты страховой суммы не в денежном, а, как
правило, в натуральном выражении. К примеру, в рамках наступления страхового случая с застрахованным автомобилем, страховая компания выплачивает
сумму, равную денежному выражению нанесённого ущерба стороне договора, в
случае же медицинского страхования, при наступлении страхового случая пациент получает не сумму, достаточную для оплаты необходимых медицинских
услуг, а компенсацию в виде совокупности медицинских и иных услуг, направленных на восстановление и поддержание здоровья, оплаченных страховщиком.
Согласно некоторым исследованиям, медицинское страхование имеет наибольшую популярность в числе иных страховых услуг, однако, ввиду высоких цен и
комплексности данного продукта, предложение намного уступает спросу на последний1. Следовательно, в данном контексте, примнение нестандартных подходов в данном вопросе, тем более в развивающихся странах, представляется
наиболее актуальным решением вопроса.
Говоря о развивающихся странах, в РА по признаку обязательности заключения договора о медицинской страховке различают добровольное и обязательное медицинское страхование, согласно части 2-ой, статьи 983 ГК РА2 и статьи 6
Закона РА “О страховании и страховой деятельности”. В рамках нашей работы,
учитывая определённые показатели достатка населения нашей страны, рассмотренные далее, и факт того, что добровольное медицинское страхование является более эффективным механизмом в странах с относительно высоким
уровнем благосостояния населения, мы более детально остановимся и рассмотрим обязательный вид медицинского страхования.
Итак, по данным 2016 года средства бюджета РА, выделенные на здравоохранение, составили 86 млрд. 125 млн. драм, или 6.2%3, а по данным 2017 года
расходы бюджета на здравоохранение планируется снизить на 3%4. Учитывая
факт того, что страны с сформировавшейся системой страховой медицины выделяют 12% средств бюджета на здравоохранение, внедрение системы в РА может сопровождаться весьма тяжким экономическим процессом. Тем не менее, с
точки зрения перспектив системы здравоохранения и социального развития, РА
не имеет иных альтернатив нежели переход к системе страховой медицины. Более того, страны-участники ЕврАзЭС также прошли либо проходят процесс внедрения системы страховой медицины. К примеру, РФ завершила данный процесс
и действует на основе Федерального закона “Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации” 5 . Согласно последнему, обязательное
медицинское страхование (ОМС) является видом обязательного социального
страхования, представляющий собой систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение при
наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному
лицу медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхо1

Regional: Financial Sector Development in Central and West Asia. Making Insurance Work for
Central and West Asian Countries, стр. 17.
2
Гражданский Кодекс РА от 05.05.1998г.// Официальный Вестник РА 1998 г.
3
Официальный информационный источник Электронного Правительства РА:
https://www.e-gov.am/interactive-budget/
4
Там же: https://www.e-gov.am/interactive-budget.
5
Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
09.01.2017)

Государство и право

83

вания в пределах территориальной программы обязательного медицинского
страхования и в установленных настоящим Федеральным законом случаях в
пределах базовой программы обязательного медицинского страхования 1 . Тем
же законом закрепляются основные принципы осуществления обязательного медицинского страхования: 1) обеспечение за счет средств обязательного медицинского страхования гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой программы
обязательного медицинского страхования; 2) устойчивость финансовой системы
обязательного медицинского страхования, обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового обеспечения средствам обязательного медицинского страхования; 3) обязательность уплаты страхователями страховых взносов на обязательное медицинское страхование в размерах, установленных федеральными
законами; 4) государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на
исполнение обязательств по обязательному медицинскому страхованию в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования независимо от
финансового положения страховщика; 5) создание условий для обеспечения
доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ
обязательного медицинского страхования; 6) паритетность представительства
субъектов обязательного медицинского страхования и участников обязательного
медицинского страхования в органах управления обязательного медицинского
страхования2.
Тем самым можно предположить, что основной целью ОМС является сбор и
капитализация страховых взносов, с помощью которых обеспечивается медицинская помощь всем гражданам в обусловленных законом объёме и порядке.
Следует отметить, что в рамках ОМС компенсируются лишь затраты, связанные
с медицинскими услугами, а затраты, связанные с упущенными доходами, неполученной зарплатой ввиду прохождения лечения, и т.д. не являются предметом
ОМС, и могут быть покрыты иными социальными страховыми программами.
В ряде научных юридических источниках объектом ОМС признаётся страховой риск, связанный с затратами оказываемых лечебно-профилактических услуг
в случае наступления страхового случая3. Субъектом же признаются страхователи, застрахованные лица, организации медицинского страхования, медицинские
учреждения. В лице страхователей, иными словами плательщиками взносов медицинского страхования в пользу всех граждан, выступают работодатели. Экономической базой ОМС выступает страховой фонд, сформированный из соответвенных платежей и направленный на приобретение соответственных услуг.
Страховой тариф индивидуален и обусловлен состоянием здоровья, возрастом
и ными условиями, которые могут быть решающими для проявления различных
заболеваний у застрахованного лица. К примеру, принимаются к сведению неблагоприятные воздействия окружающей среды, бытовые и рабочие условия,
вредные привычки и т.д.
Правовые предпосылки внедрения системы обязательного медицинского
страхования в Армении. Внедрение новых юридических институтов всегда сопряжено с определенными рисками, связанными с решением вопросов адекватного
1

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
09.01.2017). Статья 3.
2
Там же Статья 4.
3
Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник. - М.:
ЮНИТИ - ДАНА, 2000, стр. 470.
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правового регулирования, установлением необходимых системных связей, гармоничным взаимодействием с уже существующими институтами и другими правовыми условиями. С точки зрения внедрения института ОМС в РА, упомянутые
соображения имеют особое значение, поскольку система здравоохранения в нашей стране продолжает претерпевать кардинальные продолжительные изменения.
Кратко о сложившейся ситуации в данном контексте в стране. На данный
момент в РА действует по большей части добровольная формы медицинского
страхования (ДМС), которой пользуются довольно узкие группы населения, а
также ОМС доступная государственным служащим в ограниченном размере. Что
касается бесплатной медицинской помощи, предоставляемой в рамках социального пакета, следует отметить, что объем бенефициаров социального пакета
распространяется только на работников следующих структур: государственные
органы; сотрудники государственных некоммерческих организаций в сферах образования, культуры, науки и социальной защиты; персонал Ереванского метрополитена; работники в особо вредоносных для здоровья условиях, к примеру,
работники ЗАО «Армянская атомная электростанция»; а также лица, заслужившие почетные звания СССР и Республики Армения и постоянно проживающие в
РА. Действие бесплатной медицинской помощи в рамках социального пакета
распространяется также на членов семьи вышеназванных групп 1 . Подобные
программы также действуют в Министерстве обороны РА, Полиции и других военизированных структурах. В данном контексте следует также упомянуть, программы бесплатной сердечной хирургии и бесплатного медицинского обслуживания младенцев и детей в возрасте до 7 лет, которые, несомненно, важны с точки
зрения здравоохранения. Тем не менее, большинство населения, включая безработных и пенсионеров, не пользуются бесплатными или привилегированными
медицинскими и диагностическими услугами.
Правовая основа для внедрения ОМС в Армению, помимо конституционных
норм, также включает соответствующие правовые акты в области здравоохранения, страхования и страховой деятельности, а также некоторые институты смежного права.
Политическая и правовая повестка внедрения медицинского страхования
была сформулирована в программе Правительства Армении 2 , в частности, в
разделе 3.2.2 предусматривается постепенное внедрение института медицинского страхования по определенным видам заболеваний и для социально уязвимых слоев в пределах государственного заказа. Крайний срок - 2017 год, однако,
до сих пор не разработаны соответствующие концептуальные документы. Следует отметить, что это не предполагает обязательного медицинского страхования для всех групп населения, а, следовательно, данный шаг не является полноценным решением.
Относительно базиса для задействования механизма ОМС, согласно статье
6 Закона РА «О страховании и страховой деятельности», законодатель указывает на определённый нормативно-правовой акт, определяющий случаи, порядок и условия действия ОМС. Следовательно, необходимо принять соответствующий закон о введении обязательного медицинского страхования.
Социальные предпосылки внедрения системы ОМС в РА. Наиболее актуальным вопросом внедрения модели ОМС с социальной точки зрения является воп1

Более детально см. программа «Предоставление социального пакета работникам государственных учреждений и организаций».
2
Принята 18.06.2012, вошла в силу 19.06.2012, не опубликована.
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рос определения источников финансирования медицинских услуг: из государственного бюджета, из платежей работодателей, из определенного процента от
зарплаты граждан либо иной смешанной модели. Кроме того, необходимо
учесть возможность и готовность граждан производить платежи в случае недостатка выплат из государственного бюджета и платежей работодателей. Согласно данным опроса, проведённому разделом Medicine информационного новостного источника news.am в марте 2016 года1, граждане РА в основном не готовы осуществлять платежи за медицинское страхование. В данном опросе приняло участие 1,310 человек. Итак, в ходе опроса на вопрос “Сколько готовы Вы
выплачивать за годовой медицинский страховочный полис”: 65% (857 человек)
ответили, что не готовы; 27% (351 человек), что готовы выплачивать от 40 до 60
тысяч драмов в год; и лишь 8% (102 человека) ответили, что готовы выплачивать от 80 до 100 тысяч драмов в год. Данные результаты необходимо рассмотреть сквозь призму показателей социальной обеспеченности народа Армении. В
частности, с 2011 по 2015 гг. Количество получателей пособий для повышения
уровня жизни семьи стабильно возростало – 83,997 семей по данным 2011 года
и 106,371 семей по данным 2015 года2. Картина дополняется индексом бедности
Национальной статистической службы РА, в частности, уровень бедности в Армении в 2015 году составил 29,8% против 27,6% в 2008 году. Общее число бедных людей в 2015 году составлило 900,000 человек, число очень бедных (включая крайне бедных) - около 310,000 человек, а крайне бедных – 60,000 человек.
8,4% от общего числа бедных людей из 29,8% бедняков страны очень бедны, а
2% крайне бедны, остальные же 19,4% просто бедны3.
Вышеупомянутые показатели, очевидно, оправдывают подход, согласно которому платежи системы ОМС в Армении не должны формироваться за счет
средств граждан, особенно тех, кто не работает или работает за минимальную
заработную плату. В то же время, подчеркивая императив экономического развития, формирование необходимых ресурсов для ОМС также не должно значительно увеличивать выплаты работодателей в государственный бюджет. Следовательно, на лицо потребность в создании источника бюджетных инвестиций, который будет призван компенсировать разницу между платежами работодателей,
граждан и средствами, необходимыми для функционирования системы ОМС.
Внедрение ОМС в систему здравоохранения РА в числе основных законодательных поправок также предполагает создание соответствующих экономических механизмов, в том числе источников финансирования системы, которые смогут стать источником долгосрочных инвестиций. Помимо того, внедрение и эффективное функционирование системы ОМС включает в себя широкие информационно-просветительские мероприятия, которые позволят максимально плавно перейти к новой культуре медицинской помощи. Внедрение системы ОМС радикально изменит порядок и подходы к обращению в медицинские учреждения,
готовность населения, а также соответствующих медицинских учреждений,
имеет важное значение для повышения эффективности услуг.
Необходимые условия для внедрения системы ОМС в данном контексте, разумеется, не ограничиваются, и в дополнение к предпосылкам также необходимы всеобъемлющие и углубленные юридические, экономические, социальные,
социологические, этические и прочие исследования.

1

https://med.news.am/arm/news/1196/hayastani-bnakchutyuny-patrast-che-vtcharelbzhshkakan-apahovagrutyan-hamar---newsam-medicine-i-harcum.html
2
«Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով», 2016 թ., էջ 113:
3
«Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը», 2016 թ., էջ 39:
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Основные модели ОМС. Внедрение системы OMC предполагает переход от
традиционной системы здравоохранения c основным источником финансирования со стороны пациента к классической триполярной схеме «страховая компания – пациент – медицинское учреждение»1. Следует отметить основные характерные особенности модели ОМС, которыми являются: 1) обязательность и равенство; 2) система ОМС фокусируется на всех рисках, одновременно распределяя услуги по мере необходимости, а финансовое бремя - в соответствии с платежеспособностью; 3) платежи, производятся сотрудником и работодателем; 4)
четкое законодательное регулирование; 5) частные страховые компании, задействованы в системе социального обеспечения 2 . Сравнивая традиционную
систему здравоохранения, фонды которой формируются из сбора налогов, с
рассматриваемой моделью ОМС, необходимо подметить явное преимущество
последней, заключающееся в прямой связи и направленности между накопленными средствами и медицинскими услугами, что намного привлекательнее для
граждан, чем общий сбор налогов3. Более того, модель сама собой диктует увеличение расходов на сферу здравоохранения, поскольку средства выделяются
не из государственного бюджета, а из частного сектора4. Говоря о частном секторе, необходимо подчеркнуть однозначное преимущество модели ОМС с точки
зрения развития конкуренции, а, следовательно, и повышении уровня качества
оказываемых медицинских услуг. Также, возвращаясь к теме стандартов, все учреждения, действующие в рамках модели ОМС и получающие финансирование
из фондов страховых организаций, обязаны соблюдать нормы медицинской этики и права человека, как получателя медицинских услуг, что также диктуется конкуренцией на рынке и требованиями страховых организаций. Подводя итоги
преимуществ ОМС отметим, что модель однозначно снизит уровень смертности
в стране. Бесспорно, население, имея возможность ежегодного обследования,
будет чаще обращаться в медицинские учреждения. Учитывая тот факт, что у
нас в стране заведено не обращаться к врачу пока боль станет невыносимой,
рассчитывая на её скорое прохождение самой или самолечение, повышение количества обследований, кроме развития культуры обращения к врачу, продлит
длительность здоровой жизни населения. Люди, ныне не имеющие возможность
периодических обследований ввиду финансовых проблем, начнут проходить
диагностирование, что выявит болезнь на ранней стадии и намного облегчит
процесс её лечение.
Безусловно, также как и у любой другой модели, ОМС имеет и свои недостатки. Согласно, экспертным оценкам, основным из них является высокий
уровень административных расходов, связанных с деятельностью системы, а
также в силу всеохватывающего характера, обеспечение охвата тех, кто не работает по трудовому договору за счет сотрудников5. Более того, согласно Теренцию Публию: “Нет ничего такого, что нельзя было бы извратить плохим исполнением” - относительно рассматриваемой системы, практике известны случаи изв1

World Health Organization (1993). The Process and Management of Change-Transition to a
Health Insurance System in the Countries of Central and Eastern Europe. Copenhagen: WHO.
Regional Office for Europe, p. 15.
2
World Health Organization (1994). Social Health Insurance. A Guidebook for Planning.
Normand, Ch., Weber A. Geneva: World Health Organization, p. 7.
3
World Health Organization (1994). Social Health Insurance. A Guidebook for Planning.
Normand, Ch., Weber A. Geneva: World Health Organization, p. 15.
4
Minyaev, V. A., Vishnyakov, N. I., et al. (1998). Social Medicine and Health Care Organization,
Vol. 2, S. Petersburg, p. 418-425.
5
Hasmik Harutyunyan. Financing of the Health Care System in the Republic of Armenia in the
Period of 1999-2001: Perspecives for Improvement. Yerevan, 2003 P. 18-19
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ращения системы с целью получения выгоды частных лиц, иными словами махинации. К примеру: медицинские центры, содействуя со страховыми компаниями
методом отката от сумм, выплачиваемых за оказанные услуги, образуют
постоянный кругооборот «пациент-деньги»; возможныслучаи недолечивания
больных, с целью последующих визитов к врачу, а, следовательно, и последующих денежных потоков; случаи назначения различных медикаментов, эквивалентных по действию, но значительно различающихся в цене, с целью изменения суммы счетов, а, следовательно, и увеличения страховых взносов в дальнейшем; в случае ОМС, где пациент не имеет прямой связи со счетами и финансированием оказанных медицинских услуг, предъявление счета за неоказанные
услуги; случаи замены не инвазивного лечения медикаментами на более дорогостоящее лечение хирургическими способами и т.д. Все вышеизложенные теневые действия по-большому счёту являются изъянами законодательства и отсутствием регламентирующих норм деятельности субъектов, задействованных
на рынке медицинских услуг в рамках страховой медицины.
Для лучшего представления того, как опрерирует модель ОМС на практике,
рассмотрим примеры стран с развитыми системами здравоохранения – США и
Нидерладов.
В Соединенных Штатах, согласно Закону “О защите пациентов и доступной
медицинской помощи”1, все граждане страны начиная с 2014 года в обязательном порядке должны иметь установленный минимальный медицинский страховой полис. В обратном случае, нарушителя ждёт административная ответственность в виде штрафа2.
Федеральный закон Штатов обязывает медицинские учреждения предоставлять необходимую медицинскую помощь в неотложительных ситуациях нуждающимся, независимо от платежеспособности последних 3 . В то же время медицинске учреждения не обязаны предоставлять бесплатную медицинскую помощь
платежеспособным лицам. На чём и опирается налоговая система США “имущий
платит за неимущего”. Следует отметить, что в случае незастрахованных лиц,
последние сами покрывают первоначальный взнос, одну треть расходов своего
лечения, установленную договором. А оставшиеся две трети в большинстве случаев так и не собираются в дальнейшем. Причиной тому в основном бывают
неплатежеспособность пациента и недобросовестность платежеспособного лица. В последнем случае порой судебные издержки превышают суммы, которые
должны быть удержаны у пациентов в пользу медицинских учреждений, следовательно процесс не оправдывает затрат4. В результате чего бремя несобранных платежей возлагается на лиц, платящих за соответствующие услуги.
С 2005 года в Нидерландах была внедрена система всеохватывающей
ОМС, которая сменила бывшую государственную и частную систему. С 2006 года каждый гражданин обязан был приобрести полис медицинского страхования у
1

PUBLIC LAW 111-148 - MAR. 23, 2010124 STAT. 119
Kahn, Jeffrey H. and Kahn, Douglas A., Free Rider – A Justification for Mandatory Medical
Insurance Under Health Care Reform? (March 12, 2011). Michigan Law Review First
Impressions, Forthcoming; Washington & Lee Legal Studies Paper No. 2011-3; U of Michigan
Law & Econ, Empirical Legal Studies Center Paper No. 11-005; U of Michigan Public Law
Working Paper No. 235. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1784495., p.1
3
The Emergency Medical Treatment and Labor Act, 42 U.S.C. § 1395dd.
4
Kahn, Jeffrey H. and Kahn, Douglas A., Free Rider – A Justification for Mandatory Medical
Insurance Under Health Care Reform? (March 12, 2011). Michigan Law Review First
Impressions, Forthcoming; Washington & Lee Legal Studies Paper No. 2011-3; U of Michigan
Law & Econ, Empirical Legal Studies Center Paper No. 11-005; U of Michigan Public Law
Working Paper No. 235. AvailableatSSRN: https://ssrn.com/abstract=1784495., pp. 5-6
2
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любой из 40 страховых компаний. Последние обязаны застраховать любого
гражданина, обратившегося к ним на условиях, определенных со стороны государства. Половина прибыли страховых компаний формируется за счет подоходного налога застрахованных лиц, который собирается работодателями и передаётся страховщикам под надзором налоговых органов. Остальные 50% формируются гражданами, непосредственно выплачивающими страховым компаниям
страховые взносы. В то же время сами пациенты – граждане, чей страховой случай наступил, платят лишь символическую сумму за административные расходы. В случае невозможности покрытия данных административных расходов, люди с низким доходом, составляющие приблизительно 40% населения, имеют
право обратиться в налоговые органы для субсидирования вышеуказанных расходов1.
Согласно экспертным оценкам, с введением ОМС медицинские учреждения
больше заинтересованы в предоставлении качественных услуг, поскольку они
получают финансирование для каждого пациента. Система финансируется за
счет части социальных выплат, выплачиваемых работодателями, в то время как
расходы на лечение неработающих граждан покрываются за счет бюджетных
средств 2.
Принимая во внимание многослойность ОМС, а также взаимосвязь с другими сферами общественной жизни, можно придти к выводу, что правовое регулирование сферы должно начаться с разработки концептуального документа, который будет отражать модель ОМС, источники финансирования, долю платежей
разных субъектов, а также иные условия, требования к учреждениям здравоохранения, действующим в рамках системы ОМС, список и объем услуг, включенных в ОМС, порядок получения медицинских услуг застрахованными лицами,
вовлечённость первичного звена медицинской помощи, а также ряд иных вопросов.
Безусловно, следует отметить, что институт страховой медицины, помимо
вышеизложенных функций, также может быть задействован с целью страхования ответственности за вред, причинённый здоровью пациента. В российском
Гражданском Кодексе статьёй 931-ой закреплено право медицинского учреждения застраховать риск своей ответственности перед пациентами, в случае причинения вреда здоровью последних. Следует отметить, что данный весьма передовой страховой продукт наличен на рынке медицинских услуг РА также, начиная с декабря 2015-ого года, со сравнительно небольшим годовым страховым
взносом от 20 до 120 тыс. драм. При том, в рамках договора страхования риска
ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда здоровью других лиц, возможно страхования как риска ответственности самого страхователя (например медицинского центра), так и иного лица (например
врача, на которого возможно возложение подобной ответственности). Во втором
случае, когда страхуется риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда здоровью иным лицом, оно должно быть названо в договоре. В противном случае, застрахованным считается риск самого
страхователя. Бенефициар же имеет право при наступлении страхового случая
требовать компенсации непосредственно у страховщика. Если договор страхова1

Okma, Kieke, Recent Changes in Dutch Health Insurance: Individual Mandate or Social
Insurance? (January 30, 2009). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1340012 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1340012, p.20
2
И.А. Коноплева, О.А. Хохлова. Формирование системы обязательного медицинского
страхования населения России, Экология человека, N 2004.4, 2004, стр. 52-53.
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ния включает пункт о возмещении вреда страховщиком, то компенсация вреда
здоровью будет осуществлена не медицинским учреждением, в стенах которого
был причинён вред, а самим страховщиком. Более того, страховщик возмещает
вред в пределах страховой суммы. Если же причинённый вред в материальном
выражении превышает страховую компенсацию, то, на примере РФ, согласно
статье 1072 ГК РФ, недостающую разницу для полного возмещения причинённого вредавыплачивает гражданин или юридическое лицо, застраховавшие свою
ответственность в порядке добровольного страхования в пользу потерпевшего.
Таким образом, создание и развитие эффективной системы страховой медицины в Армении – является важным шагом на пути выявления назревших
проблем системы, критического осмысления и нахождения их потенциальных решений. Данный процесс в целом направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи, а, следовательно, и повышения эффективности
системы здравоохранения РА в целом.

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹԱՆ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
Տիգրան Զոհրաբյան
Հայ-ռուսական համալսարանի ասպիրանտ
_____________________________

Հանրային, ինչպես նաև յուրաքանչյուր անհատի առողջության պահպանումը
որպես հասարակության կայունության և հետագա զարգացման կարևորագույն
պայման է: Մարդու ֆիզիկական և հոգեկան առողջության իրավունքները՝ որպես
բարձրագույն արժեք, սահմանադրական իրավունքի գիտությունում դասակարգվում են որպես մարդու հիմնարար իրավունքներ: Այդ իսկ պատճառով միանշանակ
բնական է, որ զարգացած երկրները կիրառում են իրավական, տնտեսական, սոցիալական և այլ տարատեսակ առաջադեմ մեխանիզմներ՝ հասարակական առողջապահության պահպանման եւ զարգացման նպատակով: Այդ մեխանիզմների
թվում նշանակալի տեղ է զբաղեցնում առողջության ապահովագրության համակարգը: Վերջինս բնակչության սոցիալական կայունության հիմքն և պետական բյուջեից հատկացվող սոցիալական ծախսերի կրճատման կարևոր մեխանիզմ: Հոդվածում մանրակրկիտ վերլուծվում են մասնավորապես առողջության ապահովագրության համակարգի պարտադիր ձևը, քանի որ այն բժշկական ծառայությունների
մատչելիության և հասանելիության ապահովվման բանալին է և հետևապես նախադրյալ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգի արդյունավետության բարձրացման առումով:
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LEGAL REGULATION OF COMPULSORY HEALTH
INSURANCE AS A KEY TO IMPROVING THE EFFICIENCY
OF THE HUMAN’S RIGHT TO HEALTH
Tigran Zohrabyan
Ph.D. student at the Russian – Armenian University
___________________________

Public health, as well as the protection of the health of each individual, who
appears to be the insepperable component of the latter, are clearly perceived as the
most important conditions for the stability of a healthy society and the preconditions for
its further development. Human rights to physical and mental health are of the highest
value and are classified by the science of constitutional law as fundamental human
rights. It is quite natural that various advanced legal, economic, social and other
mechanisms for the maintenance and development of healthcare are applied in
economically developed countries, among which health insurance system takes its
rightful place. For the health insurance systemis the basis for ensuring the stability of
the socium and the effective mechanism for reducing social expenditures from the
state budget. In this article, it is analyzed its mandatory form as a pledge to increase
the availability of medical services and, consequently, the effectiveness of the RA
healthcare system as a whole.
Բանալի բառեր – առողջապահական համակարգ, ապահովագրական բժշկություն,
պարտադիր բժշկական ապահովագրություն, իրավական կարգավորում,
օրենսդրություն, բժշկական ծառայությունների շուկա
Ключевые слова: система здравоохранения,страховая медицина, обязательное
медицинское страхование, правовое регулирование, законодательство, рынок
медицинских услуг
Key words: health care system, insurance medicine, compulsory medical insurance,
legal regulation, legislation, market of medical services
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ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Իսկուհի Հովհաննիսյան
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ
___________________________________

Աշխատանքային իրավահարաբերությունները ծագում, փոփոխվում և դադարում են դրանց մասնակիցների փոխադարձ համաձայնությամբ։
Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի 1 14-րդ հոդվածից բխում է, որ աշխատանքային իրավահարաբերությունները ծագում են գրավոր
աշխատանքային պայմանագրի կնքմամբ կամ աշխատանքի ընդունման մասին
անհատական իրավական ակտով։
Աշխատանքային պայմանագրի կնքմամբ և աշխատանքային հարաբերությունների մեջ մտնելով՝ գործատուն և աշխատողը որպես կանոն նախատեսում են երկարատև համագործակցություն հատկապես այն դեպքերում, երբ կնքվում է անորոշ ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր: Մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ
պատճառներով, այնուամենայնիվ, աշխատանքային պայմանագիրը լուծվում է, աշխատանքային հարաբերությունները՝ դադարում:
Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը դադարեցնում է դրա գործողությունը,
ըստ այդմ՝ դադարում են նաև դրա հիման վրա ծագած աշխատանքային հարաբերությունները: Մասնագիտական գրականության մեջ առաջանում են տերմինաբանական խնդիրներ: Որոշ տեսաբանների կարծիքով՝ «աշխատանքային պայմանագրի դադարում» հասկացությունը, որն օգտագործվում է աշխատանքային օրենսդրության մեջ, առավել լայն հասկացություն է: Այն ընդգրկում է աշխատանքային
պայմանագրի լուծման բոլոր հիմքերը և ներառում է ինչպես այն դեպքերը, երբ աշխատանքային պայմանագիրը գործողությունը դադարեցվում է կողմերի կամ կողմերից մեկի նախաձեռնությամբ, այնպես էլ այն դեպքերը, երբ աշխատանքային հարաբերությունները դադարում են կողմերի կամքից անկախ հանգամանքերով: «Աշխատանքային պայմանագրի դադարեցում» հասկացությունն ընդգրկում է պայմանագրի լուծման այն հիմքերը, որոնց դեպքում առկա է աշխատանքային պայմանագրի կողմերի՝ աշխատողի և գործատուի կամքը2։
Մեր կարծիքով, անհրաժեշտ է տարբերակել «աշխատանքային իրավաբարաբերությունների դադարում», «աշխատանքային պայմանագրի լուծում» «աշխատանքային պայմանագրի դադարում», «աշխատանքային պայմանագրի դադարեցում», «աշխատանքային իրավունքների և պարտականությունների դադարում»
հասկացությունները:
Աշխատանքային իրավահարաբերությունների դադարում հասկացությունը
լայն է և ընդգրկում է աշխատանքային պայմանագրի դադարում և աշխատանքային
պայմանագրի դադարեցում հասկացությունները։ Ինչպես իրավացիորեն նշում է
դոց. Գ. Պետրոսյանը, աշխատանքային իրավահարաբերությունների դադարում ասելով պետք է հասկանալ գործատուի և աշխատողի միջև բոլոր աշխատանքային
իրավունքների և պարտականությունների լիակատար դադարումը, այսինքն՝ երբ
կողմերի միջև չկա պայմանագրի գործողության օրոք ծագած և դեռևս չմարված
1 Տե՜ս Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք, ՀՕ–124, ընդունվել է
09.11.2004թ.-ին, ուժի մեջ է 21.06.2005թ.-ից:
2 Տե՜ս Гейхман В.Л., Дмитриева И.К. Трудовое право. М., 2010, с. 130-131:
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(չկատարված) պարտավորություն։ Պայմանագրի լուծում ասելով՝ պետք է հասկանալ աշխատանքի կատարման և դրանից բխող հանդիպակաց պարտավորությունների (օրինակ՝ աշխատավարձ վճարելու, աշխատանքի նորմալ պայմանները ապահովելու և այլն) դադարեցումը՝ դրանք չվերականգնելու մտադրությամբ։ Դա
նշանակում է, որ աշխատանքային պայմանագրի լուծումն ինքնին չի առաջացնում
աշխատանքային իրավահարաբերությունների դադարում 1 ։ Մի շարք դեպքերում
աշխատանքային պայմանագիրը լուծվում է, սակայն աշխատանքային իրավահարաբերությունները դեռևս չեն դադարում, օրինակ՝ աշխատանքային պայմանագրի
լուծումից հետո դեռևս գործատուն պարտավոր է կատարել վերջնահաշվարկ, աշխատողը պարտավոր է վերադարձնել աշխատանքի կատարման կապակցությամբ
գործատուի կողմից իրեն հանձնված գործիքները և նյութերը։
Ի տարբերություն աշխատանքային պայմանագրի դադարման՝ «աշխատանքային պայմանագրի դադարեցում» հասկացությունը կիրառելի է միայն այն դեպքերում, երբ առկա է կողմերից մեկի կամ երկու կողմի նախաձեռնությունը։ Տվյալ դեպքում անհրաժեշտ են կողմերից մեկի կամ երկու կողմի կամքը և համապատասխանաբար վերջիններիս կամահայտնությունը։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը սահմանում է աշխատանքային պայմանագրի դադարեցման հնարավորություն ինչպես այն դեպքերում, երբ առկա են երկու կողմերն էլ,
և վերջիններս արտահայտում են կամք՝ դադարեցնելու աշխատանքային պայմանագիրը, այնպես էլ այն դեպքում, երբ բացակայում է կողմերից մեկը (օրինակ աշխատողի մահը)։
«Աշխատանքային պայմանագրի դադարումից» տարբերվում է նաև «աշխատանքային իրավունքների և պարտականությունների դադարումը», որի հիմքը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածն է: Աշխատանքային իրավունքները և պարտականությունները դադարում են օրենսդրությամբ սահմանված որոշակի պայմանների դեպքում, ինչպես, օրինակ, արյան
կամ դրա բաղադրիչների հանձնման օրը դոնորն ազատվում է աշխատանքային
պարտականությունների կատարումից (207 հոդված), գործադուլին մասնակցող
աշխատողներն ազատվում են իրենց աշխատանքային գործառույթները կատարելու պարտականություններից (79 հոդված, 2-րդ մաս) և այլն: Աշխատանքային իրավունքների և պարտականությունների դադարումը չի հանգեցնում աշխատանքային
իրավահարաբերությունների դադարման2:
Վերոնշյալից բացի, որոշ հեղինակներ անդրադառնում են նաև «աշխատանքային պայմանագրի չեղարկում» հասկացությանը։ «Աշխատանքային պայմանագրի չեղարկում»-ը կիրառվում է այն դեպքում, երբ աշխատողը չի ներկայանում աշխատանքի աշխատանքային պայմանագրով սահմանված օրը։ Նման դեպքում
գործատուն իրավունք ունի (ոչ թե պարտավոր է) չեղարկել աշխատանքային պայմանագիրը։ Չեղարկված աշխատանքային պայմանագիրը համարվում է չկնքված։
Այսպիսով, աշխատանքային պայմանագիրը չկնքված համարելու համար առանձնացվում է 3 պայմանների միաժամանակյա առկայություն՝ աշխատանքի չներկայանալը աշխատանքային պայմանագրով սահմանված օրը, հարգելի պատճառի բացակայությունը, գործատուի որոշումը աշխատանքային պայմանագրի չեղարկման
վերաբերյալ3։ Անհրաժեշտ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում բացակայում է աշխատանքային պայմանագիրը չկնքված համարելու հնարավորությունը։ Մեր կարծիքով, պրակտիկայում հնարավոր է, որ աշ1 Տե՜ս Պետրոսյան Գ. Վ., Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք
(հատուկ մաս) | ԵՊՀ, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2015, էջեր 190-191։
2
Տե՜ս նույն տեղում, էջեր 191-192։
3
Տե՜ս Агафонова Г.А. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя по
основаниям, не связанным с виной работника. "Проспект", 2011, с. 4։
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խատանքային պայմանագրով սահմանված օրը աշխատողը առանց հարգելի
պատճառի չներկայանա աշխատանքի, որի դեպքում աշխատանքային հարաբերություններ ըստ էության չառաջանան, իսկ գործատուն արդեն իսկ կորցնի վստահությունը աշխատողի նկատմամբ, ուստի նման դեպքերում առավել ճիշտ կլինի
գործատուին ընձեռել հնարավորություն վերը նշված պայմանների առկայության
դեպքում չեղարկել աշխատանքային պայմանագիրը։
Այսպիսով, կարող ենք եզրահանգել, որ վերոնշյալ հասկացություններից առավել լայն, ընդգրկուն և ամբողջական է «աշխատանքային պայմանագրի դադարում»-ը, հետևաբար այն ներառում է ինչպես այն դեպքերը, երբ աշխատանքային
պայմանագիրը գործողությունը դադարեցվում է կողմերի կամ կողմերից մեկի նախաձեռնությամբ, այնպես էլ այն դեպքերը, երբ կողմերի կամքից անկախ հանգամանքերով աշխատանքային հարաբերությունները դադարում են: Այն դեպքերում,
երբ առկա է կողմերի կամ կողմերից մեկի (ինչպես նաև այն անձի, ով իրավունք ունի) նախաձեռնությունը, ապա պետք է օգտագործել «աշխատանքային պայմանագրի դադարեցում» հասկացությունը։ Անհրաժեշտ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը չի տարբերակում վերոնշյալ հասկացությունները, այլ բոլոր դեպքերում օգտագործվում է «աշխատանքային պայմանագրի լուծում» հասկացությունը, սակայն, հաշվի առնելով վերը շարադրված հանգամանքները, ինչպես նաև տերմինաբանական խնդիրներից խուսափելու նպատակով, մեր կարծիքով, ճիշտ կլինի Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային
օրենսգրքում ևս աշխատանքային պայմանագրի դադարման ընդհանուր հիմքերը
թվարկելիս օգտագործել «Աշխատանքային պայմանագրի դադարում» հասկացությունը, իսկ այն դեպքերում երբ առկա է կողմերի կամ կողմերից մեկի նախաձեռնությունը՝ «աշխատանքային պայմանագրի դադարեցում» հասկացությունը։
Աշխատանքային պայմանագրի դադարման հիմքեր են համարվում իրավաբանական փաստերը, այսինքն՝ այնպիսի հանգամանքները, որոնց առկայության դեպքում օրենքը թույլ է տալիս աշխատանքային հարաբերությունների դադարում:
Նման իրավաբանական փաստերը կարող են լինել երկու տեսակ. առաջինը՝ կամային գործողություններ, երբ կողմերից մեկը կամ երկու կողմը կամ աշխատանքային պայմանագրի կողմ չհանդիսացող երրորրդ անձը, ով իրավունք ունի պահանջել
պայմանագրի դադարում, նախաձեռնություն է ցուցաբերում աշխատանքային պայմանագրի դադարեցան վերաբերյալ, երկրորդ՝ հանգամանքներ, որոնք կապված
չեն կողմերի կամքից, և որոնց արդյունքում աշխատանքային պայմանագիրը դադարում է: Աշխատանքային պայմանագրի դադարումը կարող է տեղի ունենալ
միայն աշխատանքային օրենսդրությամբ նախատեսված հիմքերի առկայության
դեպքում: Ընդ որում՝ նշված հիմքերի առկայությունը դեռևս չի դադարեցնում աշխատանքային պայմանագրի գործողությունը։ Հիմքերի առկայության հետ մեկտեղ՝
անհրաժեշտ է նաև որոշակի իրավաբանական գործողություն համապատասխան
անձի կողմից (գործատուի կողմից արձակած հրաման կամ աշխատողի դիմում/հայտարարություն), որը պետք է կատարվի օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով և պետք է արտահայտի կողմի՝ աշխատանքային պայմանագրի դադարեցման կամքը: Գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագրի դադարեցման հիմքերի առկայությունը ևս չի պարտավորեցնում վերջինիս աշխատանքից ազատել աշխատողին, այլ իրավունք է վերապահում սահմանված կարգի
պահպանմամբ դադարեցնել աշխատողի հետ աշխատանքային հարաբերությունները:
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի «Աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքերը» վերտառությամբ 109-րդ հոդվածում թվարկված են աշխատանքային պայմանագրի դադարման ընդհանուր հիմքերը, որոնք

94

Պետություն և իրավունք

սպառիչ են։ Նշված հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ աշխատանքային պայմանագիրը լուծվում1 է`
1) կողմերի համաձայնությամբ.
2) պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում.
3) աշխատողի նախաձեռնությամբ.
4) գործատուի նախաձեռնությամբ.
5) աշխատողի պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելու դեպքում.
6) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի առկայության դեպքում, որին համապատասխան` աշխատողը ենթարկվել է այնպիսի պատասխանատվության, որը հնարավորություն չի տալիս շարունակելու աշխատանքը.
7) եթե օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատողը զրկվել է որոշակի
աշխատանքներ կատարելու իրավունքներից.
8) եթե աշխատողը մինչև տասնվեց տարեկան է, և ծնողներից մեկը, որդեգրողը կամ հոգաբարձուն կամ խնամակալը, նրա առողջության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող բժիշկը կամ աշխատանքի անվտանգության ապահովման
հարցերով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնի
ծառայողը պահանջում է աշխատանքային պայմանագրի լուծում.
9) աշխատանքի էական պայմանները փոփոխվելու դեպքում.
10) ֆիզիկական անձ գործատուի մահվան դեպքում.
11) աշխատողի մահվան դեպքում.
12) աշխատանքի ընդունվելիս սույն օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3րդ և (կամ) 4-րդ կետերի համաձայն` աշխատողի ներկայացրած տեղեկատվությունը կեղծ լինելու դեպքում.
12.1) աշխատողի և գործատուի համաձայնությամբ սահմանված փորձաշրջանի արդյունքներով.
13) աշխատանքի ընդունվելիս որոշակի աշխատանքներ կատարելու իրավունքներից զրկված լինելու փաստը աշխատողի թաքցնելու դեպքում:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սույն հոդվածի նպատակը աշխատանքային պայմանագրի դադարման իրավական ռեժիմի ընդհանուր բնութագիրը ներկայացնելն է, ուստի հակիրճ կանդրադառնանք միայն Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված աշխատանքային պայմանագրի դադարման խնդրահարույց հիմքերին։
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված հիմքը՝ կողմերի համաձայնությամբ աշխատանքային պայմանագրի դադարեցումը, ցույց է տալիս աշխատանքային հարաբերությունների պայմանագրային բնույթը: Արտասահմանյան երկրներում աշխատանքային պայմանագրի դադարեցումը կողմերի համաձայնությամբ համարվում է պայմանագրային իրավունքի հիմնական սկզբունքը և բավականին կիրառելի է աշխատանքային հարաբերություններում2:
Գործող աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն՝ նշված հիմքով աշխատանքային հարաբերությունների դադարման նախաձեռնությունը կարող է ցուցաբերել
պայմանագրի կողմերից յուրաքանչյուրը, և եթե մյուս կողմը համաձայնվում է, ապա
կամահայտնությունը դառնում է փոխադարձ: Կողմերից մեկի անհամաձայնության
դեպքում՝ առաջարկը համարվում է մերժված, և աշխատանքային պայմանագրի
գործողությունը շարունակվում է։ Գոյություն ունի կարծիք, որ կողմերի համաձայ1

Ինչպես նշել ենք, ճիշտ կլիներ օգտագործել դադարում հասկացությունը, հետևաբար
հետագա շարադրանքում կօգտագործենք այն:
2
Տե՜ս Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы
труда. М., 2005, с. 352:
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նությունը համարվում է աշխատանքային պայմանագրի դադարման այն միակ հիմքը, որի դեպքում որևէ պատճառի առկայություն չի պահանջվում1: Մեր կարծիքով,
դա ճիշտ է միայն ձևական առումով, քանի որ փոխադարձ կամահայտնությունը չի
կարող լինել անպատճառ և որպես կանոն տեղի է ունենում, երբ շոշափվում է աշխատողի կամ գործատուի շահերը:
Աշխատանքային պայմանագրի դադարման մյուս հիմքը դրա գործողության
ժամկետի լրանալն է (109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ, 111-րդ հոդված), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ աշխատանքային հարաբերությունները փաստացի
շարունակվում են, և կողմերից ոչ մեկը չի պահանջում աշխատանքային պայմանագրի դադարեցում: Ա. Մ. Կուրեննովան իրավացիորեն նշում է, որ վեճի ծագման
դեպքում խնդիրներից մեկը այն է, թե արդյոք ի սկզբանե հիմնավոր է եղել ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագրի կնքումը:
Հայաստանի Հանրապետության գործող աշխատանքային օրենսգիրքը (95-րդ
հոդված), ի տարբերություն նախկինի, նախատեսում է այն դեպքերը, երբ թույլատրվում է կնքել որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր: Նման
սահմանումը, մեր կարծիքով, շատ կարևոր է, քանի որ ներկայումս պրակտիկայում
լայն տարածում են ստացել որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագրերի
կնքումը (որպես կանոն գործատուները սխալվում են՝ կարծելով, որ որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագրեր կարող են կնքել բոլոր աշխատողների
հետ): Ընդհանուր կանոնի համաձայն՝ որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիրը դադարում է դրա գործողության ժամկետը լրանալով, և աշխատողը
պետք է այդ մասին գրավոր ծանուցվի առնվազն տասն օր առաջ (111-րդ հոդվածի
2-րդ մաս)։ Նման ծանուցման պարտականությունը լրացուցիչ երաշխիք է աշխատողների համար։ Պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ երբեմն
գործատուները, կնքելով որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր,
սահմանափակվում են պայմանագրում գործողության ժամկետ սահմանելով և նշելով, որ ժամկետը լրանալուց հետո աշխատանքային հարաբերությունները դադարում են առանց լրացուցիչ ծանուցման՝ դրանով իսկ փորձելով իրենց ազատել լրացուցիչ պարտականությունից։ Մեր կարծիքով, նման մոտեցումը հակասում է 111րդ հոդվածի 2-րդ մասին, քանի որ այն սահմանում է աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալուց առաջ աշխատողին առնվազն տասն օր առաջ ծանուցման պարտականություն՝ առանց որևէ բացառության. ավելին՝ չծանուցելու, պայմանագիրը չդադարեցնելու և աշխատանքային հարաբերությունների շարունակման դեպքում աշխատանքային պայմանագիրը համարվում է անորոշ ժամկետով կնքված և հետագայում կարող է լուծվել միայն անորոշ ժամկետով կնքված
աշխատանքային պայմանագրերի դադարման համար սահմանված կարգով։
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով նախատեսված աշխատանքային պայմանագրի դադարման (դադարեցման) մյուս հիմքը աշխատողի նախաձեռնությունն է: Աշխատողի
կողմից աշխատանքային պայմանագրի դադարեցման ցանկության դեպքում վերջինս պարտավոր է այդ մասին գրավոր ծանուցել գործատուին առնվազն երեսուն
օր առաջ (112-րդ հոդվածի 1-ին մաս): Ընդ որում, օրենսդիրը իրավունք է վերապահել աշխատողին հետ վերցնելու աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին ծանուցումը այն ներկայացնելու օրվանից հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա
ընթացքում, միևնույն ժամանակ գործատուի համար սահմանելով պարտականություն` դիմումին ընթացք չտալու և աշխատանքային հարաբերությունները շարունակելու:
Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանը թիվ ԵԿԴ/2335/02/14
քաղաքացիական գործով կայացրած որոշմամբ իրավացիորեն գտել է, որ աշխա1

Տե՜ս Мацерас А. Увольнение по собственному желанию // Трудовые споры, 2007, № 4, с. 27:

96

Պետություն և իրավունք

տանքային իրավահարաբերություններում կողմերի շահերի հավասարակշռման ապահովման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված` Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերը անհրաժեշտ է մեկնաբանել համակցության մեջ և ոչ թե առանձին վերցված: Այսինքն՝ օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 3-րդ մասով ամրագրված աշխատողի իրավունքի իրացումը փոխկապակցված է նրա` նույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված
ժամկետների պահպանման պահանջի հետ: Հետևաբար այն դեպքերում, երբ աշխատողն աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու իր դիմումում նշում է աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու ավելի կարճ ժամկետ` չպահպանելով սահմանված ծանուցման ժամկետները, ապա նա այդ գործողությամբ, ըստ էության, հրաժարվում է եռօրյա ժամկետում իր դիմումը հետ վերցնելու իրավունքից: Այսպիսով,
Վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին
ծանուցումը ներկայացնելու օրվանից հետո եռօրյա ժամկետում հետ վերցնելու աշխատողի իրավունքը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ աշխատողը պահպանել է
աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու ծանուցման օրենքով կամ կոլեկտիվ պայմանագրով սահմանված ժամկետը, իսկ բոլոր այն դեպքերում, երբ ծանուցման մեջ
աշխատողի կողմից նշվել է աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու կոնկրետ
ժամկետ, որը պակաս է օրենքով կամ կոլեկտիվ պայմանագրով սահմանված ժամկետից, գործատուն իրավունք ունի աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու ծանուցման մեջ նշված ժամկետում` ընդառաջ գնալով աշխատողի կամահայտնությանը: Միաժամանակ, այն դեպքում, երբ աշխատողի կողմից աշխատանքային պայմանագրի լուծման ծանուցման մեջ նշվել է կոնկրետ ժամկետ՝ չպահպանելով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 1-ին և
2-րդ մասերով սահմանված ծանուցման ժամկետները, գործատուն իրավունք ունի
նաև աշխատողի կողմից նշված ժամկետում չլուծելու աշխատանքային պայմանագիրը: Այս դեպքում աշխատողն իրավունք չունի դադարեցնելու աշխատանքը
մինչև ծանուցման՝ օրենքով կամ կոլեկտիվ պայմանագրով նախատեսված ժամկետի լրանալը: Սույն հետևությունը հիմնված է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 1-ին մասի իրավակարգավորման վրա,
ըստ որի՝ ծանուցման երեսուն օրվա ժամկետը լրանալուց հետո աշխատողն իրավունք ունի դադարեցնելու աշխատանքը, իսկ գործատուն պարտավոր է ձևակերպել աշխատանքային պայմանագրի լուծումը և աշխատողի հետ կատարել վերջնահաշվարկ:
Աշխատանքային պայմանագիրը դադարում է նաև պարտադիր զինվորական
ծառայության զորակոչվելու դեպքում։ Նման պարագայում գործատուն դադարեցնում է աշխատանքային պայմանագիրը ոչ ուշ, քան համապատասխան ծանուցագրում նշված ժամկետից երեք օր առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը, զինվորական ծառայության խրախուսման նպատակով,
որպես լրացուցիչ երաշխիք, սահմանում է, որ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրվելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, աշխատողը
կարող է դիմել գործատուին նոր աշխատանքային պայմանագիր կնքելու համար:
Եթե նշված ժամկետներում աշխատողը դիմում է գործատուին, ապա գործատուն
պարտավոր է երեք օրվա ընթացքում կնքել նոր աշխատանքային պայմանագիր, որի էական պայմանները աշխատողի համար չեն կարող լինել նվազ բարենպաստ,
քան մինչև պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելը
գործող աշխատանքային պայմանագրի պայմաններն էին (124-րդ հոդվածի 2-րդ
մաս):
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ աշխատանքի էական պայմաններ են աշխատանքի
վայրը, աշխատանքի վարձատրության չափը և (կամ) այն որոշելու ձևը, արտոնությունները, աշխատաժամանակի (աշխատանքի և հանգստի) ռեժիմը, տարակարգե-
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րը և պաշտոնների անվանումները, աշխատանքային պայմանագրի տեսակը։ Վերոնշյալ կարգավորումներից բխում է, որ զինվորական ծառայությունից զորացրվելուց հետո գործատուն պարտավոր է պահպանել նշված պայմանները, ինչը, մեր
կարծիքով, ճիշտ չէ և շատ դեպքերում գործնականորեն անհնար, քանի որ մինչ
զինվորական ծառայությունից վերադառնալը հնարավոր է տեղի ունենա գործատուի գործունեության տեսակի, վայրի փոփոխություն, գոյություն չունենան այն
հաստիքները, որոնք գործել են նախկինում, բացի այդ աշխատողի մասնագիտական ունակությունները կարող են ետընթաց ունենալ և չբավարարել նախկին աշխատանքի պայմանները, ումի պարագայում, ակնհայտ է, որ գործատուն հնարավորություն չի կարող ունենալ ապահովել աշխատանքի էական պայմանների նվազ
բարենպաստությունը։ Պետք է համաձայնվել դոց. Գ. Վ. Պետրոսյանի այն կարծիքին, որ նման դեպքերում ճիշտ կլինի ժամկետային զինվորական ծառայությունից
վերադարձած աշխատողին աշխատանք տրամադրելու գործատուի պարտականությունը պայմանավորել նրա մոտ համապատասխան հնարավորության առկայությամբ1։
Աշխատանքային պայմանագրի դադարման՝ Հայաստանի Հանրապետության
աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված հաջորդ հիմքը դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի առկայությունն է, որին համապատասխան` աշխատողը ենթարկվել է այնպիսի պատասխանատվության, որը հնարավորություն չի
տալիս շարունակելու աշխատանքը։ Նշված հիմքի շարադրանքից հետևում է, որ
միայն օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի առկայության դեպքում է հնարավոր
աշխատանքային պայմանագիրը դադարեցնել։ Պրակտիկայում չի բացառվում, որ
լինեն դեպքեր, երբ աշխատանքը անհնար է շարունակել, քանի որ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով անձի նկատմամբ կիրառվել է խափանման միջոց, որը շարունակվում է բավական երկար ժամանակ, և նման պայմաններում գործատուն հնարավորություն չունի դադարեցնելու աշխատանքային
պայմանագիրը։ Մեր կարծիքով, նշված դեպքերում անհրաժեշտ է սահմանել աշխատանքային պայմանագրի գործողության կասեցման հնարավորությունը։
Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքով սահմանվել է
նաև աշխատանքային պայմանագրի դադարման հիմք՝ աշխատողի և գործատուի
համաձայնությամբ սահմանված փորձաշրջանի արդյունքներով։ Աշխատանքային
պայմանագրի կնքման ժամանակ կողմերի համաձայնությամբ կարող է սահմանվել
փորձաշրջան: Այն կարող է սահմանվել գործատուի ցանկությամբ` նախատեսված
աշխատանքին (պաշտոնին) աշխատողի համապատասխանությունը ստուգելու
նպատակով կամ աշխատանքի ընդունվողի ցանկությամբ` առաջարկվող աշխատանքին (պաշտոնին) իր համապատասխանությունը որոշելու համար: Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը սահմանում է, որ եթե գործատուն գտնում է, որ նախատեսված աշխատանքում (պաշտոնում) աշխատողի համապատասխանության ստուգման նպատակով սահմանված փորձաշրջանի ընթացիկ արդյունքներով աշխատողը չի համապատասխանում առաջադրված պահանջներին, ապա կարող է մինչև փորձաշրջանի ժամկետը լրանալը աշխատողին ազատել աշխատանքից` այդ մասին երեք օր առաջ գրավոր ծանուցելով նրան:
Դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հիմնականում խնդիրներ են առաջանում՝ կապված գործատուի կողմից փորձաշրջանի արդունքները գնահատելու կարգի հետ։ Վերոնշյալ հոդվածի մեկնաբանությամբ դատարանները հանգում են այն եզրակացության, որ յուրաքանչյուր գործատու ազատ
և ինքնուրույն է որոշում փորձաշրջանի արդյունքների գնահատման կարգը, մեթոդները և եղանակները։ Մեր կարծիքով, այնուամենայնիվ, գործատուների կողմից
փորձաշրջանի արդյունքների գնահատումը չպետք է լինի կամայական, այլ պետք է
1
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յուրաքանչյուր գործատու ունենա հստակ սահմանված կարգ փորձաշրջանի արդյունքները գնահատելու համար, ավելին՝ մինչ աշխատանքային պայմանագրի դադարումը աշխատողը պետք է ծանոթանա փորձաշրջանի արդյունքներին և հնարավորություն ունենա հայտնել իր կարծիքը և դիտողությունները։
Աշխատանքային պայմանագրի դադարման հետաքրքիր հիմք է նախատեսում
ՌԴ գործող աշխատանքային օրենսգիրքը՝ սահմանելով աշխատողի` այլ գործատուի մոտ աշխատանքի փոխադրվելու կապակցությամբ աշխատանքային պայմանագրի դադարումը։ Նման դեպքում նոր գործատուն գրավոր դիմում է ներկայացնում գործատուին, որով հայտնում է աշխատողին իր մոտ աշխատանքի փոխադրելու ցանկությունը։ Գործատուն համաձայնության դեպքում դադարեցնում է աշխատանքային պայմանագիրը՝ այլ աշխատանքի փոխադրվելու հիմքով նոր գործատուի կողմից ներկայացրած դիմումում նշված ժամկետում։ Նման դեպքում նոր
գործատուն իրավունք չունի հրաժարվել աշխատողին աշխատանքի ընդունելուց1։
Պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նման դեպքերում աշխատողները դադարեցնում են աշխատանքային
պայմանագիրը իրենց նախաձեռնությամբ՝ մեկ ամիս առաջ ծանուցելով գործատուին։ ՌԴ կարգավորման առավելությունը այն է, որ աշխատողները առաջին հերթին ստիպված չեն լինի մեկ ամիս սպասել այլ աշխատանքի փոխադրվելու համար,
մյուս կողմից երաշխավորված կլինեն, որ նոր գործատուն կընդունի իրենց աշխատանքի։
Ուսումնասիրելով աշխատանքային պայմանագրի դադարման հիմքերը՝ անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև դրանց դասակարգման հարցին:
Աշխատանքային իրավունքի գիտության մեջ ներկայացված են աշխատանքային պայմանագրի դադարման հիմքերի տարբեր դասակարգումներ՝ կապված այն
սուբյեկտների հետ, ում նկատմամբ կիրառվում է, այն հանգամանքների հետ, որոնք հանդիսացել են աշխատանքային պայմանագրի դադարման պատճառ, նախաձեռնութուն ցուցաբերող կողմերի հետ և այլն։
Կատարելով համեմատական վերլուծություն և ուսումնասիրելով ներկայիս օրենսդրությունը՝ կարող ենք հանգել այն եզրակացության, որ աշխատանքային պայմանագրի դադարման հիմքերը բաժանվում են 2 հիմնական խմբի՝ կողմերի կամքով
պայմանավորված հանգամանքներ և կողմերի կամքից անկախ հանգամանքներ:
Միաժամանակ՝ գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագրի
դադարեցման հիմքերը իրենց հերթին բաժանվում են աշխատողի մեղավոր գործողություններով պայմանավորված հիմքերի և աշխատողի մեղավոր գործողություններով չպայմանավորված հիմքերի:
Այսպիսով, ուսումնասիրության արդյունքում կարող ենք կատարել հետևյալ եզրահանգումներրը.
1. Աշխատանքային հարաբերությունների, աշխատանքային պայմանագրի դադարման կարգավորման շրջանակներում կարևորվում է տերմինաբանական ապարատի ընդլայնումը և հստակեցումը,
2. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածով սահմանված են աշխատանքային պայմանագրի դադարման ընդհանուր
հիմքերը, որոնց շարքում առանձնացվում են.
ա/ կողմերի կամքով չպայմանավորված հիմքեր,
բ/ կողմերի կամքով պայմանավորված հիմքեր։
3. Աշխատանքային պայմանագրի դադարման հիմքերի դասակարգման համար առանձնահատուկ դեր ունեն կողմերի կամքով պայմանավորված լինել/չլինելը
և մեղքի առկայության/բացակայության հարցը։
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Տե՜ս ՌԴ Աշխատանքային օրենսգիրք, 77-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետ, ընդունվել է
21.12.2001թ.:
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА
ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Искуи Оганнисян
Аспирант кафедры гражданского процессуального права ЕГУ
_________________________________

Расторжение трудового договора практически всегда затрагивает права и
интересы сторон, особенно, когда это происходит по инициативе одной из сторон и против воли другой стороны. Актуальность изучения в основном обусловлена ситуацией, которая царит на рынке труда, а также необходимостью проведения законодательных изменений. В статье были изучены основания прекращения трудового договора, предусмотренные в Трудовом кодексе РА, их классификация, были выявлены проблемы и предложены соответствующие решения.

GENERAL DESCRIPTION OF THE LEGAL REGIME FOR
TERMINATION OF AN EMPLOYMENT CONTRACT
Iskuhi Hovhannisyan
Ph.D. Student at the Chair of Civil Procedure at YSU
____________________________

Termination of the employment contract almost always has an effect on the rights
and interests of the parties concerned, especially when it occurs upon the initiative of
one of the parties and without the consent of the other one. The topic of the study is
actual because of the current situation in the field and the need for legislative
amendments. This scientific article reveals the grounds for the termination of the
employment contract, their classification, raises current problems and suggests
respective solutions.
Բանալի բառեր – աշխատող, գործատու, աշխատանքային պայմանագիր, աշխատանքային պայմանագրի դադարում, աշխատանքային պայմանագրի դադարեցում,
աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքեր
Ключевые слова: рабочий, работодатель, соглашение, расторжение трудового
договора, основания прекращения трудового договора
Key words: worker, employer, employment contract, termination of the employment
contract, grounds for the termination of the employment contract
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ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ КАК ВИД ГЛАСНОГО
СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН ОРГАНАМ ПОЛИЦИИ В СФЕРЕ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Эрик Погосян
Начальник четвертого отделения ОУР Республики Армения
Управления полиции г. Еревана,
адъюнкт кафедры ООРД Академии управления МВД России, подполковник полиции
__________________________

Анализ законодательства зарубежных стран, в то числе США, Англии, Франции, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Молдовы, Республики
Казахстан, приводит к выводу о том, что национальные правовые системы государств мирового сообщества демонстрируют тенденцию к взаимному проникновению, выражающуюся в активной рецепции прогрессивных правовых институтов. Указанные тенденции обусловлены тем, что все государства, участвующие
в процессах глобализации и интернационализации, сталкиваются с одинаковыми проблемами в сфере уголовного судопроизводства. К ним можно отнести
рост преступности, в том числе латентной, высокую долю нераскрытых преступлений, возрастание нагрузки на судебно-следственную систему, нарушение разумных сроков расследования и рассмотрения уголовных дел, рост процессуальных издержек, необходимость обеспечения конституционных прав личности в ходе уголовного преследования1.
В связи с изложенным введение института досудебного соглашения о сотрудничестве в российской уголовный процесс отчасти стало результатом рецепции норм законодательства зарубежных стран. Учитывая новизну института досудебного соглашения о сотрудничестве для отечественного уголовного процесса, а также несомненное сходство ряда его основных положений с аналогичными правовыми институтами стран англоамериканской правовой системы,
представляется актуальным изучить историю возникновения и последовательного развития соглашений между сторонами обвинения и защиты в праве США страны, в которой данный уголовно- процессуальный институт получил наибольшее распространение. В американской юридической литературе существует несколько терминов, наравне друг с другом используемых для обозначения сделок
о признании вины: «plea bargain» («plea bargaining»); «plea agreement» («plea
deal»)2. В наиболее общем виде американская сделка о признании вины определяется как соглашение по уголовному делу, в соответствии с которым обвинитель предлагает обвиняемому признать свою вину в инкриминированном деянии
в обмен на снижение размера наказания либо переквалификацию преступления
на менее тяжкое. Самые ранние упоминания американских юристов, касающиеся заключения сделок о признании вины, относятся к 1839 г.

1

Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. Международный
научно-исследовательский проект / Бассиони Ш., Берна ди Аржентине А., Дельмас-Марти
М., Мак-Клеллан Д., и др. - М.: БЕК, 1995. - С. 21-40.
2
Англо-русский юридический словарь / Под ред. С.Н. Андрианова, А.С. Берсона. - М.:
«РУССО», 2003.
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А.В.Бахновский приводит сведения, собранные авторитетным американским
юристом Р.Мойли. По его данным, до начала XIX века сделки о признании вины
применялись лишь эпизодически, в качестве отдельных прецедентов, и не образовывали самостоятельного правового института.
Однако уже в 1839 г. в штате Нью-Йорк 25% всех уголовных дел было рассмотрены в порядке соглашения о признании вины. На протяжении последующих
десятилетий востребованность данного института продолжала расти и в 1869 г.
составила 70%, а к 1920 г. достигла 88%1. В дальнейшем, вплоть до наших дней,
процент уголовных дел, по которым заключались сделки с правосудием, оставался неизменно высоким (в пределах 80-90%). По информации бюро судебной
статистики Министерства юстиции США в настоящее время более 91,7% обвиняемых по уголовным делам признают свою вину в совершении преступления и
соглашаются на сделку2.
В английской и американской правовой литературе отмечается, что разрешение дел в стадии судебного разбирательства с применением развернутых
состязательных процедур - это скорее исключение, чем правило, и решающее
значение часто имеют отношения обвиняемого и полиции в самом начале процесса и что разрешение дел в судах фактически выглядит не столько как процесс противоборства сторон, сколько как сотрудничество, осуществляемое между ними в определенных пределах3.
Органичное развитие института сделок о признании вины на протяжении
последних полутора веков, по мнению американских исследователей, обусловлено рядом социально-экономических причин, а также особенностями американской модели уголовного процесса, в которой изначально превалировали
состязательные и договорные начала. Так, американский ученый Д.Г.Фишер указывает, что процент уголовных дел, рассмотренных посредством заключения
сделок о признании вины, достигал пиковых значений в периоды резкого увеличения уровня преступности под воздействием мощных криминогенных факторов
таких, как промышленная и транспортная революция середины XIX века, приведшая к возникновению организованной преступности в сфере экономических
отношений, массовая иммиграция в США населения из европейских стран после
Первой мировой войны, результатом которой явилось возникновение крупных
этнических преступных группировок, рост объемов незаконного оборота наркотиков4.
При названных обстоятельствах правоохранительная система США была
вынуждена выработать адекватный процессуальный институт в виде сделок о
признании вины, позволяющий добиться высокой процессуальной экономии при
рассмотрении уголовных дел и снизить нагрузку на судебно-следственные органы.
По мнению другого американского ученого С. Тамана, заключение сделок с
правосудием было выгодно не только с точки зрения уменьшения нагрузки на суды и оптимизации процесса расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности, но также и с финансовой стороны. Конституция США гаран1

Бахновский А.В. Сделка с правосудием: особенности англосаксонской и континентальной правовой традиции: автореф. дис... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2008. - С. 14.
2
Бернам У. Правовая система США. - М.: Новая юстиция, 2006. - С. 467.
3
Махов В.Н. Уголовный процесс США (досудебные стадии): Учебное пособие. - М.: ИнтелСинтез. - 1998. - С. 151.
4
Fisher G. Plea Bargaining's Triumph: A History of Plea Bargaining in America. - Stanford, CA:
Stanford University Press, - 2003. - 241 p.
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тирует каждому подсудимому право на рассмотрение его дела судом присяжных
заседателей, а это достаточно дорогостоящая процедура (с учетом всех выплати компенсаций присяжным заседателям стоимость одного дня судебного заседания может доходить по современным ценам до 10 000 долларов США)1. С другой
стороны, становлению института сделок о признании вины способствовало развитое состязательное начало американского уголовного процесса, побуждавшее
сторону обвинения не выдвигать «слабых» обвинений, прекращать уголовные
преследования, идти на соглашения с обвиняемым, а сторону защиты - не рисковать непризнанием вины при отсутствии серьезных контрдоводов и аргументов2.
Правовые нормы, касающиеся сделок о признании вины, содержатся, прежде всего, в разделе 11 Федеральных правил уголовного судопроизводства, а также в решениях Верховного Суда США по делам «штат Северная Каролина против Альфорда» (1970 г.), «Сантобелло против штата Нью-Йорк» (1971 г.), «Борденкичер против Хайес» (1978 г.). Таким образом, на сегодняшний день институт
сделок о признании вины применяется на уровне федерального законодательства США, а также на уровне законодательства почти всех штатов, кроме штата
Аляски, Нового Орлеана, графства Вентруа (штат Калифорния) и графства Оакленд (штат Мичиган), в которых применение сделок с правосудием ограничено
местным законодательством. Несмотря на большую разрозненность источников
американского уголовно-процессуального законодательства, правовое регулирование сделок о признании вины в целом единообразно и построено по аналогии
с нормативными положениями, предписанными Федеральными правилами уголовного судопроизводства США. Исключение составляют только некоторые
нюансы процедуры. Анализ норм раздела 11 Федеральных правил уголовного
судопроизводства США позволяет классифицировать соглашения о признании
вины на отдельные виды в зависимости от содержания условий. В зависимости
от обязательств, принимаемых стороной защиты, различают следующие разновидности соглашений:
1) Соглашения о признании собственной вины («guilty plea»), в том числе:
- «regularly guilty plea» («обыкновенное» признание вины). Влечет вынесение обвинительного приговора. Лишает обвиняемого права обжаловать приговор, равно как оспаривать установленные судом обстоятельства при рассмотрении вытекающих из приговора гражданских исков по любым основаниям, кроме
процессуальных нарушений.
- «nolo contendere plea» либо «no contest plea» . Можно сформулировать как
«не признаю, но не оспариваю». Применяется в тех случаях, когда обвиняемый
не признает вину, однако соглашается с тем, что в материалах уголовного дела
имеются достаточные доказательства его вины в совершении инкриминированного преступления, в связи с чем не возражает против вынесения обвинительного приговора. В отличие от обыкновенного признания вины «no contest plea» не
лишает обвиняемого права на обжалование приговора, а также не лишает права
оспаривать установленные судом обстоятельства при рассмотрении вытекающих из приговора гражданских исков. Аналогом «по contest plea» является
1

Thaman S.C. Plea-Bargaining, negotiating Confessions and Consensual Resolution of
Criminal Cases / General Reports of the XVII Congress of the International Academy of
Comparative Law, - 2007.-104 p.
2
Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное
теоретико-правовое исследование англо-американской и романо-германской правовых
систем:Монография. - СПб.: Изд. 2006. - С. 137.
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«alford plea», получившее свое название по упомянутому выше судебному прецеденту «штат Северная Каролина против Альфорда».
2) Соглашения о способствовании расследованию, в том числе путем:
- изобличения других соучастников инкриминированного деяния;
- изобличения лиц, причастных к совершению других преступлений, не связанных с инкриминированным деянием;
-сообщения о неизвестных следствию источниках доказательств инкриминированного преступления (например, обязательство выдать похищенное, указать
место захоронения трупа и т.д.);
- иного способствования расследованию.
Указанные обязательства обвиняемого могут сочетаться в одном соглашении. В соглашениях излагается существо всех обвинений, в которых обвиняемый
признает свою вину или заявляет «no contest»1. В зависимости от обязательств,
принимаемых стороной обвинения, можно выделить два вида соглашений о
признании вины:
1) Соглашения, связанные с изменением обвинения («charge bargains»):
-о переквалификации обвинения на норму уголовного закона, предусматривающую ответственность за менее тяжкое преступление. Например, о переквалификации убийства первой степени (американский аналог особо квалифицированного состава убийства) на убийство третьей степени (американский аналог
основного состава убийства) либо о переквалификации побоев - фелонии на побои - мисдеминор;
- об исключении обвинения по одному или нескольким эпизодам преступной
деятельности, об уменьшении объема обвинения. Столь широкая свобода сторон в выборе условий соглашения возможна благодаря тому, что в США, в отличие от Российской Федерации и других стран континентальной правовой системы, сторона обвинения располагает свободой материального уголовно-правового притязания к обвиняемому и, следовательно, вправе произвольно изменить
объем обвинения при заключении соглашения о признании вины.
2) Соглашения об определении точного размера и вида наказания либо об
ограничении срока или размера наказания, назначение которого будет просить
сторона обвинения, определенным интервалом, верхняя граница которого ниже,
чем предусмотрено относительно-определенной санкцией уголовного закона
(«sentence bargains»):
- об определении вида наказания;
- об определении/ограничении срока или размера наказания;
- об определении/ограничении испытательного срока (срока пробации).
Таким образом, по содержанию взаимных обязательств сторон обвинения и
защиты институт сделок о признании вины в США гораздо более разнообразен
по сравнению с досудебными соглашениями о сотрудничестве. В рамках сделок
о признании вины органы уголовного преследования наделены правом по собственному усмотрению изменять квалификацию преступления, уменьшать объем
обвинения или отказываться от обвинения по части эпизодов, что в российском
уголовном процессе запрещено.
В соответствии с положениями ст. 11с Федеральных правил уголовного судопроизводства США сделки с правосудием заключаются путем конфиденциальных переговоров между государственным обвинителем и обвиняемым. В этих
переговорах участвует также защитник, но от его участия обвиняемый может от-

1

Fisher G. Указ.соч. - С. 174.
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казаться. Во всех случаях при заключении сделок с правосудием защитник связан позицией своего доверителя1.
Соглашение подписывается сторонами в письменной форме, после чего передается на рассмотрение суда, который может его утвердить, отклонить либо
отложить принятие по нему решения до изучения предварительного заключения
комиссии по испытательным срокам (этот орган выполняет функции по исполнению уголовных наказаний в виде пробации)2. Таким образом, суд не участвует в
согласовании условий сделки, но утверждает их.
В случае утверждения сделки полное судебное разбирательство с участием
суда присяжных не проводится и суд выносит обвинительный приговор, оценивая исключительно выполнение сторонами условий соглашения о признании вины.
Принципиальное значение имеет оговорка, согласно которой условия соглашения являются обязательными именно для стороны обвинения, но не для суда,
который может с ними не согласиться, исходя из публичных интересов.
Так, в соответствии со ст. 11с Федеральных правил уголовного судопроизводства США, если суд придет к выводу, что условия сделки противоречат публичным интересам ввиду чрезмерности предоставляемых обвиняемому преимуществ либо необоснованно ущемляют интересы потерпевшего, он вправе принять признание вины (т.е. утвердить сделку) и вынести приговор без полного
соблюдения ее условий. В этом случае отказ суда применить условия сделки не
влечет права обвиняемого эту сделку расторгнуть, т.е. признательные показания, а равно все другие доказательства, полученные в рамках выполнения условий соглашения, остаются допустимыми. При указанных обстоятельствах суд
назначает наказание в общем порядке, оценивая активные посткриминальные
действия обвиняемого, совершенные во исполнение соглашения о признании
вины, в качестве смягчающих наказание обстоятельств. О возможности подобного исхода дела обвиняемые предупреждаются под расписку прокурором во
время заключения соглашения. Во время принятия решения об утверждении
сделки суд проверяет наличие в деле достаточных доказательств для того, чтобы считать признание вины обоснованным, т.е. соответствующим действительности. Суд также удостоверяется в том, заключено ли данное соглашение добровольно и после предварительных консультаций с защитником.
Расторжение соглашения о признании вины Федеральными правилами уголовного судопроизводства США предусматривается только со ссылкой на принуждение обвиняемого к его заключению либо на существенное нарушение порядка его заключения.
В большинстве штатов соглашение о признании вины может быть заключено на любой стадии уголовного процесса: в период предварительного расследования, во время судебного разбирательства либо на стадии пересмотра приговора суда в порядке апелляции. В американской судебной практике не редки
случаи, когда сделка с правосудием заключается, например, после отмены обвинительного приговора при повторном рассмотрении дела судом первой инстанции, когда обвинение вынуждено пойти на такой шаг ввиду слабости доказа1

Махов В.Н., Пешков М.А. Указ соч. С. 172.
Привлечение к процедуре заключения соглашений о признании вины комиссии по
испытательным срокам (пробации) позволяет сделать вывод о том, что сделки о
признании вины рассматриваются в США в качестве первого шага к исправлению
обвиняемого, который тем самым выражает свое раскаяние и осознанную готовность
понести ответственность за совершенное преступление.
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тельственной базы, опасаясь вынесения присяжными оправдательного приговора.
Распространенность применения сделок о признании вины в уголовном процессе США приводит к унификации их условий в рамках так называемых «стандартных сделок» («standard deal»). В управлении каждого местного прокурора
разработаны типовые условия соглашений о признании вины в зависимости от
вида и степени общественной опасности совершенного преступления. Данные
рекомендации представляют собой некое подобие «прайс-листов», определяющих возможные варианты переквалификации преступления на менее тяжкое в
случае заключения с обвиняемым соглашения о признании вины1.
Помимо США, уголовно-процессуальные институты, основанные на соглашении о признании вины, существуют в законодательстве ряда других стран англо-американской правовой системы. Например, в некоторых странах системы
общего права таких, как Великобритания, австралийский штат Виктория предметом сделок о признании вины может выступать только частичный отказ от обвинения по некоторым эпизодам. Сделки о смягчении меры наказания в указанных
странах не допускаются. Относительно государств романо-германской правовой
системы следует отметить, что правовые институты, основанные на соглашении
о признании вины, в них получили гораздо меньшее развитие по сравнению со
странами англо-американской правовой системы. Это обусловлено тем, что в отличие от системы общего права романо-германская правовая система исторически характеризуется более осторожным отношением к признанию вины. Признание вины не освобождает сторону обвинения от бремени доказывания виновности подсудимого. Суд может постановить оправдательный приговор, даже если подсудимый полностью признал вину. Кроме того, в отличие от стран общего
права сторона обвинения в странах континентальной правовой системы лишена
возможности частично или полностью отказываться от обвинения во исполнение
заключенных соглашений о признании вины. Единственным условием таких соглашений может выступать только смягчение наказания2.
Например, во Франции соглашения о признании вины («comparution surre
connaissance prealable de culpabilite») могут заключаться только по преступлениям, максимальное наказание за которые не превышает пяти лет лишения свободы. Противники данного института во Франции полагают, что любые соглашения между сторонами обвинения и защиты существенно умаляют право обвиняемого на защиту и право на справедливое судебное разбирательство. В 2005
г. из 530 000 уголовных дел, рассмотренных французскими судами, только 21
000 были рассмотрены с применением соглашения о признании вины3.
В Италии процедура «pentito» (буквально - «тот, кто раскаялся») широко использовалась во время судебных процессов против мафии в восьмидесятые годы XX столетия. Применение «pentito» также вызывало бурные дискуссии, поскольку наказание раскаявшимся «pentiti» назначалось гораздо менее строгое, если они сообщали информацию о других членах преступного сообщества.
Так же, как и во Франции, в Италии условиями соглашений о признании вины не может изменяться квалификация преступления. При этом в случае заключения соглашения максимальный размер наказания может быть снижен не бо1

Fisher G. Указ.соч. - С. 151.
Гуценко К.Ф. Уголовный процесс западных государств / К.Ф. Гуценко, Л. В. Головко, Б.А.
Филимонов. -2-е изд., доп. и испр. - М., 2002. - С. 403.
3
Муратова Н.Г. Состязательность в уголовном процессе Франции // Вестник Московского
университета МВД России. - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России. - 2006. №6. - С. 128- 130.
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лее, чем на треть. Наряду с этим сотрудничающий со следствием обвиняемый
освобождается от бремени судебных расходов1.
В Польше сделки о признании вины применяются в ограниченной форме, а
именно только в отношении «малозначительных» преступлений, наказание за
которые не превышает трех лет лишения свободы. Соответствующий правовой
институт дословно переводится как «добровольное подчинение наказанию» и
подразумевает особый порядок судебного разбирательства, который проводится
без исследования доказательств виновности подсудимого. Так же, как и российский особый порядок судебного разбирательства, применение процедуры «добровольного подчинения наказанию» ограничено двумя условиями: согласие на него самого обвиняемого, потерпевшего и государственного обвинителя, а также
обоснованность обвинения, в которой должен самостоятельно удостовериться
суд. Примечательно, что в отличие от российского особого порядка судебного
разбирательства в Польше как сторона обвинения, так и сторона защиты имеют
право на апелляционное обжалование приговора по мотивам доказанности вины
осужденного2.
В Эстонии всего 20% уголовных дел передаются в судебные инстанции для
рассмотрения по существу, а почти 80% заканчиваются заключением соглашения о признании вины или принятием других дискреционных мер3.
Различные формы сделок о признании вины используются и в ряде других
государств СНГ. Например, в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Молдова соглашение о признании вины определяется как «сделка между государственным обвинителем и обвиняемым или подсудимым, который дал
согласие признать свою вину в обмен на сокращение наказания»4. В отличие от
Польши соглашения о признании вины в Республике Молдова могут заключаться только по уголовным делам о преступлениях, максимальное наказание за которые не превышает 15 лет лишения свободы. Согласно общедоступным сведениям за период с 2009 по 2010 г.г. соглашения о признании вины были заключены в Республике Молдова только по 600 уголовным делам (10%» от общего количества)5.
Проведенный обзор позволяет сделать вывод о том, что правовая природа
российского института досудебного соглашения о сотрудничестве сходна с аналогичными институтами стран континентальной правовой системы. Такое
сходство российского и романо-германского типов соглашения обусловлено наличием у них общих исторических предпосылок и выражается в том, что в обоих
случаях условия соглашения определяются не по собственному усмотрению сторон, а предусматриваются нормативными правовыми актами. Кроме того, предметом таких соглашений не может выступать квалификация преступления, равно как полный либо частичный отказ от предъявленного обвинения. При этом в
ходе рассмотрения дела суд должен удостовериться в обоснованности предъявленного обвинения по имеющимся письменным материалам уголовного дела.
Одной из актуальных проблем, связанных с реализацией соглашений о сотруд1

Делла Марра, Т. Уголовный процесс Италии: реформа и контрреформа // Государство и
право. -М.: Наука, 1994, №1.-С. 124-131.
2
Ахмедов Ш.М. Межотраслевой институт досудебного соглашения о сотрудничестве в
законодательстве зарубежных стран // Международное публичное и частное право. —
2010. -№ 4. - С. 28
3
Ахмедов Ш.М. Указ. соч. - С. 31.
4
Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б.А. Указ. соч. - С. 37.
5
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ничестве в правовых системах различных стран мира, является обеспечение безопасности обвиняемых, сотрудничающих со следствием. Эффективность расследования уголовных дел в значительной мере зависит от наличия действенной
системы гарантий безопасности потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, а также должностных лиц, в производстве которых находится уголовное дело. Опасения подозреваемых и обвиняемых по поводу возможности применения к ним и их близким насилия со стороны других участников преступной
группы могут привести к отказу от сотрудничества со следствием.
Кроме того, во многих зарубежных странах (например, в США, Канаде, Италии, Германии) специальные правовые акты о защите свидетелей и приравненных к ним лиц действуют уже на протяжении длительного времени. Например,
среди развитых зарубежных стран США имеют наиболее богатый и уникальный
опыт по защите участников уголовного процесса. Начиная с 1971 г., в США
действует специальная Федеральная программа защиты свидетелей по уголовным делам, связанным с организованной преступностью. В Германии повышенное внимание к защите свидетелей и лиц, сотрудничающих с органами юстиции,
стало результатом опыта, накопленного в судебном преследовании террористических групп марксистского толка в начале 1970-х годов. Кроме того, по времени
принятия законов о защите свидетелей Россию опередили даже такие государства, как Республика Казахстан, Республика Молдова и Украина, в которой
закон «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве» был принят в 1993 г.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что, несмотря на существенные различия в правовом регулировании соглашений о признании вины, законодательство стран романо-германской и англо-американской правовой традиции демонстрирует устойчивую тенденцию к взаимной рецепции наиболее рациональных и эффективных правовых институтов, развитию диспозитивных начал в уголовном судопроизводстве.
Основными достоинствами правовых институтов, основанных на признании
вины, в правовых системах зарубежных стран признаны: сокращение сроков
предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел, высокая степень процессуальной экономии, возможность выявления и раскрытия
новых, ранее неизвестных преступлений.
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ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ ՈՐՊԵՍ ՕՊԵՐԱՏԻՎՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԲԱՑԱՀԱՅՏ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿ
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 են մինչ դատական համաձայնագրի առաջացման
պատմությունը, արտերկրների փորձը, գործող օրենսդրությունը:

PRE-TRIAL AGREEMENT AS A TYPE OF PUBLIC
ASSISTANCE TO CITIZENS OF THE POLICE IN THE FIELD
OF OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES
Erik Poghosyan
Police Department of Yerevan city of the Republic of Armenia,
the head of the fourth branch of ESD, graduate student of the Department of Oord Academy of
management of MIA of Russia, police Lieutenant Colonel
____________________________

The article describes the development of pre-trial agreement, foreign experience
and current legislation.
Բանալի բառեր – մինչդատական համաձայնագիր, քաղաքացի, բացահայտ
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ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲՌՆԻ
ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ
ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
Էդգար Կարապետյան
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
_______________________________

Անչափահասների դեմ ուղղված բռնի սեռական հանցագործությունները հակահասարակական վարքածի առավել վտանգավոր դրսևորումներ են, և այս
դրույթն առանձին ապացուցման և հիմնավորման կարիք չունի:
Այս հանցատեսակների դեմ պայքարի համար պետությունը պետք է օգտագործի իր գործիքակազմում եղած բոլոր միջոցները և հնարավորությունները: Օրենսդրական փոփոխությունների արդի փուլում հույժ կարևոր է արտասահմանյան երկրների դրական փորձի ուսումնասիրությունը, որպեսզի մեր օրենսդրական և իրավակիրառ բնագավառներում ներդրվեն այն ռացիոնալ և արդյունավետ միջոցներն ու
մոտեցումները, որոնք հնարավորություն են տալիս առավել թիրախային և համակողմանի պայքար մղելու հանրավտանգ վարքագծի այս դրսևորումների դեմ: Ընդ
որում, այդ փորձի ուսումնասիրությունը ինքնանպատակ չէ և չպետք է միտված լինի արտասահմանյան տարբեր երկրների քրեական օրենսդրություններում առկա իրավակարգավորումների մեխանիկական պատճենմանը մեր օրենդրության մեջ:
Յուրաքանչյուր հասարակություն իր ուղին է անցնում, ունի ուրույն իրավագիտակցություն, բարոյականություն ու մշակույթ, և այն դրույթները, որոնք օրինակ՝ արդյունավետ են Ֆրանսիայում, կարող են հակառակ ազդեցությունն ունենալ ՀՀ-ում: Ասվածն ամենևին չի նշանակում, որ արտասահմանյան փորձի ուսումնասիրությունը
զուտ տեսական բնույթ ունի, և գործնականում դրա կիրառությունն աննպատակահարմար է կամ անհնարին, ուղղակի պետք է առաձնացնել և տեղայնացնել այն իրավակարգավորումները, որոնք կարող են արդյունավետ ներդրվել մեր օրենսդրության մեջ և նպաստել հանցագործությունների այս խմբի դեմ առավել արդյունավետ պայքարին, այս հանցատեսակների ավելի ճիշտ որակմանը և դրանց համար
համարժեք քրեական պատասխանատվության ու պատժի նախատեսմանը:
Ֆրանսիայի քրեական օրենսգրքի1 (գիրք II «Մարդու դեմ ուղղված հանցանքներ և զանցանքներ», բաժին II «Մարդու դեմ ուղղված ոտնձգություններ», գլուխ II
«Անձի ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության դեմ ուղղված ոտնձգություններ», մաս 3 «Սեռական ագրեսիաների մասին», առաջին պարագրաֆ) հոդված
222–23-ը սահմանում է բռնաբարություն հասկացությունը՝ որպես ցանկացած սեռական ներթափանցման ակտ (ինչ բնույթ էլ որ այն ունենա), որը կատարվել է այլ անձի նկատմամբ՝ ֆիզիկական բռնություն գործադրելու, սպառնալիքի, հարկադրանքի կամ խաբեության միջոցով2: Բռնաբարությունը պատժվում է տասնհինգ տարի
ժամկետով ազատազրկմամբ: Հոդված 222-24-ն ավելի խիստ պատասխանատվություն է սահմանում (քսան տարի ժամկետով ազատազրկում) բռնաբարության
համար, որը՝
1
2
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Պետություն և իրավունք

1) հանգեցրել է քրոնիկ հիվանդության կամ վնասվածքի,
2) կատարվել է տասնհինգ տարին չլրացած անչափահասի նկատմամբ,
3) կատարվել է այնպիսի անձի նկատմամբ, ում տարիքից, հիվանդությունից,
ֆիզիկական կամ հոգեկան թերությունից կամ հղիությունից բխող անօգնական վիճակն ակնհայտ կամ հայտնի է կատարողին,
4) կատարվել է (բնական, օրինական կամ որդեգրող) վերընթաց ազգակցական կապեր ունեցող անձի կամ ցանկացած այլ անձի կողմից, ով իշխանություն ունի տուժողի նկատմամբ,
5) կատարվել է այն անձի կողմից, ով չարաշահում է իր պաշտոնեական լիազորություններից բխող իշխանությունը,
6) կատարվել է մի քանի անձանց կողմից, ովքեր գործել են որպես համակատարողներ կամ հանցակիցներ,
7) կատարվել է զենքի գործադրմամբ կամ դրա գործադրման սպառնալիքով,
8) եթե հանցավորը տուժողի հետ կապ է հաստատել հեռահաղորդակցության
միջոցերի օգտագործմամբ՝ անորոշ շրջանակի անձանց հաղորդագրություններ ուղարկելու միջոցով1:
Բռնաբարությունը համարվում է առավել ծանրացնող հանգամանքներով կատարված, եթե այն հանգեցնում է տուժողի մահվան (հոդված 222-25, պատժվում է
ազատազրկմամբ երեսուն տարի ժամկետով), կամ եթե դրան նախորդում, ուղեկցում կամ հաջորդում են դաժանության դրսևորումներ, կամ տուժողը ենթարկվում է
տանջանքների (հոդված 222-26, պատժվում է ցմահ ազատազրկմամբ):
Մեր կողմից ընդունելի է սեռական հանցագործությունների նկատմամբ խիստ
պատժողական քաղաքականությունը, որը, սակայն, ֆրանսիական քրեական օրեսդրությամբ երբեմն հասնում է ծայրահեղությունների: Այս պարագայում դաժանություններ կամ տանջանքներ հասկացությունները որոշակիացված չեն, իսկ ցմահ
ազատազրկումը որպես պատժատեսակ նախատեսելը, կարծում ենք, այնքան էլ
հիմնավորված չէ:
Վերոշարադրյալ իրավանորմերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ֆրանսիական օրենսդրությամբ բռնաբարությունից տուժող կարող են լինել թե՜ իգական և թե՜
արական սեռի ներկայացուցիչները: Առավել խիստ պատասխանատվություն սահմանվում է տուժողի մարմին ներթափանցելու սեռական ագրեսիայի համար: Սեքսուալ ագրեսիայի այլ դրսևորումները ավելի մեղմ են պատժվում (§ 2. «Այլ սեքսուալ
ագրեսիաներ»):
Ինչ վերաբերում է անչափահասների նկատմամբ կատարվող սեռական հանցագործություններին, ապա որպես բռնաբարության ծանրացնող հանգամանք նախատեսված է տասնհինգ տարին չլրացած անչափահասի նկատմամբ կատարման
դեպքերը: Տասնհինգ տարին լրացած երեխաների նկատմամբ կատարված բռնաբարությունը որակվում է ընդհանուր հիմունքներով:
Ֆրանսիական օրենսդրի այս մոտեցումը նույնպես մեր կողմից ընդունելի չէ,
քանի որ թույլ չի տալիս համակողմանիորեն պաշտպանել անչափահասների սեռական ազատության և անձեռնմխելիության ապահովմանն ուղղված հասարակական
հարաբերությունները:
Հոդված 222-24-ի երրորդ մասով խոսվում է նաև տարիքից բխող անօգնական
վիճակի մասին, սակայն այստեղ տարիքային սահմանները որոշակիացված չեն. իրավական որոշակիությունն այս առումով բացակայում է:
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ԳԴՀ քրեական օրենսգրքի 13-րդ բաժինը ունի հետևյալ վերտառությունը՝ «Սեռական ինքնորոշման դեմ ուղղված հանցագործություններ»1: Այս բաժնի §177-ը վերաբերում է սեքսուալ գործողություններին հարկադրելուն և բռնաբարությանը:
Քննարկվող արարքն ունի հետևյալ բնորոշումը՝ նա, ով
1) ուժի գործադրմամբ,
2) կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնության սպառնալիքով,
3) տուժողի անօգնական վիճակն օգտագործելով
անձին հարկադրում է հանցավորի կամ երրորդ անձի հետ սեռական կապի
մեջ մտնել կամ կատարում է նրա նկատմամբ սեռական բնույթի բռնի գործողություններ, պատժվում է ազատազրկմամբ ոչ պակաս, քան մեկ տարի ժամկետով2:
Այսպիսով, գերմանական քրեական օրենսդրության համաձայն, սեռական
բռնությունից տուժող կարող են լինել թե՜ իգական և թե՜ արական սեռի ներկայացուցիչները: ՀՀ քրեական օրենդրության արդի իրավակարգավորմամբ բռնաբարությունից տուժող կարող է լինել միայն իգական սեռի ներկայացուցիչը: ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի նախագծում բռնաբարության հանցակազմը բացակայում է: Նախագծի հոդված 190-ը պատասխանատվություն է սահմանում սեռական բնույթի
բռնի գործողությունների համար: Այս հոդվածը սահմանում է՝ բնական սեռական
հարաբերությունը կամ սեքսուալ բնույթի այլ, այդ թվում` համասեռական գործողությունները, որոնք կատարվել են հանցագործությունից տուժած անձի կամքին
հակառակ կամ նրա կամքն անտեսելով` հանցագործությունից տուժած անձի կամ
այլ անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով կամ հանցագործությունից տուժած անձի անօգնական վիճակն օգտագործելով` պատժվում է…: Փաստորեն, նոր քրեական օրենսգրքի նախագծում արդեն իսկ
որոշակիորեն հաշվի է առնվել գերմանական փորձը, սակայն դժվար է կանխորոշել՝ արդյոք այս մոտեցումը կստանա օրենսդրական ամրագրում:
Գերմանական օրենսդրության վերլուծությունից հստակ պարզ չէ նաև, թե որ
գործողություններն են համարվում բռնաբարություն, և որոնք՝ սեքսուալ բնույթի
բռնի գործողություններ: Ըստ էության այս խնդրի լուծումը թողնված է իրավական
դոկտրինային և իրավակիրառների հայեցողությանը, ինչը, մեր կարծիքով, այնքան
էլ ճիշտ մոտեցում չէ, քանզի չի ապահովում իրավական որոշակիություն և կարող է
տարամեկնաբանությունների տեղիք տալ՝ խոչընդոտելով հանցագործությունների
որակման գործընթացը:
Հարկ է նկատել, որ գերմանական քրեական օրենսդրությամբ երեխաների (անչափահասների) նկատմամբ կատարված բռնաբարությունը կամ սեքսուալ բնույթի
բռնի գործողությունները առանձին օրենսդրական ամրագրում չեն ստացել և չեն
համարվում համապատասխան հանցագործությունների ծանրացնող հանգամանքներ: Կարծում ենք՝ ակնհայտ է, որ երեխաների նկատմամբ նման արարքների կատարումն օժտված է առավել բարձր հանրային վտանգավորությամբ և կարող է
խաթարել երեխայի ֆիզիակական ու հոգեկան հետագա զարգացումը: Այս առումով
հայրենական օրենսդրի մոտեցումն ավելի արդարացված է թվում, քանզի անչափահասի նկատմամբ կատարված սեռական բռնության տարբեր դրսևորումների
համար նախատեսված է ավելի խիստ պատասխանատվություն, ավելին՝ անչափահասի տարիքը դիֆերենցվել է, և տասնչորս տարին չլրացած անչափահասի
բռնաբարությունը կամ նրա նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների
կատարումը նախատեսված է առավել ծանրացնող հանցակազմով:
1
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ԳԴՀ քրեական օրենսգրքում առանձնացված են մի շարք հոդվածներ, որոնք
քրեական պատասխանատվություն են նախատեսում անչափահասների դեմ ուղղված սեռական ոտնձգությունների համար: Պարագրաֆ 174-ը պատասխանատվություն է սահմանում տասնվեց տարին չլրացած անչափահասի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելու համար այն անձի կողմից, ով իրականացնում է անչափահասի դաստիարակության, խնամքի կամ կրթելու պարտականություն1: Նույն պարագրաֆի երկրորդ մասով քրեական պատասխանատվություն
է սահմանվում նույն արարքի կատարման համար տասնութ տարին չլրացած անչափահասի նկատմամբ, ինչպես նաև այն իրավիճակների համար, երբ անչափահասի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի գործողություններ են կատարում՝ օգտագործելով վերջինիս աշխատանքային, ծառայողական, կրթական կամ այլ կախվածությունը: Սույն պարագրաֆի երրորդ մասը պատասխանատվություն է սահմանում սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելու համար հանցավորի տասնութ տարին
չլրացած կենսաբանական կամ որդեգրված երեխայի նկատմամբ կամ այն դեպքերի համար, երբ հանցավորը թույլ է տալիս, որ այդ երեխան իր հետ ունենա սեքսուալ հարաբերություններ: Գերմանական քրեական օրենսգրքի §174-ով պատասխանատվություն է սահմանվում նաև այն դեպքերի համար, երբ անձը սեքսուալ հարաբերություններ է ունենում իր խնամքին հանձնված անձի ներկայությամբ կամ էլ
վերջինիս ստիպում է իր ներկայությամբ ունենալ սեռական հարաբերություններ
կամ կատարել սեքսուալ բնույթի գործողություններ:
ԳԴՀ քրեական օրենսգրքի §176-ը պատասխանատվություն է սահմանում երեխաների նկատմամբ սեռական չարաշահումների համար (այս դեպքում խոսքը վերաբերում է այն երեխաներին, ովքեր հանցավորի խնամքի ներքո չեն): Այս քրեաիրավական արգելքը վերաբերում է այն իրավիճակներին, երբ անձը սեռական բնույթի գործողություններ է կատարում տասնչորս տարին չլրացած երեխայի նկատմամբ կամ թույլ է տալիս վերջինիս իր նկատմամբ կատարել սեռական բնույթի գործողություններ: Նույն պատիժն է սահմանվում նաև այն անձի նկատմամբ, ով հակում է երեխային այլ անձի հետ կատարելու սեքսուալ բնույթի գործողություններ:
Քննարկվող պարագրաֆի երրորդ մասով պատասխանատվություն է սահմանվում
երեխայի ներկայությամբ սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելու, երեխային սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելուն հակելու, ինչպես նաև այն
դեպքերի համար, երբ հանցավորը երեխայի նկատմամբ ներգործում է՝ նրան պոռնոգրաֆիկ բովանդակության նկարներ, տեսանյութեր, ձայնագրություններ ներկայացնելու կամ վերջինիս հետ պոռնկագրական բնույթի զրույցներ ունենալու համար:
176a§-ը պատասխանատվություն է սահմանում երեխայի նկատմամբ ծանր սեռական չարաշահումների համար, որոնց թվին են պատկանում՝ 1) երեխայի հետ կենակցելը, նրա նկատմամբ սեռական բնույթի այնպիսի գործողություններ կատարելը, որոնք կապված են երեխայի մարմնի մեջ ներթափանցման հետ, ինչպես նաև երեխային թույլատրելը, որ վերջինս հանցավորի նկատմամբ կատարի նմանաբնութ
արարքներ, 2) նույն գործողությունները մի խումբ անձանց կողմից համաձայնեցված կատարելը, 3) այս արարքների հետևանքով երեխայի առողջությանը ծանր
վնաս պատճառելու իրական սպառնալիք ստեղծելը կամ նրա ֆիզիկական կամ հոգեկան զարգացմանը էական վնաս պատճառելը, 4) երեխայի նկատմամբ ծանր սեռական հանցանք կատարելն այն անձի կողմից, ով վերջին հինգ տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել նմանաբնույթ հանցագործության համար: Որպես
քննարկվող հանցատեսակի առավել վտանգավոր դրսևորումներ սահմանված են՝
1
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1) նույն հանցանքի կատարումը՝ զուգորդված երեխայի առողջությանը ծանր վնաս
պատճառելով, 2) երեխային կյանքից զրկելու սպառնալիքով զուգորդված:
ԳԴՀ քրեական օրենսգրքի §176b-ն պատասխանատվություն է սահմանում երեխայի նկատմամբ կատարված մահացու ելքով սեքսուալ բնույթի գործողությունների համար: Այս նորմում նշվում է, որ եթե անձը, կատարելով §176-ով կամ §176aով նախատեսված հանցանքները, նույնիսկ եթե թեթևամտորեն երեխային զրկում է
կյանքից, ապա պատժվում է ցմահ ազատազրկմամբ կամ ոչ պակաս, քան տասը
տարի ժամկետով ազատազրկմամբ1:
Պարագրաֆ 180-ը պատասխանատվություն է սահմանում երեխաների սեքսուալ գործողություններին նպաստելու համար: Այս նորմի համաձայն՝ պատասխանատվության է ենթակա այն անձը, ով նպաստում է տասնվեց տարին չլացած անչափահասի կամ երրորդ անձի կողմից տասնվեց տարին չլրացած անձի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի գործողությունների կատարմանը՝ միջնորդելով կամ համապատասխան պայմաններ ստեղծելով: Այս նորմով պատասխանատվություն է սահմանվում նաև կավատության տարբեր դրսևորումների համար, իսկ որպես ծանրացնող հանգամանք նախատեսված են այն իրավիճակները, երբ այս արարքները
կատարվում են տասնութ տարին չլրացած այն երեխաների նկատմամբ, ովքեր
հանձնված են հանցավորի խնամքին, դաստիարակությանը կամ գտվում են նրանից ծառայողական, աշխատանքային, կրթական կամ այլ կախվածության մեջ: Պարագրաֆ 180a-ն պատասխանատվություն է նախատեսում պոռնկությանը նպաստելու համար: Այս քրեաիրավական արգելքը, փաստորեն, չի դասվում երեխաների
դեմ ուղղված սեռական հանցագործությունների շարքին, սակայն դրա երկրորդ մասի առաջին կետով պատախանատվություն է սահմանվում տասնութ տարին չլրացած երեխային պոռնկությամբ զբաղվելու համար բնակարան, կացարան կամ այլ
վայր տրամադրելու համար: Հանրավտանգ վարքագծի այս դրսևորումը, թերևս,
կարող է դիտարկվել երեխայի դեմ ուղղված սեռական հանցագործությունների համատեքստում, չնայած որոշակի վերապահումներով՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ տասնվեց տարին լրացած երեխաներն ունեն սեռական ազատության իրավունք:
ՀՀ քրեական օրենսգրքում համանման իրավակարգավորումներ նախատեսված են քսաներորդ և քսանհինգերորդ գլուխներում, որոնք համապատասխանաբար վերաբերում են ընտանիքի ու երեխայի շահերի դեմ ուղղված և հասարակական կարգի ու բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործություններին: Մասնավորապես՝ հոդված 166-ով պատասխանատվություն է սահմանվում երեխային
պոռնկության կամ պոռնկագրական բնույթի նյութեր կամ առարկաներ պատրաստելու հետ կապված գործողություններ կատարելուն ներգրավելու համար, իսկ
հոդված 262-ի երկրորդ մասի վեցերորդ կետով՝ անչափահասին օգտագործելով
պոռնկությամբ զբաղվելուն նպաստելու համար: Կարծում ենք, սակայն, որ այս արարքները առաջին հերթին ոտնձգում են երեխայի ֆիզիկական և հոգեկան բնականոն սեռական զարգացման դեմ, և դրանք պետք է նախատեսել առանձին գլխով՝
«Երեխայի դեմ ուղղված սեռական հանցագործություններ» վերտառությամբ: Այս առումով գերմանական օրենսդրի մոտեցումն ավելի ճիշտ է թվում: Չնայած ԳԴՀ
քրեական օրենսգրքով այս արարքներն առանձնացված չեն առանձին գլխով, սակայն սահմանված են «սեռական ինքնորոշման դեմ ուղղված հանցագործություններ» բաժնում:
1
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Պետություն և իրավունք
1

Նիդերլանդների քրեական օրենսգրքում սեռական հանցագործություններին
վերաբերող նորմերը տեղակայված են երկրորդ գրքի XIV-րդ բաժնում: Հոդված
242-ի համաձայն՝ անձը, ով բռնություն գործադրելով, բռնություն գործադրելու
սպառնալիքով, այլ գործողություններով կամ սպառնալիքներով ստիպում է ուրիշ
անձի ենթարկվելու սեռական բռնության, որը ենթադրում է տուժողի մարմնի մեջ
սեռական ճանապարհով ներթափանցում, մեղավոր է բռնաբարության համար և
պատժվում է ոչ ավելի, քան տասներկու տարի ժամկետով ազատազրկմամբ կամ
հինգերորդ կատեգորիայի տուգանքով: Հոդված 243-ը պատասխանատվություն է
սահմանում նույն արարքի կատարման համար այն անձի նկատմամբ, ով գտնվում
է անգիտակից վիճակում, ֆիզիկապես չի կարող դիմադրել կամ տառապում է այնպիսի տկարամտությամբ կամ հոգեկան հիվանդությամբ, որ ամբողջությամբ կամ
մասամբ զրկված է դիմադրելու կամ սեռական գործողության կապակցությամբ իր
կամքն արտահայտելու հնարավորությունից: Նիդերլանդերի քրեական օրենսգրքի
244-րդ հոդվածը պատասխանատվություն է սահմանում այն դեպքերի համար, երբ
242-րդ հոդվածով նախատեսված սեռական գործողությունները կատարվում են
տասներկու տարին չլրացած անձանց նկատմամբ2: Հոդվածի բովանդակությունից
բխում է, որ այս դեպքում խոսքը չի վերաբերում բռնության գործադրմանը կամ դրա
գործադրման սպառնալիքին, իսկ սահմանված պատիժը համահունչ է բռնաբարության համար սահմանված պատժին: Ըստ էության՝ մանկահասակի բռնաբարությունը Նիդերլանդների քրեական օրենսդրությամբ առանձնացված չէ որպես
ծանրացնող հանգամանքով հանցակազմ, ինչը, մեր կարծիքով, անհիմն է:
Քննարկվող քրեաիրավական նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ նիդերլանդական քրեական օրենսդրությունը «բռնաբարություն» եզրույթի ներքո միավորում է բռնության կամ ցանկացած բնույթի սպառնալիքի ազդեցությամբ սեռական
գործողությունների կատարում, որը կապված է տուժողի մարմնի մեջ սեռական ճանապարհով ներթափանցման հետ և միտված է հանցավորի սեռական կրքերի բավարարմանը: Այստեղ տարանջատված չեն սպառնալիքի տեսակները, ինչը ևս,
կարծում ենք, արդարացված չէ: Փաստորեն ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 140ով նախատեսված արարքը հոլանդական օրենսդրության համաձայն համարվում է
բռնաբարություն: Տարանջատված չեն նաև սեռական բռնության տեսակները, և բռնաբարության ներքո հասակացվում է ինչպես բնական սեռական հարաբերությունը, այնպես ել սեռական բնույթի գործողությունները, որոնք կապված են ներթափանցման հետ՝ «coitus per anum» և «coitus per os»:
Իսպանական քրեական օրենսդրությամբ 3 սեռական հանցագործությունները
նախատեսված են «Սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ»
վերտառությամբ XIII-րդ բաժնում: Այս բաժնի առաջին գլուխը վերաբերում է «սեռական ագրեսիային»: Հոդված 178-ի համաձայն՝ նա, ով ոտնձգում է այլ անձի սեռական ազատության դեմ բռնությամբ կամ ահաբեկելով, մեղավոր է սեռական ագրեսիայի համար և պատժվում է ազատազրկմամբ՝ մեկից չորս տարի ժամկետով:
Հոդված 179-ը պատասխանատվություն է սահմանում սեռական ագրեսիայի համար, որը կատարվել է օրալ կամ անալ ճանապարհով կամ որոշակի իրերի կամ առարկաների միջոցով տուժողի մարմին ներթափանցելով: Այսպիսով, իսպանական
օրենսդրությունը, բացի բռնի բնական սեռական հարաբերությունից, տարբերակում
է սեռական բռնության ևս երեք տեսակ: Ինչպես հետևում է այս իրավական նորմե1
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րի բովանդակությունից, սեռական բռնության քննարկվող տեսակները պետք է
կապված լինեն տուժողի մարմնի մեջ ներթափանցելու հետ: Հետաքրքրական է այն
հանգամանքը, որ հոդված 179-ով սեռական ագրեսիայի տեսակների համար սահմանված է ավելի խիստ պատասխանատվություն, քան հոդված 178-ով նախատեսված հանցատեսակի համար: Ստացվում է, որ բռնաբարության համար պատասխանատվությունն իսպանական օրենսդրությամբ ավելի մեղմ է, քան սեքսուալ
բնույթի բռնի գործողությունների համար: Այս մոտեցումը հազիվ թե կարելի է արդարացված համարել: Տեսության մեջ բազմիցս նշվել է, որ բռնաբարությունը թե՜
ֆիզիկական և թե՜ հոգեբանական հետևանքների առումով ավելի վտանգավոր
հանցատեսակ է, և դրա համար պատասխանատվությունը պետք է ավելի խիստ լինի, քան սեռական բնույթի բռնի գործողությունների համար1:
Համաձայն Իսպանիայի քրեական օրենսգրքի հոդված 180-ի՝ 178 և 179 հոդվածներով նախատեսված հանցագործությունների ծանրացնող հանգամանքներն
են՝
1) եթե կիրառված բռնությունը կամ ահաբեկումն ունեցել է վիրավորող կամ
նվաստացնող բնույթ,
2) եթե արարքը կատարվել է երեք կամ ավելի անձանցից բաղկացած խմբի
կողմից,
3) եթե տուժողը գտնվում է խոցելի վիճակում՝ կապված նրա հիվանդության,
տարիքի կամ դրության հետ,
4) եթե հանցանքը կատարվել է վերընթաց կամ վարընթաց ազգակցական
կապերն օգտագործելով, եղբոր կամ քրոջ կողմից, որդեգրվածի կողմից կամ նրա
նկատմամբ,
5) եթե հանցանք կատարած անձն օգտագործել է այնպիսի գործիքներ կամ
միջոցներ, որոնք վտանգավոր են կյանքի համար կամ կարող են հոդվածներ 149ով կամ 150-ով նախատեսված վնաս պատճառել անձի առողջությանը2:
Մեր ուսումնասիրության համատեքստում հետաքրքրական է հոդված 180-ի
երրորդ կետի քննարկումը: Այստեղ որպես սեռական ագրեսիայի որակյալ տեսակ
նախատեսված է տուժողի խոցելի վիճակը՝ կապված նրա հիվանդության, տարիքի
կամ դրության հետ: Փաստորեն տարիքի առումով խոցելիությունը համարվում է
սեռական ագրեսիայի հանցատեսակի ծանրացնող հանգմանք, սակայն թե ինչ տարիքային խմբի մասին է խոսքը, որոշակիացված չէ, և սա կարող է խնդրահարույց
լինել՝ հանգեցնելով օրենքի կամայական մեկնաբանության: Օրենսդրի նման մոտեցումը կարող է պայմանավորված լինել նաև իսպանական իրավակիրառների
նկատմամբ բարձր վստահությամբ:
Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 3 հոդված 236-ն ունի հետևյալ բովանդակությունը՝ «Բռնաբարությունը, որը կատարվել է
կնոջ նկատմամբ բռնության կամ սպառնալիքի գործադրմամբ, պատժվում է՝…»:
Հոդվածի դիսպոզիցիայից պարզ չէ, թե օրենսդիրն ինչ կոնկրետ բովանդակությամբ է ընկալում «բռնաբարություն» եզրույթը, արդյո՞ք ի նկատի են ունեցվում բացառապես հետերոսեքսուալ բնական հարաբերությունները, թե՞ նաև սեռական
կրքերի բավարարման այլ եղանակները: Արական սեռի ներկայացուցիչների
1

Տե´ս Игнатов, А.Н. Особо тяжкие последствия изнасилования / А.Н. Игнатов // Советская
юстиция. 1968. — № 10.
2
Criminal Code of the Kingdom of Spain - Legislationline.

www.legislationline.org/documents/id/18769
3

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. А.И. Коробеева. СПб.,
2001.
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Պետություն և իրավունք

նկատմամբ սեռական բռնություն գործադրելու համար ՉԺՀ քրեական օրենսդրությամբ պատասխանատվություն սահմանված չէ: Հոդված 236-ի 2-րդ մասը պատասխանատվություն է սահմանում տասնչորս տարին չլրացած աղջկա նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու համար. դա գնահատվում է որպես
բռնաբարություն: Քննարկվող քրեաիրավական նորմի բովանդակությունից բխում է
նաև, որ այս պարագայում խոսքը բռնության կամ դրա սպառնալիքի մասին չէ. բավական է միայն նշված գործողությունների կատարումը1: Անչափահաս տղաներին
սեռական բռնությունից պաշտպանող առանձին քրեաիրավական նորմեր ՉԺՀ
քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված չեն, ինչը, մեր կարծիքով, օրենսդրական լրջագույն բաց է:
Այսպիսով՝ արտասահմանյան մի շարք երկրների քրեական օրենսդրությամբ
սահմանված երեխաների դեմ կատարվող բռնի սեռական հանցագործությունների
իրավակարգավորման առանձնահատկությունների ուսումնասիրության հիման
վրա կարելի է կատարել մի շարք եզրահանգումներ, մասնավորապես.
1. Դրանց քրեական օրենսդրության ուսումնասիրությունը վկայում է, որ գերակշիռ մասում պատասխանատվություն է սահմանվում ինչպես բռնաբարության
որպես բռնություն գործադրելով, դրա գործադրման սպառնալիքով կամ տուժողի
անօգնական վիճակն օգտագործելով բնական սեռական հարաբերության, այնպես
էլ սեռական բնույթի բռնի գործողությունների համար: Ասվածը վկայում է այն մասին, որ սեռական ագրեսիայի զոհեր կարող են համարվել թե՜ իգական և թե՜ արական սեռի ներկայացուցիչները, չնայած որոշ դեպքերում նախատեսված են բացառություններ:
2. Ուսումնասիրված երկրների քրեական օրենսգրքերում ոչ միշտ է տրվում
սեռական բնույթի գործողությունների հստակ բնութագիրը կամ նկարագիրը. բավարարվում եմ միայն գնահատողական հասկացությունների օգտագործմամբ, ինչպես, օրինակ՝ «սեռական հարաբերություններ, որոնք տարբերվում են բնական սեռական ակտից», «սեքսուալ գործողություններ», «այլասերված արարքներ»,
«բռնություն գործադրելով անառակաբարո գործողություններ», «բռնի կերպով սեռական կրքերի բավարարում խաթարված եղանակով», «անօրինական բռնի սեռական ակտ» և այլն: Նման մոտեցումը, մեր կարծիքով, անընդունելի է և կարող է
հանգեցնել բարդությունների իրավակիրառ պրակտիկայում, նախադրյալներ ստեղծել օրենքի ոչ միատեսակ մեկնաբանության, խաթարել իրավական որոշակիության
ապահովման սկզբունքը:
3. Արտասահմանյան մի շարք երկրների քրեական օրենսդրությամբ փորձ է
կատարվել հստակեցնելու սեռական բնույթի գործողությունների շրջանակը: Ընդ որում առանձնացվում են քննարկվող հիմնախնդրի լուծման երկու հիմնական մոտեցումներ: Առաջինի համաձայն՝ սահմանվում է սեքսուալ գործողությունների հստակ
շրջանակ, որը թույլ չի տալիս, որ քրեական օրենքը ստանա տարածական մեկնաբանություն: Օր.՝ իսպանական քրեական օրենսդրությամբ խոսվում է ֆիզիոլոգիական սեռական ակտի, ինչպես նաև անալ կամ օրալ սեռական հարաբերության կամ
որոշակի իրերի կամ առարկաների միջոցով տուժողի մարմնի մեջ սեռական ներթափանցման մասին: Երկրորդ մոտեցման համաձայն՝ սեքսուալ գործողությունները
հստակ չեն թվարկվում, այլ առանձնացվում են այդ արարքների հատկանիշները:
Օր.՝ Ֆրանսիայի, Նիդերլանդների քրեական օրենսդրությամբ խոսվում է տուժողի
մարմնի մեջ սեռական ներթափանցման մասին: Այս դեպքում նկատի է ունեցվում
ցանկացած սեռական ներթափանցում, անկախ սեռական հարաբերության եղանա1
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կից: Որոշ երկրների օրենսդրությամբ տրվում է սեռական հարաբերութունների և
սեքսուալ բնույթի գործողությունների որոշակի միջանկյալ բնութագիր: Դրանցում
խոսվում է բնական սեռական հարաբերության, արվամոլության, լեզբիականության
կամ սեքսուալ բնույթի այլ գործողությունների մասին: Սակայն սեքսուալ բնույթի այլ
գործողությունների հասկացությունը հստակ չի տրվում, ինչը կարող է հանգեցնել
տարամեկնաբանությունների: Կարծում ենք՝ առավել ճիշտ է երկրորդ մոտեցումը,
որի դեպքում սեքսուալ բնույթի գործողությունները հստակ չեն թվարկվում, սակայն
տրվում են այն անհրաժեշտ հատկանիշները, որոնց շնորհիվ հնարավոր է այս գործողությունները հստակ տարբերակել նմանաբնույթ արարքներից, օրինակ՝ անառակաբարո գործողություններից: Բանն այն է, որ սեքսոլոգիայում սեքսուալ բնույթի
գործողությունների միասնական հասկացություն գոյություն չունի1, դրանք կարող են
ամենաբազմազան բնույթ ունենալ, իսկ քրեական օրենսդրության մեջ նման անորոշ
հասկացության կիրառումն անընդունելի է: Անհրաժեշտ է ՀՀ քրեական օրենսգրքում (ինչպես նաև նոր քրեական օրենսգրքի նախագծում) կատարել համապատասխան փոփոխություն՝ նշելով, որ սեռական բնույթի բռնի գործողությունները
պետք է կապված լինեն տուժողի մարմնի մեջ սեռական ներթափանցման հետ: Կարելի է նաև ներթափանցմամբ զուգորդված սեռական բնույթի բռնի գործողությունները նախատեսել որպես քննարկվող հանցագործության որակյալ տեսակ, քանզի
ոչ բոլոր սեռական բնույթի գործողություններն են կատարվում տուժողի մարմնի
մեջ սեռական ներթափանցմամբ, օրինակ՝ լեզբիության շատ դրսևորումներ կամ
մանուալ սեքսի որոշ դրսևորումներ այդպիսիք չեն:
4. Արտասահմանյան մի շարք երկրների քրեական օրենսդրությամբ առավել
խիստ պատասխանատվություն է սահմանվում այն դեպքերի համար, երբ սեռական բռնության զոհ են դառնում անչափահասները (երեխաները): Ընդ որում, ելնելով երեխայի տարիքային առանձնահատկություններից, նշված պատասխանատվությունը դիֆերենցվում է: Որոշ առումով անհասկանալի է այն մոտեցումը, որ անչափահասներն առանձնացվում են որպես սեռական ագրեսիայից տուժողների առանձին կատեգորիա, սակայն նրանց դեմ կատարված սեռական հանցագործության համար պատժի խստացում չի նախատեսվում: Որորշ երկրների քրեական օրենսգրքերում սեռական հանցագործություններից տուժողների շարքում անչափահասները չեն առանձնացվում, և նրանց դեմ կատարված սեռական բռնությունը որակվում է ընդհանուր հիմունքներով: Կարծում ենք՝ այս մոտեցումը նույնպես ՀՀ
քրեական օրեսդրության զարգացման համատեքստում ճիշտ համարվել չի կարող:
Ընդհակառակը՝ պետք է առավելագույն տեսական և գործնական ջանքեր գործադրվեն անչափահասներին սեռական բռնության ցանկացած դրսևորումից
պաշտպանելու համար:
5. Արտասահմանյան երկրների քրեական օրենսդրության ուշագրավ առանձնահատկություներից է նաև այն, որ որպես բռնի սեռական հանցագործությունների որակյալ տեսակ սահմանվում է հանցանքը վերընթաց ազգակցական կապերն
օգտագործելով կատարելը, ծնողի, որդեգրողի կամ այն անձի կողից կատարելը, որի դաստիարակության կամ խնամքի ներքո է գտնվում երեխան, կամ որից երեխան գտնվում է ծառայողական կամ աշխատանքային կախվածության մեջ: Համանման որակյալ տեսակ սահմանվում է նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված
138-ի և հոդված 139-ի երրորդ մասի առաջին կետով: Նշված ծանրացնող հանգամանքն ունի հետևյալ ձևակերպումը՝ «..տասնութ տարին չլրացած անձի նկատմամբ ծնողի կամ մանկավարժի կամ ուսումնական կամ բուժական կամ դաստիա1
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րակչական հաստատության աշխատակցի կամ այլ անձի կողմից, որի վրա դրված
է նրա դաստիարակության կամ խնամքի պարտականություն»: Այս ծանրացնող
հանգամանքի նախատեսումը հույժ կարևոր է և արդարացված, սակայն, կարծում
ենք, այն պետք է վերաձևակերպվի: Ինչպես տենում ենք, արտասահմանյան մի
շարք երկրներում խոսվում է վերընթաց ազգակցական կապերն օգտագործելով երեխայի նկատմամբ սեռական հանցագործություն կատարելու մասին: Նշված անձանց կողմից երեխայի նկատմամբ հանցանքի կատարումը ևս օժտված է առավել
բարձր հանրային վտանգավորությամբ: Օրինակ՝ կարծում ենք, որ ավագ քրոջ, եղբոր, պապի, տատի, հորեղբոր կամ այլ ազգականի կողմից երեխայի նկատմամբ
սեռական հանցանք կատարելը պակաս վտանագավոր չէ, քան ծնողի կողմից կատարելը, և պետք է նույնքան խիստ պատժվի: Առաջարկում ենք, վերոնշյալ ծանրացնող հանգամանքը ձևակերպել հետևյալ կերպ. «Տասնութ տարին չլրացած անձի նկատմամբ ծնողի, վերընթաց ազգականի կամ մանկավարժի կամ ուսումնական
կամ բուժական, կամ դաստիարակչական հաստատության աշխատակցի կամ այլ
անձի կողմից, որի վրա դրված է նրա դաստիարակության կամ խնամքի պարտականություն կամ որից երեխան գտնվում է աշխատանքային կամ ծառայողական
կախվածության մեջ»:
Վերոշարադրյալի հիման վրա կարծում ենք, որ արտասահմանյան փորձի ուսումնասիրությունը հույժ կարևոր է ՀՀ քրեական օրենսդրության լրամշակման առումով, իսկ կատարված ուսումնասիրության արդյունքում ներկայացված առաջարկությունները կարող են նպաստել երեխային սեռական ագրեսիայից պաշտպանելուն միտված իրավակարգավորումների կատարելագործմանը:

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
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ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО УГОЛОВНОМУ
ПРАВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Эдгар Карапетян
Соискатель кафедры уголовного права ЕГУ
_________________________________

В статье проанализированы специфические особенности уголовной ответственности за насильственные половые преступления против несовершеннолетних
по уголовному праву зарубежных стран. УК ряда стран трактуют сексуальные
действия весьма неопределенно, не описывая их признаков, ограничиваясь лишь
оценочными понятиями. Изучение соответствующих положений УК зарубежных
стран свидетельствует о том, что большинством из них предусматривается более
строгое наказание за совершение насильственных половых преступлений в отношении детей, что представляется вполне обоснованным, хотя УК многих, довольно развитых, стран такого ужесточения не предусматривает, что парадоксально.
Автор предлагает ряд мер, которые направлены на усовершенствование уголовного законодательства РА с целью более всесторонней защиты половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.
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FEATURES OF CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLENT
SEXUAL CRIMES AGAINST MINORS IN THE CRIMINAL
LAW OF FOREIGN COUNTRIES
Edgar Karapetyan
Ph.D. Student of the YSU Chair of Criminal Law
___________________________

The article analyzes specific features of criminal responsibility for violent sexual
crimes against minors in the criminal law of foreign countries. The criminal codes of a
number of states treat sexual acts very vaguely, not specifically mentioning any of
them, without describing their characteristics, confining themselves to appraisal
concepts. The study of the relevant provisions of the Criminal Code of foreign
countries indicates that most of them envisage a more severe punishment for
committing violent sexual crimes against minors, which seems to be reasonable,
although many, rather developed, countries do not provide such tightening, that
paradoxically. The author proposes a number of measures aimed to improve the
criminal legislation of the Republic of Armenia with a view to more comprehensive
protection of sexual inviolability and sexual freedom of minors.
Բանալի բառեր – անչափահասներ, երեխա, բռնի սեռական հանցագործություններ,

սեռական ոտնձգություններ, ֆիզիկական բռնություն, սպառնալիք, բռնաբարություն, սեռական ագրեսիա, սեքսուալ բնույթի գործողություններ, ներթափանցում
Ключевые слова: несовершеннолетние, дети, насильственные сексуальные
преступления, сексуальные домогательства, физическое насилие, угрозы,
изнасилование, сексуальная агрессия, сексуальная активность, проникновение
Key words: minors, children, violent sexual crimes, sexual harassment, physical
violence, threats, rape, sexual aggression, sexual activity, penetration

120

Պետություն և իրավունք
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։

