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ՕՐԵՆՔ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Գրիգոր Բեքմեզյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
________________________________

Ժամանակակից իրավագիտությունը և հատկապես պրակտիկ իրավաբաններին անհնար է պատկերացնել առանց տնտեսագիտական տարրական գիտելիքների կամ տնտեսական մտածելակերպի։ Գործարար հարաբերությունները առօրյայում հանդիպում են ամենուրեք, և դրանց ճիշտ իրավական կարգավորման անհրաժեշտությունը պարտավորեցնում է իրավական լուծումները և իրավական ակտերը
ընդունելիս ու կիրառելիս հաշվի առնել տնտեսական պահանջները, ցանկացած իրավական ակտի ազդեցությունը հասարակական հարաբերությունների կարգավորումների վրա քննարկել նաև տնտեսագիտության տեսանկյունից։
Օրենք և տնտեսագիտություն ուղղությունը, ըստ էության լինելով իրավունքի և
տնտեսագիտության համագործակցության արդյունքում ձևավորված գիտության
նոր և առանձնահատուկ ճյուղ, ներկայումս, ձևավորման փուլից տեղափոխվելով
զարգացման փուլ, մեծ տարածում և կարևորություն է ստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի մի շարք առաջնակարգ բուհերում (ինչպես օր.`
Հարվարդի, Ուտրեխտի, Օքսֆորդի համալսարաններում)։ Գիտական ուղղությունը
օրենքը ենթարկում է տնտեսագիտական վերլուծության, այսինքն` որքանո՞վ է օրենքը արդյունավետ տնտեսագիտության տեսանկյունից։ Նմանատիպ ուսումնասիրության արդյունավետությունը իմաստավորվում է նրանով, որ բացատրվում է իրավական ակտերի և ինստիտուտների ազդեցությունը իրական կյանքում տեղի ունեցող դեպքերի վրա, բացահայտվում են այդ ազդեցության դրական և բացասական կողմերը։ Հիմնական խնդիրն այն է, թե օրենքը որքանով կարող է հասկացվել
որպես հասարակության զարգացման օգտակար գործողության գործակիցը բարձրացնող մեխանիզմ։ Արդյո՞ք օրենսդիրներն ու դատավորները աշխատում են
նպաստել տնտեսական արդյունավետության բարձրացմանը` առանց գիտակցելու
դրա նշանակությունը։
Այս առումով կարևոր է նախ և առաջ բացահայտել, թե ինչով է տարբերվում օրենքի տնտեսագիտական վերլուծությունը օրենքի այլ տիպի վերլուծություններից։ Պետք
է նշել, որ, չնայած առաջին հայացքից թվացյալ պարզությանը, իրականում տնտեսագիտական վերլուծությունը այլ վերլուծություններից տարբերակելը իրենից որոշակի
դժվարություն է ներկայացնում։ Մասնավորապես, ըստ Հարվարդի համալսարանի իրավագիտության և տնտեսագիտության պրոֆեսոր Ստիվեն Շավելի, օրենքի տնտեսագիտական վերլուծությունը ունի երեք առանձնահատկություն.
1. տնտեսագիտական վերլուծությունը, ի տարբերություն մյուսների, օգտագործում է մշակված նմուշներ և տեսության ուսումնասիրության վերլուծական ու էմպիրիկ թեսթեր,
2. վերլուծության ընթացքում, նկարագրելով սուբյեկտների վարքագիծը,
տնտեսագիտությունը ավելի մեծ դեր ու նշանակություն է տալիս այն մոտեցմանը,
որ սուբյեկտները գործում են ավելի ռացիոնալ` հետամուտ լինելով իրենց գործողությունների և ընտրության հնարավոր հետևանքներին,
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3. նորմատիվային գնահատման ժամանակ տնտեսագիտական վերլուծությունը հաշվի է առնում սոցիալական բարեկեցության չափը, մինչդեռ ուսումնասիրության մյուս մոտեցումները հաճախ սոցիալական բարիքի չափանիշները չեն հստակեցնում կամ հիմնականում թողնում են ենթադրելի1:
Օրենքի տնտեսագիտական վերլուծության եղանակը մեծապես կարող է
կարևորվել և արդիական դառնալ նաև նոր իրավական համակարգ և նոր տնտեսակարգ ձևավորող երկրներում, այդ թվում և Հայաստանի Հանրապետությունում։
Հարկ է նշել, որ օրենքի տնտեսագիտական վերլուծությունը, ուսումնասիրելով
իրավունքի տարբեր ճյուղերն ու ինստիտուտները, հատկապես մեծ ուշադրություն
է դարձնում արտապայմանագրային պարտավորությունների տնտեսագիտական
վերլուծությանը։ Ուստի կարևորելով հայկական օրենսդրության ներդաշնակման
անհրաժեշտությունը արևմտյան իրավական համակարգերին` նպատակահարմար
ենք գտնում անդրադառնալ նաև օրենքի տնտեսագիտական վերլուծությանը, դրա
դրական և բացասական կողմերին, ինչպես նաև հիմնավորել դրա անհրաժեշտությունը ՀՀ իրավական համակարգի արդյունավետ ձևավորման տեսանկյունից։ Ինչպես նշում է Գ. Կալաբրեզին, տնտեսագիտական վերլուծության նպատակը ոչ թե
փոխհատուցման որոշակի համակարգի թելադրումն է, այլ կոնկրետ հարցերի
ճշտումը, որոնք մենք պետք է կատարենք որոշելու, թե հատուցման որ համակարգն է ավելի գերադասելի2։
Արտապայմանագրային պարտավորությունների տնտեսագիտական վերլուծությունը նպատակահարմար է սկսել Ռոնալդ Հ. Քոուզի «Հասարակական արժեքի
խնդիրը» (“The Problem of Social Cost”) հոդվածի քննարկմամբ, որը հիմնարար դեր
ունի օրենքի նշանակությունը տնտեսագիտության տեսանկյունից ուսումնասիրող
հետագա աշխատությունների համար։ Քոուզի վերոնշյալ հոդվածը ոչ միայն օրենքի
տնտեսագիտական քննարկման խնդրի ձևավորման և դրա անհրաժեշտության
հիմնավորման հիմք հանդիսացավ, այլև նպաստեց նրան տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակ շնորհելուն3։
Քոուզի հոդվածի կարևորությունը քննարկման ներկայացվող նյութի տեսանկյունից այն է, որ նախ և առաջ, ըստ հեղինակի, և´ վնաս պատճառողը, և´ տուժողը
նպաստում են վնասի ծավալի ձևավորմանը։ Մինչև Քոուզի հոդվածը վնաս պատճառվելու դեպքում վնասի հատուցման պարտականությունը թե´ տեսության մեջ և
թե´ պրակտիկայում դրվում էր վնասը պատճառողի վրա, և վնասի կանխարգելման
դեմ գործողությունները հիմնականում նպատակաուղղված էին վնաս պատճառողի
վարքագիծը կանոնակարգելուն։ Ի հակադրություն սրան` Քոուզը իր հոդվածում առաջ քաշեց տուժողի վարքագիծը կանոնակարգելու անհրաժեշտությունը։ Օրինակ,
միմյանց անմիջական հարևանությամբ բնակվող և ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող
երկու սուբյեկտների միջև, որոնցից մեկը զբաղվում է ցորենի աճեցմամբ, իսկ մյուսը` անասնաբուծությամբ, առաջանում է խնդիր4. մասնավորապես` ֆերմերի անա1

Տե´ս Steven Shavell Economic Analysis of Accident law, John M. Olin Center for Law,
Economics, and Business, Harvard, 2002, էջ 3։
2
Տե´ս Calabresi, G, The Costs of Accidents։ A Legal and Economic Analyses. New Haven, Yale
University Press (1970), էջ 312-313։
3
Տե´ս Donald A. Wittman (ed.), Economic Analysis of the Law, Blackwell Publishing, 2003, էջ 3։
4
Օրինակը վերցված է Քոուզի նշված հոդվածից Տե՜ս Ronald H. Cօase, The poblem of social
cost, Journal of Law and Economics, 1960։ Սակայն մենք այս օրինակը որոշ փոփոխությունների ենք ենթարկել` պայմանավորված մեր կողմից արծարծվող խնդիրների առանձնահատկություններով։
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սունները շատանալով սկսում են մտնել հողագործի ցորենի դաշտը և վնաս են
պատճառում վերջինիս։ Ինչպե՞ս լուծել խնդիրը։ Իհարկե, գործող օրենսդրության
տեսանկյունից ակնհայտ է, որ հողագործը իրավունք կունենա ֆերմերից վնասների
հատուցում ստանալու և իր սեփականությունը պաշտպանելու, որը կարող է տեղի
ունենալ մի քանի տարբերակով` իրական վնասը հատուցելով, արգելելով անասունների մուտքը հողագործի տարածք և այլն։ Սակայն արդյո՞ք տնտեսագիտության տեսանկյունից սա նպատակահարմար է։ Այսինքն` արդյո՞ք ֆերմերի վրա վնասի հատուցման պարտականություն դնելը տնտեսապես ավելի նպատակահարմար
է, քան տվյալ դեպքում վերջինիս պատասխանատվությունից ազատելը։ Ո՞րն է ավելի օգտակար և ցանկալի հասարակության համար` ցորե՞նը, թե՞ կենդանիները,
գետի մեջ թունավոր նյութեր թափող գործարանի արտադրա՞նքը, թ՞ե գետի ձուկը։
Ահա այս հարցերի պատասխանը գտնելու նպատակով Ռ. Հ. Քոուզը իր հոդվածում
փորձ է կատարում պարզ հաշվարկների միջոցով ապացուցել, որ հնարավոր են
դեպքեր, երբ, վնաս պատճառողին պատասխանատվությունից ազատելով, հասարակությունը տնտեսապես ավելի շահի, քան հակառակ դեպքում1։ Քոուզի տեսության հաջորդ նշանակությունը ըստ Ուիտմանի այն է, որ ցույց տվեց` մասնավոր շուկան կարող է ինքնուրույն լուծել խնդիրներ, որոնք տնտեսագետների համոզմամբ
ենթակա էին միայն իշխանությունների հայեցողությանը 2 ։ Այսինքն, եթե շուկայի
մասնակիցների համար օրենսդիրը հնարավորություն է ստեղծում լուծելու միմյանց
միջև ծագած խնդիրները բանակցությունների միջոցով, ընդ որում, եթե դրանց
ծախսը ավելի նվազ է, քան սպասվող արդյունքը, ապա կողմերը անպայման կդիմեն բանակցությունների և այդ ճանապարհով նվազագույն ծախսերով կհասնեն
ցանկալի արդյունքի։ Մեր կարծիքով, Քոուզի հոդվածի ամենաէական արժեքը, որը
և հիմք հանդիսացավ «Քոուզի տեսության» ձևավորման, այն է, որ հոդվածում հեղինակը հանգում է հետևյալ եզրակացության. պայմանագրային ծախսերի (պայմանագրերի կնքում և վերահսկողություն) բացակայության դեպքում վնասի ծավալը
կմնա նույնը` անկախ այն բանից` հողագործը ունի վնասի հատուցման իրավունք,
թե ֆերմերը` վնաս պատճառելու։
Քոուզի տեսությունը ժամանակի ընթացքում ենթարկվել է քննադատության3, որին մենք այժմ չենք անդրադառնա, քանզի մեր նպատակը ոչ թե դրա քննադատությունն է կամ գովաբանությունը, այլ խնդրի, այսինքն` օրենքի տնտեսագիտական վերլուծության անհրաժեշտության բացահայտումը։
Ուսումնասիրելով օրենքի տնտեսագիտական վերլուծության վերաբերյալ
արևմտյան գրականության մեջ հատկապես տնտեսագետ մասնագետների արտահայտած տեսակետները` կարող է թվալ, թե օրենքի տնտեսագիտական վերլուծությունը հիմնականում ընթանում է տնտեսական շահի ուղղությամբ` անուշադրության մատնելով օրենսդրության հիմնական սկզբունքները` արդարություն, ազնվություն, բարոյականություն, կողմերի հավասարություն և այլն։ Աշնուշտ, այդ կարծիքի մեջ առկա է որոշակի ճշմարտություն, ուստի մեր ուսումնասիրության նպատակը ոչ թե օրենքի տնտեսագիատական վերլուծության գովաբանությունն է, այլ
դրա` իրավաբանության տեսանկյունից ընդունելի կողմերով արդյունավետ իրավական համակարգի ստեղծումը, որը կարելի է ցույց տալ Շավելի աղյուսակի հիման
1

Տե´ս Ronald H. Cօase The problem of social cost, Journal of Law and Economics, 1960։
Տե´ս Donald A. Wittman (ed.), նշված աշխատությունը, էջ 3։
3
Տե´ս Robert Cooter The Coast of Coase, Donald A. Wittman (ed.), Economic Analysis of the
Law, Blackwell Publishing, 2003, էջ 14։
2
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վրա։
Նպատակ ունենալով ցույց տալ ծախսերի բաշխման և սոցիալական բարեկեցության լավագույն հնարավոր աստիճանը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների դեպքում` հեղինակը աղյուսակի միջոցով փորձ է անում ըստ կողմերի
զգուշավորության աստիճանի վերլուծել պատահարների քանակի կանխման և
ծախսերի հնարավոր արդյունավետ բաշխման հնարավորությունը։ Մենք, մեր հերթին, նպատակ ունենալով ցույց տալ, թե ինչպես օրենքի տնտեսագիտական վերլուծությունը կարելի է արդյունավետ կիրառել նաև օրենսդրության կատարելագործման առումով, Շավելի օրինակը կօգտագործենք այդ տեսանկյունից։
Այսպես` 100 պ.մ. ծախսեր ենթադրող ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հնարավորությունը կախված է վնաս պատճառողի և տուժողի զգուշավորության աստիճանից, որը ցույց է տրվում ստորև բերվող աղյուսակում.
Աղյուսակ 1. Տուժողների և վնաս պատճառողների ուշադրության աստիճանը և պա-
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բացակայում է
կա

Ինչպես եզրակացնում է հեղինակը, աղյուսակի վերջին տողից և սյունակից
ակնհայտ է, որ սոցիալապես լավագույն տարբերակին կարելի է հասնել այն դեպքում, երբ և´ վնաս պատճառողը, և´ տուժողը ձեռնարկում են միջոցներ վնասից
խուսափելու համար1։ Եվ իրոք, երբ միայն տուժողը կամ վնաս պատճառողն են միջոցներ ձեռնարկում վնասից խուսափելու համար, ապա մեծ են լինում և´ սոցիալական ծախսերը, և´ վնասի հավանականությունը։ Այսպիսով, օրենքի տնտեսագիտական վերլուծությունը մեզ հնարավորություն է տալիս հասկանալու օրենսդրությունը
նաև տնտեսության տեսանկյունից և օրենսդրության բարեփոխման միջոցով հասնել ավելի արդյունավետ սոցիալական բարեկեցության։
Իսկ ինչպես նշում են Մարկեզինիսն ու Դեակինը, օրենքի տնտեսագիտական
վերլուծության նպատակն է ապահովել ծախսերի արդյունավետ բաշխումը արտապայմանագրային պարտավորությունների մասնակիցների միջև, այսինքն` ձևավորել այնպիսի օրենսդրական համակարգ, որի դեպքում ծախսերի որոշակի բաժինը
կընկնի այն անձի վրա, որը ավելի շատ հնարավորություն և միջոցներ ունի կրելու
դրանք2։
1
2

Տե´ս Steven Shavell, Economic Analysis of Accident law, նշված աշխատությունը, էջ 5։
Տե´ս B.S. Markesinis and S.F. Deakin, Tort Law, նշված աշխատությունը, էջ 25-35։
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Այսպիսով, ակնհայտ է, որ քննարկվող խնդրի նպատակն է նաև ուսումնասիրել
ծախսերի առավել արդյունավետ բաշխումը կողմերի միջև և նպաստել դրանց բարելավմանը:
Գտնում ենք, որ օրենսդրության նպատակը ոչ միայն սեփականության կամ
կյանքի և առողջության պաշտպանությունն է, այլև այնպիսի համակարգի ստեղծումը, որը հնարավորություն կընձեռի նվազեցնելու այդ արժեքների նկատմամբ
ոտնձգությունները, արդյունավետ բաշխելու ծախսերը կողմերի միջև։ Ասվածը կարող ենք հիմնավորել շատ պարզ օրինակի հիման վրա։ Գաղտնիք չէ, որ առօրյա
կյանքում ճանապարհատրանսպորտային պատահարները շատ դեպքերում տեղի
են ունենում այն պատճառով, որ հետիոտները, արհամարհելով կանոնները, փողոցը հատում են ցանկացած տեղից` առանց նույնիսկ օգտագործելու դրա համար
նախատեսված անցումները։ Սա արդյունք է մոտալուտ վտանգի նկատմամբ հետիոտնի անփությության և, ինչպես նշեցինք, վստահության, որ, միևնույնն է, վնաս
պատճառողը կհատուցի դա, իսկ արդյունքում` վնաս և լրացուցիչ ծախսեր։ Արդյո՞ք
մենք կունենանք նույն վիճակը, եթե օրենսդրորեն ամրագրվի, որ փողոցն անցնելու
կանոնները խախտած տուժողի կրած վնասը ենթակա չէ հատուցման։
Ընդհանրապես, հարկ ենք համարում նշել, որ արևմտյան իրավատնտեսագիտական գրականության մեջ մեծ տեղ է հատկացվում օրենքի տնտեսագիտական
վերլուծությանը հենց վնաս պատճառելու հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության դեպքում1, սակայն անուշադրության չեն մատնված նաև պայմանագրային իրավունքի, արտոնագրային և հեղինակային իրավունքների, քրեական իրավունքի ուսումնասիրումը տնտեսագիտության տեսանկյունից։ Հատկապես առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում դատավարության և դատական
ծախսերի բաշխման տնտեսագիտական վերլուծությունը։ Ինչպես ցույց է տալիս
դատական պրակտիկան ՀՀ-ում, շատ դեպքերում կողմերը դիմում են դատական
պաշտպանության` ամենևին հաշվի չառնելով դատական ծախսերը (երբ հնարավոր է, որ 100 պ.մ. շահելու նպատակով կողմը դատարանում ծախսի 200 պ.մ)։ Իսկ
դատավարության և իրավական գործընթացների տնտեսագիտական վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս իրավաբաններին ավելի ճիշտ կողմնորոշվելու և
ավելի նպատակային գնահատելու, թե որ դեպքում կողմերը կդիմեն դատավարության, կամ որ դեպքում է նպատակահարմար վեճը լուծել բանակցությունների
միջոցով։ Սա հատկապես կարևորվում է վնաս պատճառելուց բխող պարտավորությունների դեպքում պատճառված վնասի հատուցման գործերի ժամանակ, քանի որ, ինչպես ցույց է տալիս միջազգային և ՀՀ պրակտիկան, այս պարտավորությունների կողմերը գերակշռող դեպքում ձգտում են վեճը լուծել բանակցությունների
միջոցով, իսկ օրենքի տնտեսագիտական վերլուծությունը հնարավորություն կտա
ավելի իրատեսորեն գնահատել կողմերի շանսերը և հնարավորությունները, ճիշտ
կազմակերպել բանակցությունները։
Այսպիսով. օրենքի տնտեսագիտական վերլուծության նպատակն է բացահայտել, թե ինչպիսին է օրենքի դերը տնտեսության տեսանկյունից. արդյո՞ք հնարավոր չէ մինչև օրենքի ընդունումը քննարկել վերջինիս տնտեսական նշանակությունը և ցանկալի տնտեսական արդյունքի հասնելու համար ավելի արդյունավետ
1

Տե´ս Steven Shavell, Economic Analysis of Accident law, John M. Olin Center for Law,
Economics, and Business, Harvard, 2002։
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բաշխել օրենքի կիրառման ժամանակ առաջացող ծախսերը, տնտեսության տեսանկյունից քննարկել քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների մասնակիցների գործողությունների դրդապատճառները և դրանց հիման վրա ընդունել ավելի
արդյունավետ օրենքներ։

LAW AND ECONOMICS
Grigor Bekmezyan
Associate Professor at the YSU Chair of Civil Law,
Candidate of Legal Sciences
________________________

The author discusses combination of law and economics as a comparably new
subject and course in the field of jurisprudence and economics. Started its
development from 70’s, nowadays the subject has its big role and importance for legal
and economic studies in the developed countries.
In the era of economic relationships every lawyer specializing in the business and
economic law, must understand and know economics. It is very important for every
lawyer to have not only legal but also economic thinking. This course gives lawyers
abilities to understand and analyze law and legal acts also from economical point of
view.
The article is analyzing the law in the aspect of economics; that is "What are the
effectives of law from the aspect of economics". In the article, the basic approaches of
different types of economic analysis of law are introduced and the basic theories and
tools are explained. Effect analyses describe the real-life effects of legal rules and
institutions; reveal unexpected side effects or even adverse effects of legal rules.
Explanatory economic analyses are focused on providing an economic explanation for
existing rules and institutions.
The purpose of the article is to introduce to lawyers and economists of Armenia
the entity of Law and Economics and put into discussion the necessity of the subject in
Armenia.

ЗАКОН И ЭКОНОМИКА
Григор Бекмезян
Доцент кафедры гражданского права ЕГУ,
кандидат юридических наук
______________________

Автор обсуждает сочетание права и экономики, как сравнительно новое
направление и предмет в сфере юриспруденции и экономики. Начиная свое
развитие в 70-х годах, сегодня предмет имеет свою большую роль и значение в
правовых и экономических исследованиях в развитых странах.
В век экономических отношений каждый юрист, специализирующийся в
бизнес и экономическом праве, должен понимать и знать экономику. Для
каждого юриста очень важны экономические знания. Исследуемое направление
дает возможность юристам понимать и анализировать законы и другие акты
также с точки зрения экономики.
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Статья анализирует закон с точки зрения экономики: какова эффективность
закона с точки зрения экономики? В статье представляются основные подходы
разных видов экономических анализов закона и объясняются основные теории.
Анализ эффектов анализирует реальный эффект правовых актов и институтов
на реальную жизнь, раскрывают скрытые, в том числе и негативние, эффекты
правовых актов. Объяснительный экономический анализ сфокусорован на
экономическом объяснении существующих законов и институтов.
Цель статьи представить на обсуждение юристов и экономистов Армении
сущность и нужность направления “Закон и Экономика”.
Բանալի բառեր – Օրենք, տնտեսագիտություն, վնաս, հատուցում, կարգավորում
Ключевые слова – Закон, экономика, вред, компенсация, регулирование
Key woards – Law, economics, damage, compensation, regulation
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Պետություն և իրավունք

ԳԱՂՏՆԻ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԻ,
ՏԵՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Վահագն Գրիգորյան
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասիստենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
_____________________

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ նաև` Օրենսգիրք) 57-րդ հոդվածի համաձայն՝ ապացույց է այն փաստական տվյալը, որի հետազոտման և գնահատման հիման վրա դատարանը պարզում է գործին մասնակցող անձանց պահանջների և առարկությունների հիմքում դրված, ինչպես նաև գործի կամ հարցի լուծման համար նշանակություն ունեցող այլ փաստերի առկայությունը կամ բացակայությունը:
Ի տարբերություն նախկին ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի1, Օրենսգիրքն առավել մանրամասն է կարգավորում քաղաքացիական գործերի
քննության ընթացքում լուսանկարները, ձայնագրությունները և տեսագրությունները
որպես ապացույց ներկայացնելու, դրանց հետազոտման և թույլատրելիության
գնահատման հետ կապված հարցերը:
Այսպես, նախկինում գործող` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 56-րդ հոդվածը սահմանում էր, որ լուսանկարները, ձայնագրությունները և տեսագրությունները համարվում են իրեղեն ապացույցներ: Մինչդեռ Օրենսգրքի 67-րդ
հոդվածի 1-ին մասը հստակ սահմանում է, որ լուսանկարները, ձայնագրություններն ու տեսագրությունները ապացույցների ինքնուրույն տեսակ են: Նման մոտեցումն արդարացված է՝ հաշվի առնելով լուսանկարների, ձայնագրությունների և
տեսագրությունների առանձնահատկությունները:
Ի տարբերություն նախկինի` նոր Օրենսգիրքը սահմանում է գաղտնի եղանակով կատարված լուսանկարների, ձայնագրությունների և տեսագրությունների թույլատրելիության հատուկ կանոն: Այսպես` 83-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, եթե անձի լուuանկարումը կամ նրա ձայնագրումը կամ տեuագրումն իրականացվել է
առանց այդ անձի համաձայնության կամ իմացության, ապա ապացույցը թույլատրելի է միայն այն դեպքում, եթե oրենքը դա չի արգելում։ Այս կարգավորումը համահունչ է նաև ՀՀ Սահմանադրության2 39-րդ հոդվածով ամրագրված «մարդու ազատ
գործելու իրավունքին», այն է՝ մարդն ազատ է անելու այն ամենը, ինչը չի խախտում այլոց իրավունքները և չի հակասում Սահմանադրությանը ու օրենքներին:
Բացի այդ, Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է ապացույցնե1

Ընդունվել է 17.06.1998թ., ուժի մեջ է մտել 01.01.1999թ.: Տե´ս ՀՀՊՏ 1998/20(53),
09.09.1998թ.:
2
Ընդունվել է 06.12.2015թ., ուժի մեջ է մտել 22.12.2015: Տե´ս ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ
թողարկում Հոդ. 1118:
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րի թույլատրելիության ընդհանուր կանոն, որը կիրառելի է նաև գաղտնի եղանակով
կատարված լուսանկարների, ձայնագրությունների և տեսագրությունների նկատմամբ: Ըստ այդ իրավանորմի՝ հիմնական իրավունքների խախտմամբ ձեռք բերված կամ արդար դատաքննության իրավունքը խաթարող ապացույցի օգտագործումն արգելվում է:
Հետևաբար, գաղտնի եղանակով կատարված կոնկրետ լուսանկարի, ձայնագրության և տեսագրության թույլատրելիությունը պարզելու համար անհրաժեշտ է
պատասխանել հետևյալ հարցերին.
1) արդյո՞ք տվյալ պահին և տվյալ իրավիճակում օրենքն ուղղակիորեն արգելում էր գաղտնի եղանակով լուսանկարի, ձայնագրության կամ տեսագրության կատարումը,
2) արդյո՞ք գաղտնի եղանակով լուսանկարի, ձայնագրության կամ տեսագրության կատարումը խախտում էր անձի արդար դատաքննության իրավունքը,
3) արդյո՞ք գաղտնի եղանակով լուսանկարի, ձայնագրության կամ տեսագրության կատարումը խախտում էր անձի հիմնական իրավունքներից որևէ մեկը:
Առաջին հարցի կապակցությամբ պետք է նշել, որ օրինակ` «Զանգվածային
լրատվության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածը սահմանում է գաղտնի եղանակով
արված տեսագրության տարածումն արգելելու մասնավոր դեպք: Արգելվում է տեսաձայնագրմամբ ստացված տեղեկատվության տարածումը (մեր կարծիքով` «տարածում» է նաև այդ տեսագրությունը դատավարության ընթացքում որպես ապացույց
օգտագործելը), եթե դա ստացվել է առանց տեսաձայնագրման կատարման մասին

զգուշացնելու, և անձն ակնկալել է, որ գտնվում է տեսաձայնագրումը կատարողի
տեսադաշտից դուրս, լսելի չէ նրա համար և դրա համար ձեռնարկել է բավարար միջոցներ, բացառությամբ, երբ տեսաձայնագրումը կատարած անձի տեսադաշտից
դուրս լինելու կամ նրա համար լսելի չլինելու համար ձեռնարկված միջոցներն ակնհայտորեն անբավարար են եղել: Սակայն անգամ այս արգելքը բացարձակ չէ. նույն
իրավանորմը սահմանում է նաև, որ այդպիսի տեսաձայնագրմամբ ստացված տեղեկատվության տարածումը թույլատրվում է, եթե դա անհրաժեշտ է հանրային շահերի պաշտպանության համար:
Իհարկե չպետք է մոռանալ նաև, որ «Զանգվածային լրատվության մասին» ՀՀ
օրենքի 1-ին հոդվածը հստակ սահմանում է, որ օրենքը կարգավորում է միայն
զանգվածային լրատվության իրականացման հետ կապված հարաբերությունները:
Վերը նշված իրավանորմը և արգելքը վերաբերում են միայն զանգվածային լրատվության միջոցներին:
Երկրորդ հարցի կապակցությամբ պետք է նշել, որ, ամեն դեպքում, գաղտնի եղանակով լուսանկարի, ձայնագրության կամ տեսագրության կատարումը չի խախտում անձի արդար դատաքննության իրավունքը1:
Երրորդ հարցադրման կապակցությամբ պետք է նշել, որ ՀՀ Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի օրինական հիմքով ձեռք բերած սեփականությունն իր հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու իրավունք: Սույն աշխատանքում անդրադարձ կկատարվի այն
խնդրին, թե արդյո՞ք գաղտնի եղանակով լուսանկարի կամ տեսագրության կատա1

Ավելի մանրամասն տե´ս Վ.Հ. Գրիգորյան, «Գաղտնի եղանակով կատարված ձայնագրությունների և տեսագրությունների թույլատրելիության հիմնախնդիրները քաղաքացիական
դատավարությունում» // ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական
կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, էջեր 399-400:
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Պետություն և իրավունք
րումը կարող է խախտել անձի սեփականության իրավունքը, և եթե այո, ապա ո՞ր
դեպքերում:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 163-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ սեփականության իրավունքը սուբյեկտի իրավունքն է՝ իր հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու իրեն պատկանող գույքը: Հետևաբար, «սեփականության իրավունք» հասկացությունը ներառում է գույքի տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման իրավազորությունները: Այդ հոդվածը սահմանում է նաև
«տիրապետման իրավունք», «օգտագործման իրավունք» և «տնօրինման իրավունք» հասկացությունների բովանդակությունը:
Այդ հասկացությունների բովանդակության ուսումնասիրությունից պարզ է
դառնում, որ.
- «Տիրապետման իրավունքը» գույքը փաստացի տիրապետելու հնարավորությունն է: Իսկ գույքը լուսանկարելը կամ տեսանկարահանելը չի կարող համարվել գույքի տիրապետում: Նման գործողությունը չի կարող համարվել սեփականատիրոջ կողմից իր գույքի տիրապետման իրավունքի խախտում, քանի որ այն որևէ
կերպ չի խոչընդոտում սեփականատիրոջ կողմից գույքը փաստացի տիրապետելու հնարավորությունը:
- «Տնօրինման իրավունքը» գույքի ճակատագիրը որոշելու հնարավորությունն
է: Իսկ գույքը լուսանկարելը կամ տեսանկարահանելը չի կարող համարվել գույքի
տնօրինում կամ սեփականատիրոջ կողմից իր գույքի տնօրինման իրավունքի
խախտում, քանի որ այն որևէ կերպ չի խոչընդոտում նրա` իր գույքի ճակատագիրը
որոշելու հնարավորությունը:
«Օգտագործման իրավունքը» գույքից դրա օգտակար բնական հատկությունները քաղելու, ինչպես նաև դրանից օգուտ ստանալու հնարավորությունն է: Անհրաժեշտ է քննարկել այն հարցը, թե արդյո՞ք գույքը լուսանկարելը կամ տեսանկա-

րահանելը կարող է համարվել այդ գույքի օգտագործում, և արդյո՞ք նման օգտագործման համար անհրաժեշտ է սեփականատիրոջ թույլտվությունը:
1) Ինչպես արդեն նշվեց, օգտագործման իրավունքը գույքից դրա օգտակար
բնական հատկությունները քաղելու, ինչպես նաև դրանից օգուտ ստանալու հնարավորությունն է: Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ օգուտը կարող է լինել
եկամտի, պտուղների, աճի, ծնաճի և այլ ձևերով:
Հետևաբար, «գույքի օգտագործում» հասկացությունը պետք է մեկնաբանել այդ
գույքից որևէ տեսակի եկամուտ կամ օգուտ ստանալու առնվազն տեսական հնարավորության լույսի ներքո1:
Ստացվում է, որ գույքը (ներառյալ՝ անշարժ գույքը) լուսանկարելը կամ տեսանկարահանելն ինքնին չի կարող համարվել գույքի օգտագործում, եթե այն որոշակի
1

Նշված պնդման վրա արված եզրահանգումները սխալ կլինեն այն դեպքում, եթե ՀՀ վճռաբեկ դատարանը կամ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իրենց դատական
ակտերում «օգտագործման իրավունք» կամ «գույքի օգտագործում» հասկացությունները
մեկնաբանած լինեն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքից տարբերվող և ավելի «լայն»
եղանակով: Մեր կողմից նման դատական ակտեր չեն հայտնաբերվել, սակայն դրանց
գոյությունը կամ հետագայում կայացումը չի բացառվում: Այս կապակցությամբ տե´ս օրինակ
Monica Carss-Frisk, "The right to property: A guide to the implementation of Article 1 of Protocol
№ 1 to the European Convention on Human Rights", Human rights handbooks, № 4, Council of
Europe, Germany, 2003, ինչպես նաև՝ Aida Grgic, Zvonimir Mataga, Matija Longar, Ana Vilfan,
"The right to property under the European Convention on Human Rights: A guide to the
implementation of the European Convention on Human Rights and its protocols", Human rights
handbooks, № 10, Council of Europe, Belgium, 2007:
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օգուտ և/կամ որևէ տեսակի եկամուտ չի բերում (և հետագայում էլ չի բերելու) լուսանկարողին (տեսանկարահանողին): Նշվածի օրինակ է այն դեպքը, երբ գույքը
լուսանկարվում կամ տեսանկարահանվում է բացառապես անձնական նպատակներով:
Մյուս կողմից, գույքը (ներառյալ՝ անշարժ գույքը) լուսանկարելը կամ տեսանկարահանելը կհամարվի գույքի օգտագործում, եթե այն որոշակի օգուտ և/կամ
որևէ տեսակի եկամուտ է բերում (կամ հետագայում է բերելու) լուսանկարողին
(տեսանկարահանողին): Նշվածի օրինակ է այն դեպքը, երբ նման լուսանկարը կամ
տեսագրությունը հետագայում օգտագործվելու է առևտրային նպատակներով:

Ամփոփելով ասվածը՝ կարծում ենք, որ գույքը լուսանկարելը կամ տեսանկարահանելը կարող է համարվել այդ գույքի օգտագործում այն դեպքում, եթե լուսանկարումը կամ տեսանկարահանումը կատարվում է որևէ օգուտ ստանալու (քաղելու)
նպատակով կամ ակնկալիքով:
2) Թեև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում գոյություն չունի որևէ նորմ, որը
հստակ և ուղղակիորեն կսահմաներ, որ գույքի օգտագործումը կարող է տեղի ունենալ միայն սեփականատիրոջ թույլտվությամբ, այդուհանդերձ այդ կանոնը բխում է
ինչպես սեփականության իրավունքի էությունից, այնպես էլ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի մի շարք նորմերի համադրված վերլուծությունից:
Այսպես, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 163-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերը
սահմանում են, որ սեփականության իրավունքը սուբյեկտի ... իրավունքն է` իր հայեցողությամբ ... օգտագործելու ... իրեն պատկանող գույքը: Սեփականատերն իրավունք ունի ... այլ անձանց ... փոխանցել ... գույքի օգտագործման ... իրավունքները ...:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 277-րդ հոդվածի համաձայն՝ սեփականատերն իրավունք ունի պահանջել վերացնելու իր իրավունքների ամեն մի խախտում, թեկուզև այդ խախտումները զուգորդված չեն եղել տիրապետումից զրկելու
հետ: Ակնհայտ է, որ այս նորմը վերաբերում է օգտագործման և տնօրինման իրավունքների խախտումներին:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 606-րդ հոդվածի համաձայն՝ վարձակալության պայմանագրով վարձատուն պարտավորվում է վճարի դիմաց վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և (կամ) օգտագործմանը հանձնել գույք: Իսկ 685-րդ
հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրով
... մի կողմը ... պարտավորվում է գույքը հանձնել կամ հանձնում է մյուս կողմի ...
անհատույց ժամանակավոր օգտագործմանը, իսկ վերջինս պարտավորվում է այդ
գույքը վերադարձնել նույն վիճակում ... կամ պայմանագրով որոշված վիճակում:
Վերը նշված իրավանորմերի համադրումից բխում է, որ.
ա) սեփականության իրավունքը ներառում է ոչ միայն գույքը սեփականատիրոջ
կողմից իր հայեցողությամբ օգտագործելու իրավունքը, այլև՝ գույքը այլ անձանց ապօրինի (առանց սեփականատիրոջ համաձայնության) օգտագործումից պաշտպանելու իրավունքը,
բ) սեփականատերը իրավունք ունի պահանջել դադարեցնել երրորդ անձանց
կողմից իր գույքի ապօրինի (առանց սեփականատիրոջ համաձայնության) օգտագործումը,
գ) սեփականատիրոջը պատկանող գույքի օգտագործումը երրորդ անձանց
կողմից կարող է լինել հատուցելի կամ անհատույց, սակայն ամեն դեպքում՝ սեփա-
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Պետություն և իրավունք

կանատիրոջ համաձայնությամբ (բացառությամբ հարկադիր սերվիտուտի և օրենքով սահմանված այլ դեպքերի, որոնք մեր խնդրին չեն առնչվում):

Ամփոփելով ասվածը՝ կարող ենք պնդել, որ սեփականատիրոջ համաձայնությունն անհրաժեշտ է երրորդ անձանց կողմից գույքի նկատմամբ ցանկացած գործողություն կատարելու համար, որը կարող է համարվել այդ գույքի օգտագործում:
Այսպիսով, եթե գույքի լուսանկարումը կամ տեսանկարահանումը կատարվում է
օգուտ ստանալու նպատակով կամ ակնկալիքով, ապա դա համարվում է գույքի օգտագործում, որի համար անհրաժեշտ է սեփականատիրոջ թույլտվությունը: Նման
թույլտվության բացակայության պայմաններում կատարված գաղտնի լուսանկարը
կամ տեսագրությունը խախտում է գույքի սեփականատիրոջ սեփականության իրավունքը:
Մինչդեռ, եթե գույքի լուսանկարումը կամ տեսանկարահանումը կատարվում է
բացառապես անձնական նպատակներով, ապա դա չպետք է համարվի գույքի օգտագործում, և հետևաբար դրա համար չպետք է պահանջվի սեփականատիրոջ կողմից տրված թույլտվություն: Նման թույլտվության բացակայության պայմաններում
կատարված գաղտնի լուսանկարը կամ տեսագրությունը չպետք է դիտվի որպես
գույքի սեփականատիրոջ սեփականության իրավունքի խախտում:
Միևնույն ժամանակ, պետք է հաշվի առնել, որ լուսանկարվող կամ տեսանկարահանվող գույքը կարող է հանդիսանալ ոչ միայն «դասական» սեփականության իրավունքի, այլև մտավոր սեփականության իրավունքի օբյեկտ: ՀՀ սահմանադրության 60-րդ հոդվածի («Սեփականության իրավունքը») 7-րդ մասի համաձայն՝ մտավոր սեփականությունը պաշտպանվում է օրենքով: Հետևաբար կարող ենք պնդել,
որ «մտավոր սեփականությունը» ևս սեփականության տարատեսակ է:
Ուստի, գույքի լուսանկարման կամ տեսանկարահանման (այդ թվում՝ գաղտնի
լուսանկարման կամ տեսանկարահանման) դեպքում պետք է հաշվի առնել նաև
մտավոր սեփականության իրավունքի ոլորտը կարգավորող օրենսդրության պահանջները, որովհետև սուբյեկտային առումով մտավոր սեփականության օբյեկտ
հանդիսացող գույքի սեփականատերը միշտ չէ, որ մտավոր սեփականության օբյեկտի իրավատեր է համարվում: Օրինակ, «Հեղինակային իրավունքի և հարակից
իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ ստեղծագործության
նկատմամբ հեղինակային իրավունքը գործում է անկախ այն նյութական օբյեկտի
նկատմամբ սեփականության իրավունքից, որում արտահայտված է ստեղծագործությունը: Հեղինակի կողմից նյութական օբյեկտի օտարումը, որում արտահայտված է ստեղծագործությունը, ինքնին չի նշանակում հեղինակային իրավունքի օտարում:
Ընդ որում, մտավոր սեփականության օբյեկտ կարող է հանդիսանալ ոչ միայն
շարժական, այլև անշարժ գույքը («Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «թ» կետի համաձայն՝ հեղինակային իրավունքի օբյեկտներ են նաև քաղաքաշինական, ճարտարապետական, այգեպուրակային արվեստի ստեղծագործությունները և դրանց լուծումները):
Հետևաբար, մտավոր սեփականության իրավունքի օբյեկտ հանդիսացող գույքը գաղտնի լուսանկարելու կամ տեսանկարահանելու դեպքում պետք է հաշվի առնել նաև հանգամանքը, թե արդյոք կոնկրետ իրավիճակում և կոնկրետ նպատակի
առկայության պայմաններում թույլատրելի է մտավոր սեփականության օբյեկտի լուսանկարումը կամ տեսանկարահանումը՝ առանց մտավոր սեփականության օբյեկտի իրավատիրոջ համաձայնության: Ընդ որում, մտավոր սեփականության օբյեկ-
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տի լուսանկարումը կամ տեսանկարահանումը մտավոր սեփականության ոլորտը
կարգավորող օրենսդրության տեսանկյունից կարող է համարվել այդ օբյեկտի օգտագործում, իսկ մտավոր սեփականության օբյեկտն առանց իրավատիրոջ թույլտվության օգտագործելու սահմանները կարգավորվում են մտավոր սեփականության
ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ:
Այս կապակցությամբ որպես օրինակ կարելի է նշել, որ «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի համաձայն՝
առանց հեղինակի համաձայնության և հեղինակային վարձատրության վճարման
թույլատրվում են փողոցներում, զբոսայգիներում, հրապարակներում և այցելության
համար բաց այլ վայրերում մշտապես տեղադրված ստեղծագործությունների՝ ցանկացած կրիչի վրա, ցանկացած միջոցներով և ձևերով վերարտադրումը, հեռարձակումը, վերարտադրված օրինակների տարածումը, այդ թվում՝ համացանցի միջոցով։
Ընդ որում, ինչպես արդեն նշվեց, «ստեղծագործություն» կարող է համարվել
ինչպես շարժական, այնպես էլ անշարժ գույքը՝ որպես քաղաքաշինական և/կամ
ճարտարապետական ստեղծագործություն: Իսկ լուսանկարումը կամ տեսանկարահանումը վերարտադրման եղանակ է («Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն՝ վերարտադրում է համարվում ստեղծագործության ուղղակի կամ անուղղակի, ժամանակավոր կամ
մշտական ամրագրումը ցանկացած կրիչի վրա, ցանկացած միջոցներով և ձևով,
ամբողջությամբ կամ մասնակի):
Սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ վերը նշված հոդվածը կարգավորում է ոչ
թե լուսանկարողների/տեսանկարահանողների և հեղինակային իրավունքի օբյեկտ
հանդիսացող գույքի սեփականատիրոջ, այլ բացառապես լուսանկարողների/տեսանկարահանողների և հեղինակային իրավունքի օբյեկտ հանդիսացող գույքի հեղինակի միջև ծագող հարաբերությունները:
Այսպիսով՝
1) Եթե գույքի լուսանկարումը կամ տեսանկարահանումը կատարվում է օգուտ
ստանալու նպատակով կամ ակնկալիքով, ապա դա համարվում է գույքի օգտագործում, որի համար անհրաժեշտ է սեփականատիրոջ թույլտվությունը: Նման
թույլտվության բացակայության պայմաններում արված գաղտնի լուսանկարը կամ
տեսագրությունը խախտում է գույքի սեփականատիրոջ սեփականության իրավունքը:
2) Եթե գույքի լուսանկարումը կամ տեսանկարահանումը կատարվում է բացառապես անձնական նպատակներով, ապա դա չպետք է համարվի գույքի օգտագործում, և դրա համար չպետք է պահանջվի սեփականատիրոջ կողմից տրված
թույլտվություն: Նման թույլտվության բացակայության պայմաններում կատարված
գաղտնի լուսանկարը կամ տեսագրությունը չպետք է դիտվի որպես գույքի սեփականատիրոջ սեփականության իրավունքի խախտում:
3) Մտավոր սեփականության իրավունքի օբյեկտ հանդիսացող գույքը գաղտնի
լուսանկարելու կամ տեսանկարահանելու դեպքում պետք է հաշվի առնել նաև
հանգամանքը, թե արդյոք կոնկրետ իրավիճակում և կոնկրետ նպատակի առկայության պայմաններում թույլատրելի է մտավոր սեփականության օբյեկտի լուսանկարումը կամ տեսանկարահանումը՝ առանց մտավոր սեփականության օբյեկտի իրավատիրոջ համաձայնության:
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Ընդ որում, կարծում ենք, որ, ընդհանուր առմամբ, վերը նշված երեք պնդումները վերաբերում են սեփականության և մտավոր սեփականության իրավունքի բոլոր սուբյեկտներին՝ առանց որևէ խտրականության (ֆիզիկական անձինք, իրավաբանական անձինք, պետություն, համայնքներ): ՀՀ սահմանադրության 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվում և հավասարապես պաշտպանվում են սեփականության բոլոր ձևերը: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գույքը կարող է գտնվել
քաղաքացիների, իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կամ համայնքների սեփականության ներքո: Նույն հոդվածի 4-րդ մասի
համաձայն՝ բոլոր սեփականատերերի իրավունքները պաշտպանվում են հավասարապես:
Նմանապես, կարծում ենք, որ, ընդհանուր առմամբ, վերը նշված երեք պնդումները վերաբերում են սեփականության և մտավոր սեփականության իրավունքի բոլոր օբյեկտներին:
Միևնույն ժամանակ, օրենքով կարող են սահմանվել բացառություններ սեփականության (այդ թվում՝ մտավոր սեփականության) իրավունքի որոշակի սուբյեկտների և օբյեկտների համար: Օրինակ, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ազատորեն՝ առանց
թույլտվության, գտնվելու պետության կամ համայնքի սեփականություն հանդիսացող՝ բոլորի համար բաց հողամասերում և օգտվելու դրանցում եղած բնական օբյեկտներից՝ պահպանելով օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված նորմերը: Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ազատորեն՝ առանց
որևէ թույլտվության, գաղտնի լուսանկարել և տեսանկարահանել պետության կամ
համայնքի սեփականություն հանդիսացող բաց հողամասերը և դրանցում եղած
բնական օբյեկտները՝ այդ թվում նաև օգուտ ստանալու նպատակով կամ ակնկալիքով: Հարկ է նշել, որ բաց հողամասերը և բնական օբյեկտներն ինքնին չեն կարող
հանդիսանալ մտավոր սեփականության իրավունքի օբյեկտներ:

Հետաքրքրական է նաև այն հարցադրումը, թե արդյոք սեփականատերը կարող
է իրեն պատկանող տարածքում գտնվողների համար սահմանել պարտադիր պահպանման ենթակա որոշակի կանոններ, որը կներառի սեփականության տարածքում
տեսանկարահանման կամ լուսանկարման արգելք:
Այս հարցի պատասխանը կարևոր է այնքանով, որ եթե սեփականատերը նման
իրավազորություն ունի, ապա այդպիսի արգելքի առկայության պայմաններում կատարված գաղտնի լուսանկարումը կամ տեսանկարահանումն ինքնին կխախտի
այդ տարածքի սեփականատիրոջ սեփականության իրավունքը՝ անկախ այն հանգամանքից՝ լուսանկարումը կամ տեսանկարահանումը կդիտվե՞ն որպես «գույքի
օգտագործում», թե՞ ոչ:
Կարծում ենք, որ սեփականատերն իրավունք ունի իրեն պատկանող տարածքում գտնվողների համար սահմանել պարտադիր պահպանման ենթակա որոշակի
կանոններ, որը կներառի սեփականության տարածքում տեսանկարահանման կամ
լուսանկարման արգելք:
Այսպես, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 163-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սեփականատերն իրավունք ունի իրեն պատկանող գույքի նկատմամբ իր հայեցողությամբ կատարել օրենքին չհակասող և այլ անձանց իրավունքներն ու օրենքով պահպանվող շահերը չխախտող ցանկացած գործողություն: Կարծում ենք, որ
սեփականատիրոջ կողմից նման կանոնների սահմանումը լիովին տեղավորվում է
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«օրենքին չհակասող և այլ անձանց իրավունքներն ու օրենքով պահպանվող շահերը չխախտող ցանկացած գործողություն» հասկացության ներքո (եթե, իհարկե, օրենքը որոշակի դեպքերի համար չարգելի նման կանոնների սահմանումը):
Ավելին, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածը սահմանում է, որ
յուրաքանչյուր սեփականատեր ունի իր հողամասը, շենքը, շինությունը և այլ անշարժ գույքի տարածքը այլոց մուտք գործելուց զերծ պահելու իրավունք: Ոչ ոք իրավունք չունի առանց օրենքով սահմանված հիմքերի կամ օրինական տիրապետողի թույլտվության մուտք գործելու հողամաս, շենք, շինություն և այլ անշարժ
գույքի տարածք (ներխուժում): Ընդ որում, ներխուժում է համարվում նաև սեփականատիրոջ թույլտվությամբ հողամաս, շենք, շինություն կամ այլ անշարժ գույքի տարածք մուտք գործած անձի կողմից հողամասից, շենքից, շինությունից կամ այլ անշարժ գույքի տարածքից դուրս գալու վերաբերյալ դրանց սեփականատիրոջ պահանջը չկատարելը:
Հետևաբար, որևէ սեփականության տարածքում տեղադրված «լուսանկարելն
արգելվում է» կամ «տեսանկարահանելն արգելվում է» կամ նմանատիպ այլ նշանը
(զգուշացումը) պետք է մեկնաբանվի հետևյալ կերպ.
1) սեփականատերը արգելում է իր տարածք մուտք գործել ցանկացած անձի,
որը ցանկանում է առանց սեփականատիրոջ թույլտվության տարածքում լուսանկարում և/կամ տեսանկարահանում կատարել,
2) տարածք մուտք գործած անձը առանց սեփականատիրոջ թույլտվության
տարածքում լուսանկարում կամ տեսանկարահանում կատարելու պահից համարվում է ներխուժող,
3) առանց սեփականատիրոջ թույլտվության տարածքում լուսանկարում կամ
տեսանկարահանում կատարողին տարածքի սեփականատերը պահանջում է անհապաղ դուրս գալ տարածքից,
4) առանց սեփականատիրոջ թույլտվության տարածքում լուսանկարում կամ
տեսանկարահանում կատարողի համար սեփականատերը անհապաղ վերացնում
է, «հետ է կանչում» իր կողմից նախկինում որևէ եղանակով (այդ թվում՝ կոնկլյուդենտ գործողություններով կամ լուռ համաձայնությամբ) տրված՝ տարածք մուտք
գործելու թույլտվությունը:
Ընդ որում, եթե վերը նշվածը բացարձակ իրավունք է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար, ապա նույնը չի կարելի ասել տարածքի սեփականատեր
հանդիսացող պետության և համայնքի մասին:
ՀՀ Սահմանադրության 184-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ համայնքի ավագանին օրենքով սահմանված կարգով տնօրինում է համայնքի սեփականությունը:
ՀՀ հողային օրենսգրքի 56-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ համայնքի սեփականության ներքո գտնվող հողերը կառավարում և տնօրինում են համայնքի ղեկավարն ու ավագանին՝ Քաղաքացիական օրենսգրքով, սույն օրենսգրքով, այլ օրենքներով ու նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:
ՀՀ Սահմանադրության 154-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կառավարությունը կառավարում է պետական սեփականությունը:
Հետևաբար, եթե ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պատկանող տարածքների դեպքում տարածքից օգտվելու (տարածքում գտնվելու) կանոնների սահմանումը կարող է տեղի ունենալ ցանկացած եղանակով, որը թույլ է տալիս բացահայտել սեփականատիրոջ կամքը (այդ թվում՝ նշանների տեղադրում և այլն), ապա
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Պետություն և իրավունք

պետությանը և համայնքին պատկանող տարածքների դեպքում սեփականատիրոջ
կամքը կարող է բացահայտվել, և նման կանոնները կարող են սահմանվել բացառապես իրավասու մարմնի ընդունած ակտով (որի իրավաչափությունը, ի դեպ, կարող է
վիճարկվել):
Ասվածի օրինակ է ՀՀ տրանսպորտի նախարարության N 69/116-0006 հրամանը՝ «Մետրոպոլիտենից օգտվելու կանոնները հաստատելու մասին»1, որի 11.8.-րդ
կետի համաձայն՝ Մետրոպոլիտենում չի թույլատրվում նկարահանումներ կատարել առանց մետրոպոլիտենի տնօրենության թույլտվության:
Սակայն պետք է նշել, որ սեփականության տարածքում առանց սեփականատիրոջ թույլտվության լուսանկարման կամ տեսանկարահանման արգելք սահմանելու իրավունքը անգամ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պատկանող տարածքների դեպքում չպետք է բացարձակ բնույթ կրի:
Մեր կարծիքով, նման արգելքներ չպետք է սահմանվեն որոշակի հանրային
վայրերում (անկախ դրանց պատկանելիությունից), որոնք մշտապես կամ օրվա որոշակի ժամերին բաց են անորոշ թվով այցելուների համար:
Օրինակ, խիստ վիճելի է «Կասկադ» համալիրի սեփականատիրոջ կողմից համալիրի բաց տարածքում նման բացարձակ արգելք սահմանելը 2 : Դա կարող է
տրամաբանական լինել բացառապես համալիրի տարածքում գտնվող մտավոր սեփականության օբյեկտները ապօրինի վերարտադրումից պաշտպանելու տեսանկյունից:
Ավելին, վիճելի է այն հարցը, թե արդյոք խանութների և սուպերմարկետների
սեփականատերերը պետք է իրավունք ունենան նման կանոններ սահմանել՝ հաշվի
առնելով այն հանգամանքը, որ խանութի կամ սուպերմարկետի տարածքում
գաղտնի լուսանկարում կամ տեսանկարահանում կատարելը հանդիսանում է սպառողների իրավունքների պաշտպանության կարևորագույն գործիք:

Այսպիսով գտնում ենք, որ քաղաքացիական դատավարության ընթացքում որպես ապացույց ներկայացված գաղտնի եղանակով կատարված լուսանկարի կամ
տեսագրության թույլատրելիությունը պարզելիս, ի թիվս այլ հարցերի, հարկ է պատասխանել նաև այն հարցին, թե արդյոք նման լուսանկարի կամ տեսագրության կատարումը խախտել է որևէ անձի սեփականության իրավունքը՝ հիմք ընդունելով սույն
աշխատանքում ներկայացված հարցադրումները և շեշտադրումները:
Ընդ որում, պետք է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ «գաղտնի» եղանակով կատարված լուսանկարը և/կամ տեսագրությունը հաճախ հանդիսանում է
անձի իրավունքների պաշտպանության միակ կամ առավել արդյունավետ միջոցը:
Միևնույն ժամանակ պետք է նաև հաշվի առնել, որ գաղտնի եղանակով կատարված լուսանկարը կամ տեսագրությունը, բացի սեփականության իրավունքից,
կարող է խախտել նաև անձի այլ հիմնական իրավունքները (օրինակ՝ բնակարանի
անձեռնմխելիության իրավունքը, մասնավոր և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքը և այլն) և այդ հիմքով դատարանի կողմից ճանաչվել որպես
անթույլատրելի:

1

Ընդունվել է 19.05.1997թ., ուժի մեջ է մտել 10.01.1998թ.: Տե´ս ՀՀԳՏ 1997.12.31/6 ՀՀԳՏ
1998.03.06/3(9):
2
Տե´ս, օրինակ, «Թե ինչու է «Կասկադում» արգելվում նկարվել. պարզաբանում»,
http://www.slaq.am/arm/ news/240709/, 08.05.2018թ.:
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВА НА
СОБСТВЕННОСТЬ И ДОПУСТИМОСТИ ФОТОГРАФИЙ,
ВИДЕОЗАПИСЕЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ СЕКРЕТНЫМ
СПОСОБОМ, В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Ваагн Григорян
Ассистент кафедры гражданского процесса ЕГУ,
кандидат юридических наук
__________________

В данной статье автор обсуждает проблемные вопросы, связаные с допустимостью одних из самых проблематичных типов доказательств - фотографий и видеозаписей, произведенных секретным способом.
В настоящее время на практике возникли многочисленные споры по поводу
того вопроса, может ли фотография или видеозапись считаться допустимым
доказательством, если они были сделаны секретным способом. Для того, чтобы
найти ответ на этот вопрос, в статье автором обсуждаются следующие вопросы:
1) Может ли фотография или видеозапись, сделанная секретным способом,
нарушить право лица на собственность, и если да, то в каких случаях? 2)
Считается ли фотогравирование или видеозапись имущества использованием
имущества и нужно ли для этого согласие владельца? 3) Может ли владелец
недвижимого имущества запретить фотографирование или видеозапись в
пределах своего недвижемого имущества?

ISSUES OF CORRELATION OF PROTECTION OF RIGHT
TO PROPERTY AND ADMISSIBILITY OF SECRET PHOTOS
AND VIDEO RECORDINGS IN CIVIL PROCEDURE
Vahagn Grigoryan
Assistant at the YSU Chair of Civic Procedure,
Candidate of Legal Sciences
__________________

In the article the author discusses the problem issues associated with the
admissibility of some of the most problematic types of evidence: secret photos and
video recordings.
Currently, in practice there are numerous disputes over the issue of whether
photos and video recordings can be considered as admissible evidence if the photo or
video recording was made secretly. To find an answer to this issue, the following
questions are discussed in the article: 1) Can secret photos and video recordings be
considered as a violation of the right to property, and if yes, in which cases? 2) Can
photographing or video recording of the property be considered as a form of usage of
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that property and is the permission of the owner necessary for doing so? 3) Does the
owner of an immovable property have right to prohibit photographing or video
recording within the space of his/her immovable property?
Բանալի բառեր - գաղտնի լուսանկար, գաղտնի տեսագրություն, ապացույցների թույլատրելիություն, ապացույցի օգտագործման արգելք, սեփականության իրավունք, գույքի
օգտագործում, անշարժ գույքի տարածքում լուսանկարման արգելք, անշարժ գույքի
տարածքում տեսագրության արգելք
Ключевые слова - секретная фотография, секретная видеозапись, допустимость
доказательств, запрет на использование доказательства, право на собственность,
использование имущества, запрет фотографирования в пределах недвижимого
имущества, запрет видеозаписи в пределах недвижимого имущества
Key words - secret photo, secret video recording, admissability of evidence, prohibition on
usage of evidence, right to property, usage of property, prohibition of photographing within the
space of immovable property, prohibition of video recording within the space of immovable property
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ
Աշխեն Սողոմոնյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
___________________________

Իրավաբանական անձի կառավարումը իրավաբանական բազմաշերտ գործընթաց է: Եվ այս առումով հետաքրքրություն է ներկայացնում լուծարման գործընթացում գտնվող իրավաբանական անձի՝ կառավարման մարմիններին, ինչպես
նաև լուծարման հանձնաժողովի իրավական կարգավիճակին ու լիազորություններին վերաբերող խնդիրների ուսումնասիրությունը:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի1 (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 68-րդ հոդվածի 2-րդ
կետի համաձայն՝ իրավաբանական անձի լուծարման մասին որոշում ընդունած իրավաբանական անձի հիմնադիրները (մասնակիցները) կամ կանոնադրությամբ
դրա համար լիազորված իրավաբանական անձի մարմինը նշանակում են լուծարման հանձնաժողով և Օրենսգրքին համապատասխան սահմանում են լուծարման
կարգն ու ժամկետները: Այսինքն՝ լուծարման հանձնաժողովի հիմնական խնդիրը իրավաբանական անձի պարտատերերի պահանջները օրենքով սահմանված հերթականությամբ բավարարելն է:
Իրավաբանական գրականության մեջ միանշանակ մոտեցում չկա այն հարցի
շուրջ, թե արդյոք լուծարման հանձնաժողովը համարվում է կառավարման մարմին,
թե ոչ2: Քանի որ լուծարման հանձնաժողովը ձևավորվում է որոշակի ժամկետով և
կոնկրետ նպատակով, չունի լիազորությունների լայն շրջանակ, և լուծարման
հանձնաժողովի հետ շարունակում են գործել նաև իրավաբանական անձի՝ կառավարման մյուս մարմինները, օրինակ՝ ընդհանուր ժողովը, կարելի է ենթադրել, որ
լուծարման հանձնաժողովը չի կարելի համարել իրավաբանական անձի կառավարման մարմին3: Իսկ պրոֆեսոր Վ. Դ. Ավետիսյանը հարում է տեսության մեջ արտահայտված այն կարծիքին, որ լուծարման հանձնաժողովը կորպորացիայի կառավարման մարմին է՝ դրան բնորոշ հատկանիշներով: Ավելին, նրա կարծիքով, լուծարման հանձնաժողովը լուծարման գործընթացում ընդգրկելու պարագայում նրա
գործունեությունը կդառնա առավել թափանցիկ և վերահսկելի: Ի տարբերություն
լուծարման կառավարչի՝ լուծարման հանձնաժողովը միշտ հանդես է գալիս լուծարվող իրավաբանական անձի անունից և ներկայացնում է իրավաբանական անձի
շահերը4:
Հարկ է քննարկել այն խնդիրը, թե ընկերության լուծարման և լուծարման հանձնաժողով ձևավորելու մասին որոշում ընդունելուց հետո լիազորությունների ի՞նչ
1

ՀՀՊՏ 1998/17(50), 10.08.98:
Այսպես, օրինակ՝ Գ. Ս. Շապկինան լուծարման հանձնաժողովը դիտարկում է որպես իրավաբանական անձի կառավարման մարմին՝ իհարկե առանձնահատուկ կարգավիճակով,
ինչը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այն ձևավորվում է միայն իրավաբանական
անձի լուծարման դեպքում: Տե´ս Шапкина Г. С., Новое в российском акционерном законодательстве. М., 2002, էջ 71:
3
Տե´ս Ломакин Д. В., Очерки теории акционерного права, М., 2005, էջ 108-109:
4
Տե´ս Ավետիսյան Վ. Դ., Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների արդի հիմնահարցերը
Հայաստանի Հանրապետությում, Երևան, 2013, էջ 147:
2
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վերաբաշխում է տեղի ունենում լուծարման հանձնաժողովի և գործադիր մարմնի
միջև: Օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 2-րդ կետի և «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի1 27-րդ հոդվածի 3-րդ կետի2 համաձայն՝ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը, բաժնետիրական ընկերության լուծարման մասին որոշում ընդունելով, միաժամանակ նշանակում է լուծարման հանձնաժողով (կառավարիչ): Ո՜չ Օրենսգրքով, ո՜չ էլ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված չէ, որ լուծարման հանձնաժողովի ստեղծումով գործադիր մարմնի լիազորությունները դադարեցվում են: Սակայն այս եզրակացությանը կարելի է հանգել Օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 3-րդ կետի և «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին կետի բովանդակությունից, որոնցով սահմանված է, որ լուծարման հանձնաժողովի նշանակման պահից նրան են անցնում ընկերության գործերի կառավարման լիազորությունները, իսկ լուծարվող ընկերության
անունից դատարանում հանդես է գալիս լուծարման հանձնաժողովը: Հետևաբար
լուծարման հանձնաժողովի լիազորությունները չեն սահմանափակվում միայն ընկերության լուծարման հետ կապված գործառույթներ իրականացնելով, քանի որ
նրան են փոխանցվում նաև ընկերության գործերի կառավարմանն ուղղված լիազորություններ, որոնց մեծ մասը մինչև լուծարման մասին որոշում կայացնելը վերապահված են լինում գործադիր մարմնին: Ուստի մենք նույնպես գտնում ենք, որ լուծարման հանձնաժողովը իրավաբանական անձի հատուկ մարմին է, որը ստեղծվում է դրա լուծարման ընթացքում, իսկ գործադիր մարմնի լիազորությունները դադարեցվում են: Լուծարման հանձնաժողովին չեն վերապահվում միայն այնպիսի որոշումներ կայացնելուն ուղղված լիազորություններ, որոնք վերապահված են ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությանը: Որպես ասվածի ամփոփում՝ նշենք, որ
Ասիական զարգացման բանկի հատուկ զեկույցի 11-րդ կետով, որը վերաբերում է
կորպորացիայի լուծարման ընթացքում կատարվող գործողություններին, նախատեսված է, որ պարտադիր պետք է նշանակվի անկախ անձ, ով կզբաղվի ընկերության լուծարման գործերով, իսկ տնօրենի լիազորությունները պետք է դադարեցվեն3:
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 3-րդ
կետի համաձայն՝ ընկերության լուծարման և լուծարման հանձնաժողովի ստեղծման մասին որոշումը նույն հոդվածի 2-րդ կետի «ա» ենթակետով նախատեսված
դեպքում (երբ ընկերությունը լուծարվում է ժողովի որոշմամբ) կայացնում է ժողովը՝
դրան մասնակցող քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների ¾-ով,
սակայն ոչ պակաս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 2/3-ից,
եթե ընկերության կանոնադրությամբ ձայների առավել մեծ քանակ սահմանված չէ:
Իսկ նույն կետի 2-րդ մասով սահմանված է, որ լուծարման հանձնաժողովի ստեղծ1

ՀՀՊՏ 2001/34 (166), 06.11.01:
Սույն ուսումնասիրության շրջանակներում Օրենսգրքին զուգահեռ ուսումնասիրվել են
լուծարման հարաբերությունները կարգավորող «Բաժնետիրական ընկերությունների
մասին» ՀՀ օրենքում առկա իրավակարգավորումները, քանի որ «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքը նշված հարաբերությունների
մանրակրկիտ կարգավորում չի նախատեսում, իսկ գործունեության առանձին ոլորտներում
ընդգրկված ընկերությունների լուծարման առանձնահատկությունները սույն ուսումնասիրության շրջանակներում չեն ընդգրկվում:
3
Տե´ս Unites Nations Commission on International Trade Law Yearbook, United Nations
Publications, 2002, էջ 541:
2
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ման պահի դրությամբ ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի
առնվազն տասը տոկոսի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերն իրավունք
ունեն ընդգրկվել լուծարման հանձնաժողովի կազմում կամ նշանակել իրենց լիազոր ներկայացուցչին1: Խոսելով լուծարման հանձնաժողովի կազմի մասին՝ պետք է
նշել, որ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի կարգավորմամբ
պաշտպանվում են բացառապես բաժնետերերի և այն էլ գործնականում միայն մեծամասնություն կազմող բաժնետերերի շահերը: Այնինչ մեր կարծիքով այս գործընթացում անհրաժեշտ է նախատեսել նաև փոքրամասնություն կազմող բաժնետերերի ու ընկերության պարտատերերի շահերի պաշտպանության գործուն մեխանիզմներ: Օրինակ՝ Անգլիայի Միացյալ Թագավորության օրենսդրությամբ լուծարման
գործընթացի որոշակի փուլում, մասնավորապես երբ մինչ ընկերության մասնակիցների կողմից լուծարման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս պարզվում է, որ հնարավոր չէ լրիվ ապահովել պարտատերերի պահանջների բավարարումը, ընկերության պարտատերերին հնարավորություն է տրվում որոշում կայացնել ընկերության
կամավոր լուծարման մասին (creditors’ voluntary winding up), եթե չկան ընկերությունը հարկադիր կարգով սնանկ ճանաչելու պայմաններ2: Գերմանիայի «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի 265-րդ պարագրաֆում, որը վերաբերում է լուծարման հանձնաժողովին, սահմանվում է, որ ընկերության տնօրենների
խորհրդի անդամները կազմակերպում են ընկերության լուծարումը՝ որպես լուծարման հանձնաժողովի անդամնր: Սակայն բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ կարող են նշանակվել նաև լուծարման հանձնաժողովի այլ անդամներ: Նույն
պարագրաֆով նախատեսված են նաև ընկերության փոքրամասնություն կազմող
բաժնետերերի իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմեր. այսպես՝ դատարանը կարող է լուծարման հանձնաժողովի անդամներ նշանակել կամ նշանակվածներին ազատել վերահսկիչ մարմնի կամ փոքրամասնություն կազմող բաժնետերերի
պահանջով: Վերջիններիս բաժինը չպետք է պակաս լինի բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի 1/20-րդից: Բացի այդ՝ փոքրամասնություն կազմող բաժնետերերը
պետք է ապացույց ներկայացնեն դատարանին, որ հանդիսանում են այդ ընկերության բաժնետերը 3 ամիսից ոչ պակաս: Լուծարման հանձնաժողովի այն անդամները, ովքեր չեն նշանակվել դատարանի կողմից, բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի
կողմից կարող են ազատվել պարտականությունների կատարումից ցանկացած
պահի3: Ինչպես տեսնում ենք, Գերմանիայի «Բաժնետիրական ընկերությունների
մասին» օրենքը նախատեսում է լուծարման հանձնաժողովի գործունեությունը վերահսկելու բազմաթիվ կառուցակարգեր՝ հնարավորություն տալով և՜ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին, և՜ փոքրամասնություն կազմող բաժնետերերին, և՜ վերստուգիչ մարմնին ցանկացած պահի վիճարկել լուծարման հանձնաժողովի այս կամ
այն մասնակցի անդամությունը:
1

Օրենքում նշվում է լուծարման հանձնաժողովի ձևավորման միայն մեկ դեպքի մասին,
սակայն բացի ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովից՝ ընկերության լուծարման
մասին որոշում կայացնելու իրավունք ունի նաև դատարանը: Հարց է առաջանում՝ ո՞վ է այս
դեպքում ձևավորում լուծարման հանձնաժողովը, և ո՞վքեր են ընդգրկվում դրա կազմում:
2
Տե´ս Insolvency Act 1986, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/contents (վերջին
այցելություն 28.01.2018):
3
Տե´ս German Stock Corporation Act (Aktiengesetz) English translation as at May 10, 2016,
http://www.nortonrosefulbright.com/files/german-stock-corporation-act-147035.pdf (վերջին այցելություն 28.01.2018):
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Գտնում ենք, որ Օրնեսգրքով և «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին»
ՀՀ օրենքով նույնպես անհրաժեշտ է նախատեսել նման մեխանիզմներ, քանի որ
ընկերության փոքրամասնություն կազմող բաժնետերերն ըստ էության դուրս են
մնում լուծարման գործընթացից, որովհետև մեծամասնություն կազմող բաժնետերերը, ովքեր նաև ձևավորում են ընդհանուր ժողովի կամքը, մշտապես հնարավորություն ունեն կայացնելու իրենց ձեռնտու որոշումներ:
Բացի այդ, մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ, ի
տարբերություն այլ երկրների օրենսդրության1, ՀՀ քաղաքացիական օրենդրությունը չի նախատեսում լուծարային հանձնաժողովի անդամի մահվան, պարտականությունների կատարումից հրաժարվելու կամ այլ հանգամանքների բերումով
պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում հանձնաժողովի
անդամների փոփոխման և պատասխանատվության հետ կապված հարաբերությունները:
Խոսելով լուծարման հանձնաժողովի գործունեության մասին՝ հարկ է անդրադառնալ նաև նրա անդամների պատասխանատվության խնդրին: ՀՀ գործող օրենսդրությամբ այս խնդրին համակարգային լուծում չի տրվում: «Բաժնետիրական
ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածով լուծարման հանձնաժողովի
համար նախատեսված են մի շարք պարտականություններ, որոնց հիմնական
նպատակը պարտատերերի պահանջները բավարարելը և դրանից հետո մնացած
գույքը ընկերության բաժնետերերի միջև բաշխելն է: Սակայն կարող է ստացվել
այնպես, որ լուծարման հանձնաժողովի անգործության կամ պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու պատճառով վնաս պատճառվի և՜ ընկերության պարտատերերին, և՜ բաժնետերերին: Այսպես, օրինակ՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների» մասին ՀՀ օրենքի 28-րդ 3–րդ կետով սահմանվում է, որ լուծարման
հանձնաժողովն իրականացնում է ընկերության գույքի վերագնահատումը, միջոցներ է ձեռնարկում պարտատերերի հայտնաբերման և դեբիտորական պարտքի
ստացման ուղղությամբ: Իսկ ի՞նչ տեղի կունենա, եթե լուծարման հանձնաժողովը
միջոցներ չձեռնարկի դեբիտորական պարքի ստացման ուղղությամբ. բնականաբար կվնասվեն ընկերության պարտատերերի ու բաժնետերերի շահերը: Լուծարման հանձնաժողովի անդամների պատասխանատվության մասին օրենսդրական
նորմերի բացակությունը ստեղծում է նրանց անպատժելիության տպավորություն,
նվազեցնում է նրանց կողմից իրենց պարտականությունների կատարման արդյունավետությունը, ինչը կարող է բաժնետիրական ընկերության համար բացասական
հետևանքներ առաջացնել2: Թերևս լուծարման հանձնաժողովը որպես կառավարման մարմին դիտելը և կառավարման մարմինների պատասխանատվության մեխանիզմների տարածումը հանձնաժողովի անդամների վրա կլուծեն այդ խնդիրը:
Պետք է նկատի ունենալ, որ լուծարման հանձնաժողովը կոլեգիալ մարմին է, և
նրա որոշումները ընդունվում են անդամների քվեարկությամբ: Նման կարգը բնորոշ է բաժնետիրական ընկերության մյուս կոլեգիալ մարմիններին ևս: Նկատի ունե1

Օրինակ՝ Ֆրանսիայի Հանրապետությունում առևտրային ընկերության լուծարման
գործրնթացում գտնվելու ժամանակ՝ եթե լուծարային կառավարիչը հրաժարական է
ներկայացնում, և դրա արդյունքում ընկերությանը վնաս է պատճառվում, ապա նա պետք է
պատասխանատվություն կրի իր կողմից պատճառված վնասի համար: Դատարնի կողմից
նշանակված լինելու պարագայում նա պետք է դիմի դատարան իրեն պարտականությունների կատարումից ազատելու խնդրանքով:
2
Տե´ս Молотников А. Е., Ответственность в акционерных обществах, М., 2006, էջ 202:
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նալով այդ հանգամանքը՝ պետք է լուծարման հանձնաժողովի անդամների համար
սահմանել համապարտ պատասխանատվություն: Պատասխանատվության այդ
տեսակը բաժնետիրական ընկերության կոլեգիալ, ընտրովի մարմինների համար
սահմանված է եղել դեռևս «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Խորհրդային Միության կենտրոնական գործադիր կոմիտեի 1927 թ. կանոնակարգով, որի 73րդ հոդվածի 2-րդ կետով բաժնետիրական ընկերությունների բոլոր ընտրովի
մարմինների համար սահմանված է եղել համապարտ պատասխանատվություն 1 :
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածում, որը վերաբերում է բաժնետիրական ընկերությունների լուծարման կարգին, հիմնականում
թվարկվում են լուծարման հանձնաժողովի լիազորությունները: Այսպես, նշված հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝ լուծարման հանձնաժողովի նշանակման պահից նրան
են անցնում ընկերության գործերի կառավարման լիազորությունները: Լուծարվող
ընկերության անունից դատարանում հանդես է գալիս լուծարման հանձնաժողովը:
Այսպիսով, լուծարման հանձնաժողովը լուծարման գործընթացում ստանձնում է
բաժնետիրական ընկերության գործերի կառավարմանն ուղղված բոլոր լիազորությունները՝ լրացնելով ընկերության իրավունակության սահմանափակումները: Սակայն միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ տեսականորեն պարզ չէ լուծարման
հանձնաժողովի կարգավիճակը. մի կողմից նա հանդես է գալիս ընկերության անունից, իսկ մյուս կողմից էլ ո՜չ Օրենսգիրքը, ո՜չ էլ «Բաժնետիրական ընկերությունների
մասին» ՀՀ օրենքը հստակ նշում չեն պարունակում այն մասին, որ լուծարման
հանձնաժողովը իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս առանց լիազորագրի:
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի նշված հոդվածի 2-րդ
կետի համաձայն՝ լուծարման հանձնաժողովը http://www.azdarar.am հասցեում
գտնվող Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական համացանցային կայքում հայտարարություն է զետեղում ընկերության լուծարման և պարտատերերի պահանջների ներկայացման կարգի ու ժամկետների
մասին: Այդ ժամկետը չի կարող պակաս լինել երկու ամսից՝ սկսած լուծարման հրապարակման պահից, որը համարվում է ընկերության լուծարման սկիզբ: Լուծարման
հանձնաժողովի համար սահմանելով կոնկրետ լիազորություն՝ օրենքում չի նշվում
այն հետևանքների մասին, որոնք վրա կհասնեն, եթե հայտարարության մեջ երկու
ամսից պակաս ժամկետ նշվի: Նույն թերությունն առկա է նաև «Բաժնետիրական
ընկերությունների մասին» ՌԴ օրենքի 22-րդ հոդվածում, ինչն արդարացիորեն
քննադատության է արժանացել մասնագիտական գրականության մեջ2: Պարզ է, որ
նման իրավիճակներում պարտատերերն իրավունք ունեն պահանջելու, որ այդ
ժամկետը հավասարեցվի օրենքում նշված նվազագույն երկամսյա ժամկետին, հակառակ դեպքում կարելի է պահանջել, որ ընկերության լուծարումն անվավեր ճանաչվի:
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի 3-րդ
կետի համաձայն՝ լուծարման հանձնաժողովն իրականացնում է ընկերության գույքի
1

Տե´ս Положение об акционерных обществах (утв. Постановлением ЦИК СССР, СНК
СССР от 17.08.1927), http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=6124
(վերջին այցելություն 28.01.2018):
2
Տե´ս Телюкина М. В., Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных
обществах» (постатейный), WoltersKluwer, 2005, էջ 136:
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Պետություն և իրավունք

վերագնահատումը, միջոցներ է ձեռնարկում պարտատերերի հայտնաբերման և
դեբիտորական պարտքերի ստացման ուղղությամբ, ինչպես նաև տեղեկացնում է
պարտատերերին ընկերության լուծարման մասին: Սրա հետ կապված նշենք, որ
անշուշտ խոսքը լուծարման հանձնաժողովին հայտնի պարտատերերի մասին է,
ըստ որում վերջիններս պետք է տեղեկացվեն՝ անկախ տարածված հայտարարությունից: Սակայն տարակարծությունների տեղիք կարող է առաջացնել այն դեպքը,
երբ թեև առկա է պաշտոնական հայտարարություն, սակայն ընկերության հայտնի
պարտատերերն առանձին գրավոր չեն ծանուցվել կամ էլ հակառակը. արդյո՞ք այս
դեպքերը կարելի է դիտարկել որպես պատշաճ ծանուցում: Անշուշտ նման պայմաններում լուծարումն անվավեր ճանաչելու պահանջ ներկայացնելը կարող է
անտրամաբանական լինել. մեր կարծիքով՝ այստեղ կարելի է խոսել միայն լուծարման հանձնաժողովի կողմից իր վրա դրված պարտականությունները ոչ պատշաճ
իրականացնելու մասին: Գտնում ենք, որ օրենքում պետք է հստակ նշվի այն տեղեկատվությունը, որը պետք է ներառվի պարտատերերի ծանուցման մեջ, արդյոք այն
պետք է պարունակի պաշտոնական հայտարարության մեջ առկա ողջ տեղեկատվությո՞ւնը, այդ թվում՝ պահանջների ներկայացման ժամկետների մասին, թե՞ պետք
է բավարարել՝ միայն լուծարման մասին գրառում կատարելով:
Ինչ վերաբերում է պարտատերերի հայտնաբերմանն ուղղված միջոցներ ձեռնարկելուն, ապա այստեղ խոսքը պարտատերերի գտնվելու վայրի, նրանց պահանջների չափի ու բնույթի ճշգրտման մասին է:
Օրենքի քննարկվող հոդվածի 5-րդ կետով ևս անդրադարձ է կատարվում լուծարման հանձնաժողովի լիազորություններին, որտեղ նշվում է, որ պարտատերերի
կողմից պահանջներ ներկայացնելու ժամկետն ավարտվելուց հետո լուծարման
հանձնաժողովը կազմում է միջանկյալ լուծարման հաշվեկշիռ, որը տեղեկություններ է պարունակում լուծարվող ընկերության գույքի կազմի, պարտատերերի ներկայացրած պահանջների ցանկի, ինչպես նաև պահանջների ներկայացման արդյունքների մասին: Մեր կարծքով, միջանկյալ լուծարման հաշվեկշռում պետք է արտացոլվեն ոչ միայն լուծարման հանձնաժողովի կողմից ընդունված պահանջները,
այլև նրանք, որոնք պարտատերերի կողմից չեն ներկայացվել, սակայն ընկերությանը հայտնի են, և նրանք, որոնք ներկայացվել են սահմանված ժամկետի ավարտից
հետո: Բացի այդ՝ պետք է ներառվեն նաև այն պահանջները, որոնք չեն ընդունվել
լուծարման հանձանժողովի կողմից, և պարտատերերը բողոքարկել են այդ որոշումները դատական կարգով1:
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Գերմանիայի օրենքի 270-րդ
պարագրաֆում նշվում է լուծարման հանձնաժողովի կողմից կազմվող բացման
կամ նախնական հաշվեկշռի, տարեկան և գործերի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունների մասին: Մասնավորապես, այստեղ նշվում է, որ լուծարման հանձնաժողովը լուծարման գործընթացը սկսելուց առաջ պետք է կազմի հաշվեկշիռ և կից՝
բացատրական նամակ, իսկ յուրաքանչյուր տարվա ավարտից հետո՝ տարեկան
հաշվետվություն և գործերի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություն, եթե լուծարման գործընթացը տևում է մի քանի տարի: Նշված փաստաթղթերը ենթակա են
1

Այս կապակցությամբ Գերմանիայի առևտրային օրենգրքի 301-րդ հոդվածը սահմանում է,
որ եթե լուծարային հանձնաժողովին հայտնի որևէ պարտատեր չի ներկայացնում իր
պահանջը, ապա նրան հասանելիք գումարը պետք է դեպոնացվի որևէ մարմնում, որն ունի
նման իրավասություն:
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հաստատման ընդհանուր ժողովի կողմից : Ինչպես տեսնում ենք, այս հարցում
Գերմանիայի օրենսդիրը առավել հետևողական է գտնվել, քանի որ ընկերության
լուծարումը կարող է երկար ժամանակ տևել, նույնիսկ մի քանի տարի, և տարեկան
հաշվետվություն ներկայացնելու պահանջը ընկերության ընդհանուր ժողովին հնարավորություն կտա մշտապես հետևել այդ մարմնի գործունեությանը:
Այսպիսով, ամփոփելով վերոշարադրվածը, գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է օրենսդրական մակարդակով ամրագրել լուծարման հանձնաժողովի՝ իրավաբանական անձի հատուկ մարմին հանդիսանալու հանգամանքը, կարգավորել լուծարման
հանձնաժողովի անդամների՝ որպես իրավաբանական անձի կառավարման մարմնի անդամի պաասխանատվության խնդիրը, սահմանել լուծարման հանձնաժողովի
անդամի փոփոխման կամ այդ հանձնաժողովի կազմի համալրման հնարավորություն, ինչպես նաև ներդնել լուծարման հանձնաժողովի հաշվետվողականության ավելի նոր մեթոդներ, եթե լուծարման գործընթացը տևում է մի քանի տարի, ինչը
հնարավորություն կտա առավել ճշգրիտ պատկերացնել լուծարման հանձնաժողովի տեղն ու դերը, բարձրացնել նրա գործունեության արդյունավետությունը, ապահովել ընկերության պարտատերերի և փոքրամասնություն կազմող պարտատերերի իրավունքների պաշտպանությունը:

ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
Ашхен Согомонян
Преподаватель кафедры гражданского права ЕГУ
____________________________

Проблема правового регулирования деятельности ликвидационной
коммиссии представляет не только научный, но и практический интерес, так как
в период ликвидации она становится органом управления юридического лица.
Проблемы законодательства создают условия для различных нарушений и
злоупотреблений со стороны ликвидационной комиссии (ликвидатора), в том
числе нарушений прав кредиторов. В связи этим автор предложил варианты
поправок законодательства чтобы деятельность ликвидационный комиссии
стало более предсказуемым и контролируемым.

1

Տե´ս Закон об акционерных обществах Германии. Паралельные русский и немецкий
тексты. Aktiengesetz. Paraller russischer und deutscher text, Willfried Bergmann, Wolters
Kluwer Russia, 2009, էջ 298:
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A LEGAL NATURE OF THE LIQUIDATION COMMISSION
OF BUSINESS ENTITIES
Ashkhen Soghomonyan
Lecturer of the YSU Chair of Civil law
____________________

The problem of legal regulation of liquidation Commission activity is not only
scientific, but also of practical interest, since in the process of liquidation it becomes
the governing body of a legal entity. The problems of the legislation create conditions
for various violations and abuses by the liquidation Commission (liquidator), including
violations of creditors' rights. In this regard, the author proposed a number of options
for amending the legislation so that the liquidation Commission's liquidity became
more predictable and controlled.
Բանալի բառեր – լուծարման հանձնաժողով, իրավական բնույթ, կառավարման մարմիններ,

իրավաբանական անձ, լուծարման հանձնաժողովի իրավասություններ, լուծարման
հանձնաժողովի կազմ, լուծարման հանձնաժողովի պատասխանատվություն
Ключевые слова - ликвидационная комиссия, правовая сущность, органы управления,
юридическое лицо, полномочия ликвидационный комиссии, состав ликвидационной
комиссии, ответственность ликвидационной коммисии.
Key words - liquidation committee, legal essence, management bodies, legal entity, powers of
the liquidation committee, composition of the liquidation committee, responsibility of the
liquidation committee.
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ԱՆՁԻՆ ԱՆԳՈՐԾՈՒՆԱԿ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՈՐՈՇ
ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Նաիրա Ավետիսյան
ԵՊՀ իրավաբանական կլինիկայի փորձագետ
____________________________

21-րդ դարն ու դրան նախորդած վերջին տասնամյակները շատ պետություններում պատմանականորեն նշանավորվեցին մարդու իրավունքների առավելագույն պաշտպանության ապահովմանն ուղղված իրավական մեխանիզմների
ներդրմամբ և դրանց կատարելագործմամբ` մարդու իրավունքների իրականացումն առավել արժևորելու ակտիվ ձգտումներով:
Ամբողջ աշխարհում գործող օրենսդրությունը, մարդուն ճանաչելով իրավունքի
սուբյեկտ, այնուամենայնիվ տարբեր հասարակական հարաբերություններում վերջիններիս բազմաթիվ իրավունքների անարգել իրականացումը պայմանավորում են
իրավունակության և գործունակության առկայությամբ: Անցնելով պատմական
տարբեր շրջափուլերով՝ այս երկու կատեգորիաները՝ որպես քաղաքացիական հարաբերություններին անձի մասնակցությունն ապահովող միջոցներ, ունեցել են
տարբեր առանձնահատկություններ և զարգացման տարբեր մակարդակներ: Եվ
հենց այդ որակական բազմազանությունն էլ թույլ է տվել իրավագիտական մտքին
վեր հանել այն ընդհանրությունները, որոնք հատկանշական են իրավասուբյեկտության յուրաքանչյուր բաղադրիչին բոլոր ժամանակներում:
Մասնագիտական գրականության մեջ անձի իրավունակությունն ընկալվում է
որպես հասարակական կատեգորիա՝ հիմնավորմամբ, որ այն օրգանապես կապված է քաղաքացիության հետ, որպիսին յուրաքանչուր պետություն ինքն է ճանաչում իր քաղաքացիների համար1: Մինչդեռ գործունակության բնորոշումները բազմազան են, և քննարկվելով տարբեր դիտանկյուններից՝ մի դեպքում ներկայացվում
է որպես անձի իրավասություն և հնարավորություն՝ լինելու իրավունքի սուբյեկտ,
կայացնելու վավեր որոշումներ ու գործարքներ2, մեկ այլ դեպքում՝ անձի ազատություն և անկախություն՝ առանց երրորդ անձանց անհարկի միջամտության իր անձնական կյանքի վերաբերյալ ընտրություն կայացնելիս3, երրորդ դեպքում՝ կարևորելով
գործունակության իրավունքի ճանաչումը՝ բնորոշվում է որպես ինքնին անձի իրավունք և այլ իրավունքների իրականացման հիմք ու երաշխիք4:
Իրավունակության և գործունակության իրավական բովանդակությունը բացահայտված է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում (այսուհետ՝ ՀՀ քաղ. Օր.), ըստ որի՝
1

Տե´ս Բարսեղյան Տ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, առաջին
մաս (չորրորդ հրատարակություն), Երևան, 2014, էջ 89-90:
2
Տե´ս Lewis, O. Advancing Legal Capacity Jurisprudence , EHRLR, Issue 6, 2011, էջ 700:
3
Տե´ս Nilsson, A., Right to Legal Capacity for Persons with Intellectual and Psychosocial
Disabilities , Strasbourg, 2012:
4
Տե´ս Մելքոնյան Ա, Հոգեկան և մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց
գործունակությունը ՀՀ-ում, Բաց հասարակության հիմնադրամ-Հայաստան, էջ 8
www.osf.am/wp-content/uploads/2015/04/Araks_melqonyan-policy_paper.pd:
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իրավունակությունն անձի քաղաքացիական իրավունքներ ունենալու և պարտականություններ կրելու ունակությունն է, որը բոլոր քաղաքացիների համար ճանաչվելով հավասարապես՝ ծագում է ծննդյան պահից և դադարում մահվամբ (հոդված
20): Գործունակությունը քաղաքացու՝ իր գործողություններով քաղաքացիական իրավունքներ ձեռք բերելու և իրականացնելու, իր համար քաղաքացիական պարտականություններ ստեղծելու ու դրանք կատարելու ունակությունն է, որը լրիվ ծավալով ծագում է 18 տարեկան դառնալու պահից (հոդված 24-ի 1-ին մաս):
Համեմատելով իրավասուբյեկտության այս երկու բաղադրիչների օրենսդրական ձևակերպումները՝ Տ. Բարսեղյանը գրում է. «Եթե իրավունակությունը քաղաքացու համար առաջանում է անկախ գործողություններ կատարելուց և սեփական
կամքը դրսևորելուց, ապա գործունակությունը քաղաքացին ձեռք է բերում միայն
այն պահից, երբ ի վիճակի է սեփական գործողություններով իր համար իրավունքներ ձեռք բերել կամ պարտավորություններ ստեղծել, հասկանալ դրանց իմաստը,
կառավարել իր գործողությունները և կանխատեսել դրանց հետևանքները»1:
Իհարկե, ընդունելի է հեղինակի այն մեկնաբանությունը, որ իր գործողությունների նշանակությունը հասկանալու և դրանք ղեկավարելու ունակությունն անձի
մոտ լրիվ ծավալով հասունանում է 18 տարեկանից, սակայն միևնույն ժամանակ
հարկ է նկատել, որ օրենսդիրը թվարկված հատկություններին չտիրապետող անձի
մոտ գործունակության չառաջացման ինստիտուտ չի նախատեսում: Այսինքն,
գործնականում յուրաքանչյուր ոք, ով հասել է չափահասության տարիքի, անկախ
առողջական վիճակից ձեռք է բերում գործունակություն ճիշտ այնպես, ինչպես յուրաքանչյուր ոք իրավունակություն է ձեռք բերում ծննդյան փաստի ուժով2: Ավելին,
նույնիսկ այն դեպքերում, երբ անձն ի ծնե տառապում է այնպիսի հիվանդություններով, որոնք խոչընդոտում են վերջինիս կենսաբանական հասունացումն ու մտավոր
զարգացումը և անձի մոտ չեն ձևավորվում բավարար գիտակցական ու կամային որակներ, այնուամենայնիվ 18 տարին լրանալու հիմքով վերջինս ձեռք է բերում գործունակություն, և նրա կողմից կատարված բոլոր գործարքները համարվում են վավեր, քանի դեռ անձը դատարանի վճռով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ չի ճանաչվել:
Վերոգրյալից մնում է եզրակացնել, որ անձի մոտ լրիվ գործունակության ծագ-

ման համար առաջնային նախապայմանը օրենքով սահմանված տարիքի (18 տարեկան) հասնելն է: Մինչդեռ անձի հոգեկան առողջությունն ու դրանով պայմանավորված տարբեր իրավիճակներում համարժեք վարքագիծ դրսևորելու կարողությունն էական պայման en գործունակության պահպանման համար:
Ներկայումս առավել ուշադրության պետք է արժանացնել գործունակության
պահպանման հարցը, քանի որ, ի տարբերություն իրավունակության, գործունակության դադարման միակ հիմքը անձի մահը չէ:
Հայտնի է, որ օրենսդիրը նախատեսում է դատարանի վճռով անձին գործունակությունից զրկելու հնարավորություն, ինչը, սակայն, բուռն քննադատվել է ո1

Տե´ս Բարսեղյան Տ., նշված աշխատություն, էջ 98:
Գրականության մեջ քննադատության է արժանացել նաև իրավունակության առաջացումն
ու դադարումն անձի ծննդյան և մահվան պահերով պայմանավորելու օրենսդրի մոտեցումը:
(Այդ մասին առավել մանրամասն տես՝ Айкянц А.М., Актуальные проблемы
совершенствования частного права в Армении. Дис,.. д-ра юрид. наук, Ереван,2006:
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լորտն ուսումնասիրողների կողմից: Որոշ իրավագետներ նույնիսկ այս ինստիտուտը կոչում են անձի «քաղաքացիական մահ»՝ ելնելով այն իրողությունից, որ լրիվ
անգործունակ ճանաչված անձը զրկվում է հասարակական կյանքին առանց երրորդ անձի միջնորդության մասնակցելու հնարավորությունից 1: Ի պաշտպանություն գործունակությունից զրկվող անձանց իրավունքների՝ օրենքը սահմանում է, որ
քաղաքացու [...] գործունակությունը չի կարող սահմանափակվել այլ կերպ, քան օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով (ՀՀ քաղ. օր. 25 հոդված): Իսկ թե որքանով են ներկայումս օրենքով սահմանված դեպքերն ու կարգը բխում անձի իրավունքների պաշտպանությունից, քննարկենք ստորև:
Համաձայն ՀՀ քաղ. օր. 31 հոդվածի՝ քաղաքացին, որը հոգեկան խանգարման
հետևանքով չի կարող հասկանալ իր գործողությունների նշանակությունը կամ ղեկավարել դրանք, կարող է դատարանով անգործունակ ճանաչվել Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված
կարգով: Անգործունակ անձի նկատմամբ նշանակվում է խնամակալ, որը և գործարքներ է կնքում նրա անունից:
Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 250-րդ հոդվածի (այսուհետ՝ ՀՀ քաղ.դատ.օր)՝ քաղաքացուն անգործունակ ճանաչելու վերաբերյալ դիմումի մեջ շարադրվում են այն հանգամանքները, որոնք հիմք են հանդիսանում քաղաքացուն անգործունակ ճանաչելու համար: Ինչպես պարզ է դառնում ՀՀ
քաղ. օր. 31-րդ հոդվածի ձևակերպումից, Հայաստանի Հանրապետությունում անձին գործունակությունից զրկելու միակ հիմքը իր գործողությունների նշանակությունը հասկանալու և դրանք ղեկավարելու անկարողության հանգեցնող հոգեկան
խանգարման առկայությունն է: Սակայն հարկ է նկատի ունենալ, որ օրենսդրի կողմից գործածված «հոգեկան խանգարում» հասկացությունը գործնականում ներառում է ինչպես հոգեկան, այնպես էլ մտավոր հիվանդությունները, որոնց տեսակների և ծանրության աստիճանների տարբերությունները վաղուց բացահայտված են
բժշկական գիտություններում: Ավելին, վերջիններիս հավաստմամբ նույնիսկ
միևնույն անձի մոտ հնարավոր են վիճակի փոփոխություններ՝ կախված վերականգման և ճգնաժամային փուլերից: Ուստի կամազրկող այս գործոնների բազմազանությունը օրենքում մեկ հասկացությամբ արտահայտելն ու դրանցով անձի գործունակությունը պայմանավորելը, կարծում ենք, ճիշտ մոտեցում չէ:
Թվում է, թե այս հարցն արդեն լուծվել է՝ նույն հոդվածում անձին գործունակությունից զրկելու չափանիշներ սահմանելով և որպես այդպիսին դիտարկելով սե-

փական գործողությունների նշանակությունը հասկանալու և դրանք ղեկավարելու
անկարողությունը: Սակայն հարկ է նկատել, որ օրենսդիրն այստեղ ևս առանց մասնավորեցման է թողել այն կարևորագույն հարցը, թե անձն իր ո՞ր գործողությունների նշանակությունը հասկանալու կամ ղեկավարելու ունակություն պետք է չունենա,
որպեսզի զրկվի այնպիսի հիմնարար իրավունքից, ինչպիսին գործունակությունն է:
Այս հարցի պատասխանն օրենսդիրն ակնկալում է ստանալ յուրաքանչյուր գործով
նշանակված դատահոգեբուժական փորձաքննության եզրակացությամբ (ՀՀ քաղ.
դատ. օր. 252-րդ հոդված)՝ միևնույն ժամանակ դատավորին չթողնելով այլ ընտրություն, քան փորձագետին ուղղված որոշման մեջ քաղաքացիական օրենսգրքով
1

Տե´ս http://disabilityinfo.am/11916/:
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Պետություն և իրավունք

սահմանված «անորոշ» հարցերը ձևակերպելը (արդյո՞ք քաղաքացին կարող է հասկանալ իր գործողությունների նշանակությունը կամ ղեկավարել դրանք): Առավել
մտահոգիչն այն է, որ ըստ դատական գործերի ուսումնասիրության՝ Հայաստանի
Հանրապետությունում անձն անգործունակ է ճանաչվում բացառապես դատահոգեբուժական փորձաքննության եզրակացության հիման վրա: Նույնիսկ այն դեպքերում, երբ դատարանն ուսումնասիրում է նաև դիմումատուի ու խնամակալության և
հոգաբարձության մարմնի դիրքորոշումը, այնուամենայնիվ անձին անգործունակ
ճանաչելու մասին որոշումն ուղղակիորեն հաստատում են դատահոգեբուժական
փորձաքննության եզրակացության արդյունքները: Ուստի, հաշվի առնելով անձին
անգործունակ ճանաչելու համար դիմողի հնարավոր շահագրգռվածությունն ու շահերի բախումը, ինչպես նաև խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների
ներկայացուցիչների կողմից դատահոգեբուժական փորձաքննության արդյունքների անշահարկելի ընդունումը, մեկ անգամ ևս համոզվում ենք, որ հարցի ներկայիս
կարգավորումը հնարավոր չարաշահումների լուրջ ռիսկեր է պարունակում 1 : Եվ
միայն այն պատճառով, որ գործող օրենսդրությունը չի առանձնացնում գործունակության տարբեր մակարդակներ, ուստի ներկայումս հոգեկան խանգարում ունեցող
անձը ՀՀ-ում կա՜մ լրիվ գործունակ է, կա՜մ լրիվ անգործունակ:
Միանգամայն պարզ է, որ օրենսդրական առկա մոտեցումը դատարանի համար չի կարող ապահովել յուրաքանչյուր դեպքում անհատական մոտեցման հնարավորություն: Ուստի առաջարկում ենք օրենքով խստագույնս սահմանափակել

անձին գործունակությունից իսպառ զրկելու մոտեցումը և համակարծիք ենք այնպիսի մեխանիզմներ ներդնելու գաղափարին, որոնք հնարավորություն կտան
պատշաճ գնահատել իր գործունակության իրավունքի իրացման կապակցությամբ՝
հոգեկան խանգարում ունեցող անձի իրական հնարավորություններն ու կարիքները
և կիրառել դրանց համարժեք և անձնական կյանքի նվազ սահմանափակումներ
նախատեսող միջոցներ2:
Ինչպես կնկատենք ներքոշարադրյալ հիմնավորումներում, ներկայացվող առաջարկի ընդունման համար անհրաժեշտ իրավական նախադրյալները սահմանված են և՜ ՀՀ Սահմանադրությամբ, և՜ ՀՀ վավերացրած միջազգային պայմանագրերով:
Այսպես, ՀՀ Սահմանադրությունը հռչակում է բոլորի հավասարությունը օրենքի
առջև (հոդված 28) և ի թիվս այլ հատկանիշների՝ արգելում խտրականությունը նաև
հաշմանդամության հիմքով (հոդված 29): ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված որոշակիության սկզբունքի համաձայն՝ հիմնական իրավունքները և ազատությունները սահմանափակելիս օրենքները պետք է սահմանեն այդ սահմանափակումների
հիմքերը և ծավալը, լինեն բավարար չափով որոշակի, որպեսզի այդ իրավունքների
և ազատությունների կրողները և հասցեատերերն ի վիճակի լինեն դրսևորելու համապատասխան վարքագիծ (հոդված 79): Ըստ ՀՀ կողմից վավերացված Քաղա1

Տե´ս օրինակ, Անձին անգործունակ ճանաչելու պահանջի մասին թիվ ԵԱՆԴ/0600/02/13
գործով վճիռը, Անձին անգործունակ ճանաչելու պահանջի մասին թիվ ԵԿԴ/2468/02/13
գործով վճիռը:
2
Ներկայումս այս մոտեցումը որոշ առանձնահատկություններով գործում է ԵՄ անդամ
գրեթե բոլոր պետություններում: Եվրոպայում քիչ թվով պետություններ են շարունակում
կիրառել գործունակության լրիվ սահմանափակում, մասնավորապես՝ Ռումինիան և
Իռլանդիան:
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Государство и право
1

քացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի՝ յուրաքանչյուր անձ, որտեղ էլ նա գտնվելիս լինի, ունի իր իրավասուբյեկտության ճանաչման իրավունք, որից շեղում կամ վերապահում կատարել չի թույլատրվում անգամ
արտակարգ իրավիճակների պայմաններում (հոդված 16 և 4-ի մաս 2): Նույնաբովանդակ դրույթ է պարունակում նաև Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան 2 (այսուհետ՝ ՀՈՒԱԻԿ),
ըստ որի՝ Անդամ պետությունները վերահաստատում են, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք ամենուր օրենքի առջև որպես անձ ճանաչման իրավունք ունեն
(հոդված 12): Վերջինս, ըստ ՄԱԿ-ի՝ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե), մարդու իրավունքների հիմնարար
սկզբունք է3:
Սրան զուգահեռ, ՀՀ Սահմանադրությունը հիմնական իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ Սահմանադրությամբ ամրագրված դրույթները մեկնաբանելիս ստիպում է հաշվի առնել Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած՝
մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա գործող մարմինների պրակտիկան (հոդված 81, մաս 1): Հիմնական իրավունքների և
ազատությունների սահմանափակումները չեն կարող գերազանցել Հայաստանի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված սահմանափակումները: Իսկ որպես այդպիսին ձևավորված Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը (այսուհետ՝ ՄԻԵԴ) Շտուկատուրովն ընդդեմ Ռուսաստանի գործով անձին խնամակալից կախվածության մեջ դնելը դիտել է դիմումատուի անձնական
կյանքի բոլոր բնագավառներին լուրջ և անհամաչափ միջամտություն և համարել
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին
կոնվենցիայի (այսուհետ՝ ՄԻԵԿ) 8-րդ հոդվածի խախտում4, քանի որ այդ հոդվածն
անձնական կյանքի իրավունքը սահմանափակել թույլատրում է բացառապես օրենքով նախատեսված դեպքերում, երբ դա անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակությունում` ազգային անվտանգության, հասարակական անվտանգության
կամ տնտեսական բարեկեցության, ինչպես նաև անկարգությունների և հանցագործությունների կանխման, առողջության կամ բարոյականության կամ այլ անձանց իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության նպատակներով: Ուստի վերոգրյալի լույսի ներքո յուրաքանչյուր դեպքում անձին գործունակությունից լրիվ
զրկելն իսկապես վերջինիս անձնական կյանքի իրավունքի նկատմամբ լուրջ միջամտություն է, եթե չի հիմնավորվել, որ դա անհրաժեշտ է հիշյալ արժեքների
պաշտպանության իրականացման համար:
Կարծում ենք՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում հոգեկան խանգարում ունեցող անձի գործունակության մասնակի սահմանափակման հնարավորության առկայությունն այս ինստիտուտն օբյեկտիվորեն համահունչ կդարձնի նաև դրա սահ1

Ընդունվել է 26 մարտի, 1967թ., ուժի մեջ է մտել 23 մարտի, 1976թ.,
Հայաստանը վավերացրել է 23 հունիսի, 1993թ. www.un.am/hy/p/iii-un-treaties-and-armenia:
2
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=
4&lang=en:
3
Տե´ս Կոմիտեի ընդհանուր մեկնաբանություն, թիվ 1(General Comment 1),
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf?OpenElement:
4
Տե´ս https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["\"CASE OF SHTUKATUROV v. RUSSIA:

36

Պետություն և իրավունք

մանման նպատակին: Ու թեև վերոնշյալ իրավական ակտում ուղղակիորեն սահմանված չէ անձի գործունակության իրավունքի սահմանափակման նպատակը,
սակայն դատելով խնամակալության ու հոգաբարձության հարաբերությունները
կարգավորող նորմերի ընդհանուր վերլուծությունից՝ կարելի է պնդել, որ այս ինստիտուտը նախատեսված է բացառապես անգործունակ ճանաչվող անձի իրավունքների ու շահերի պաշտպանության ապահովման նպատակով: Մինչդեռ հաճախ ցավով նկատում ենք, որ սահմանված դրույթների նպատակները ներկայումս
ոչ միայն չեն իրագործվում պրակտիկայում, այլ նաև կարող են կործանարար ազդեցություն ունենալ հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց անձնական և ընտանեկան կյանքի վրա: Բանն այն է, որ ինչպես փաստում են ոլորտում կատարված ուսումնասիրությունները, քաղաքացիները հաճախ գործունակությունից զրկվում են
զանազան սոցիալական խնդիրների, ներառյալ` անշարժ գույքի, նպաստի և այլ
գույքային խնդիրների լուծման նպատակով: Այսինքն, անձի ընտանիքի անդամները
դիմում են դատարան, որպեսզի հետագայում պաշտոնապես դառնալով տվյալ անձի խնամակալը՝ կարողանան իրականացնել անգործունակ ճանաչված անձի սեփականության հետ կապված համապատասխան գործողություններ, և վերջինիս
սեփականությունը քաղաքացիաիրավական շրջանառությունից դուրս չթողնեն 1 :
Միանգամայն պարզ է, որ նմանատիպ իրավիճակներում անձին գործունակությունից զրկելու ինստիտուտը ոչ միայն չի ծառայի ցանկալի նպատակին, այլ նաև անձնական կյանքի տարբեր ոլորտներում կարող է հանգեցնել իրավունքների ոտնահարման: Որպես օրինակ բավարար է մատնանշել ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի իրավակարգավորումները, որի 15-րդ հոդվածի հանաձայն՝ անգործունակ ճանաչված անձի ամուսինը կարող է միակողմանի լուծել ամուսնությունը քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումն իրականացնող մարմնում, իսկ 119-րդ հոդվածը թույլ է տալիս որդեգրել անգործունակ ճանաչված ծնողների երեխաներին՝ առանց վերջիններիս համաձայնությունը ստանալու: Ինչպես նկատում ենք, անձին
անգործունակ ճանաչելու բացահայտված պրակտիկայի և վերը մեջբերված իրավադրույթների համադրությունը, մեղմ ասած, մտահոգիչ է, քանի որ նման դեպքերում սոցիալական խնդիրներից ելնելով՝ անգործունակ ճանաչված անձը ոչ միայն
կորցնում է սեփական գույքի տնօրինման հնարավորությունը, այլ նաև կարգավիճակի առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ կարող է հայտնվել ընտանիքը կորցնելու լուրջ վտանգի և դրա դեմ պայքարելու անկարողության վիճակում:
Ահա նմանատիպ իրավիճակների հավանականությունն է, որ ստիպում է մտածել, թե օրենսդիրն անձի ո՞ր գործողությունների նշանակությունը հասկանալու կամ
ղեկավարելու անընդունակությունն է որոշիչ համարել՝ վերջինիս՝ սեփական գործողություններով քաղաքացիական իրավունքների ու պարտականությունների ձեռքբերմանն ու դրանց կատարմանն անընդունակ համարելու համար, և այդ հանգամանքն օգտագործելով՝ արդարացի լուծում համարել հոգեկան խանգարում ունեցող անձի գործունակության լրիվ սահմանափակումն ու նրա մասնավոր կյանքին
բազմասպեկտ միջամտությունը: Մինչդեռ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում հոգե-

կան խանգարում ունեցող անձի գործունակության մասնակի սահմանափակման
1

Տե´ս Արման Զրվանդյան, Հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց ազատության, արդար դատաքննության և անձնական կյանքի իրավունքները հայկական իրավունքում և
պրակտիկայում, Երևան, 2014, էջ 95:
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հնարավորության նախատեսումը կարող է հարցի լավագույն լուծումը լինել, քանի
որ թույլ կտա խնամակալություն նշանակել խիստ որոշակի իրավաբանական նշանակության գործողություններ իրականացնելիս, որոնցից դուրս գտնվող հարաբերություններում անձը կպահպանի գործունակությունը և կգործի սեփական գիտակցությանն ու հայեցողությանը համապատասխան: Ինչ վերաբերում է գործունակութГосударство и право

յան լրիվ սահմանափակմանը, ապա այն կկիրառվի մտավոր հիվանդություններով
տառապողների կամ հոգեկան խանգարում ունեցող այն անձանց նկատմամբ, որոնց դեպքում գործունակության մասնակի սահմանափակման ինստիտուտն այլևս
օգտակարություն ունենալ չի կարող:
Խնդրի լուծման առաջարկվող տարբերակը ոչ միայն թույլ կտա հնարավորինս
ապահովել քաղաքացու անձնական կյանքի և այլ իրավունքների անհրաժեշտ
պաշտպանություն, այլ նաև կհամապատասխանեցնի ներպետական օրենսդրությունը ՄԻԵԿ-ի, Եվրոպայի Խորհրդի հանձնարարականներով սահմանված
սկզբունքների1 և ոլորտը կարգավորող այլ միջազգային իրավական ակտերի պահանջներին:
Առաջարկի ընդունման դեպքում անձի գործունակության սահմանափակման
աստիճանը որոշելիս որպես անձի հոգեկան մակարդակը ստուգող միջոց դատարանը կարող է առաջնորդվել Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից առանձնացված հոգեկան առողջության գնահատման չափանիշներով2 և անձի հոգեկան բարօրության խաթարման աստիճանը պարզել դատահոգեբուժական փորձաքննության եզրակացությամբ ստացված հետևյալ հարցերի
պատասխաններով.
• արդյո՞ք անձը գիտակցում է ֆիզիկական և հոգեկան ես-ի անընդհատությունն ու ամբողջականությունը,
• նմանատիպ իրադրություններում արդյո՞ք անձը գիտակցում է իր
ապրումների անընդհատությունն ու նույնականությունը,
• արդյո՞ք անձի մոտ առկա է քննադատական վերաբերմունք սեփական
անձի և գործունեության արդյունքների նկատմամբ,
• արդյո՞ք անձի հոգեկան ռեակցիաները համապատասխանում են
միջավայրի ներգործություններին, պայմաններին և իրադրություններին,
• արդյո՞ք անձի մոտ առկա է սոցիալական նորմերին, կանոններին և
օրենքներին համապատասխան սեփական վարքագծի ինքնակառավարման
կարողություն,
• արդյո՞ք անձի մոտ առկա է սեփական կենսագործունեությունը
պլանավորելու և այդ պլաններն իրականացնելու կարողություն,
• արդյո՞ք անձի մոտ առկա է կենսական իրադրությունների փոփոխության
դեպքում վարքագիծը փոխելու կարողություն:
Բնականաբար ներկայացված հարցադրումները սպառիչ լինել չեն կարող, սակայն յուրաքանչյուր դեպքում գործը քննող դատարանը կարող է այս և այլ հարցերի
1

Rec (99) 4 հանձնարարականի համաձայն՝ անգործունակ անձի նկատմամբ պաշտպանության միջոցը պետք է կիրառվի միայն այն դեպքում, երբ դա անհրաժեշտ է: Ուստի
յուրաքանչյուր անգամ պետք է հաշվի առնվեն տվյալ անձի կարիքներն ու գործի
հանգամանքները: Տե´ս CoE Rec (99)4, Principle 3:
2
Տե´ս http://www.med-practic.com/arm/72/16154:
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Պետություն և իրավունք

առաջադրմամբ պարզել հոգեկան հիվանդի անկարողությունների շրջանակն ու
նրան անգործունակ ճանաչել՝ բացառապես իր կարիքներին համապատասխան
մակարդակում: Այլապես բոլոր այն դեպքերում, երբ անձն ի զորու է որոշակի հարաբերություններում հանդես գալ ինքնուրույն, սակայն մեկ այլ հարաբերություններում ինքնուրույն հանդես գալու անկարողության փաստով վերջինիս լրիվ անգործունակ ճանաչելն ու նրա կյանքի բոլոր ոլորտներում որոշումներ կայացնելու իրավասությունը խնամակալին վերապահելն արդեն իսկ քաղաքացու անձնական կյանքի միջամտության դրսևորում են, որն, ինչպես արդեն նշվեց, անթույլատրելի է բոլորի համար հավասարապես:
Այսպիսով, հաշվի առնելով ներկայումս միջազգային իրավական ակտերում
տարածում գտած՝ անձանց իրավունքների սահմանափակման ծավալի հստակեցման պահանջն ու ՀՀ-ում անձի իրավունքների համակողմանի պաշտպանության ապահովման սահմանադրական միտումները, լիահույս ենք, որ հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց գործունակության մասնակի սահմանափակման օրենսդրական մեխանիզմի ներդրումը կբացառի անգործունակ ճանաչվածի անձնական
կյանքին անհարկի միջամտության հնարավորությունը և կազատի խնամակալներին ավելորդ ծանրաբեռնումից:

НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ В
ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РА
Наира Аветисян
Эксперт Юридической клиники ЕГУ
_________________________

Статья посвящена проблеме института признания лица недееспособным в
гражданском праве РА. В частности были рассмотрены условия возникновения и
обеспечения полной дееспособности лиц, предусмотренные Гражданским
кодексом РА, а также практика лишения человека его дееспособности в
Республике Армения. Опираясь на анализ внутренних и международных
правовых актов, было предложено предусмотреть законодательством РА
возможность частичного ограничения дееспособности и определить критерии
оценки психического здоровья человека.
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SOME RELEVANT ISSUES CONCERNING TO THE
RECOGNITION OF A PERSON AS LEGALLY INCAPABLE IN
THE CIVIL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Naira Avetisyan
Expert at the YSU Legal Clinic
_______________________

The following article covers the issue of recognizing a person legally incapable in
the RA Civil Law. Full capacity acquisition of a person and all the defending provisions
by the Civil Code of RA, as well as the present experience in RA on deprivation of
capacity have been specifically observed. Having the analysis of Domestic and
International legal acts as a basis it is offered to provide partial suspension of capacity
and create mental health measuring criteria upon the RA Legislation.
Բանալի բառեր- իրավունակություն, լրիվ անգործունակություն, գործունակության մասնակի

սահմանափակում, հոգեկան առողջություն, անձնական կյանքի իրավունք, հոգեկան
առողջության գնահատման չափանիշներ:
Ключевые слова- правоспособность, полная недееспособность, частичное ограничение
дееспособности, психическое здоровье, право на частную жизнь, критерии оценки
психического здоровья.
Key words- Legal capacity, full incapability, partial suspension of capacity, mental health, the
right to private life, mental health measuring criteria.
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ԱՌԱՆՑ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ՄՆԱՑԱԾ ԵՐԵԽԱՅԻ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ
ԲՆՈՒԹԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀՀ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ
Ռուբինա Պետրոսյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
________________________________

Ժամանակակից յուրաքանչյուր պետության սոցիալական գործառույթի կարևոր
բաղադրիչ է բնակչության թույլ ապահովված, խոցելի խմբում գտնվող խավի` առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնդիրը1: Պետության այս գործառույթի իրականացման նախապայմաններ են երեխայի` ինքն իր մասին հոգ տանելու օբյեկտիվ անընդունակությամբ պայմանավորված օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը, մարդու ինչպես նաև հասարակության՝ օգնություն ցուցաբերելու և խնամք իրականացնելու պահանջմունքը, պետության` որպես հանրային իշխանության մարմնի 2 ընդունակությունն ու շահագրգռվածությունը խոցելի խմբում գտնվող իր այս
քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանության` խնամքի և դաստիարակության
կազմակերպման հարցերում:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ 3 ամրագրված է, որ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները պետության հոգածութան և պաշտպանության ներքո են (37-րդ հոդվ., 4-րդ մաս), իսկ ընտանեկան օրենսգրքի4 109-րդ
հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը ծնողների մահվան, նրանց ծնողական իրավունքներից զրկելու, ծնողական իրավունքները սահմանափակելու, ծնողներին անգործունակ կամ անհայտ
բացակայող ճանաչելու, երեխաների դաստիարակությունից կամ նրանց իրավունքների և շահերի պաշտպանությունից ծնողների խուսափելու (այդ թվում՝ դաստիարակչական, բժշկական, բնակչության սոցիալական պաշտպանության կամ նմանատիպ այլ կազմակերպություններից իրենց երեխաներին վերցնելուց ծնողների հրաժարվելու դեպքերում), ինչպես նաև ծնողական խնամքի բացակայության այլ դեպքերում երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը դրվում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների վրա: Վկայակոչված դրույթներն անառարկելիորեն վկայում են առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների՝ պե1

Երեխաների` ծնողական խնամքից և հոգատարությունից զրկվելու պատճառներն ու
հիմնախնդիրները ուսումնասիրված են մի շարք հեղինակների կողմից: Առավել մանրամասն
տե´ս Нечаева А.М. Детская беспризорность - опасное социальное явление//Государство и
право, 2001, N 6, էջ 60-63: Озеров В.А. Детская беспризорность и безнадзорность как
один из факторов угрозы национальной безопасности России//Право и образование,
2002, N 1, էջ 5-12: Рябухин С.Н. Детская безнадзорность и преступность
несовершеннолетних
как
следствие
социально-экономической
трансформации
российского общества//Право и образование, 2002, N 1, էջ 13-19 և այլն:
2
Տե´ս Мамут Л.С., Социальное государство с точки зрения права//Государство и право.
2001, N 7, էջ 5:
3
ՀՀ Սահմանադրությունն ընդունվել է 06.12. 2015թ. հանրաքվեով, ուժի մեջ է մտել
22.12.2015 թ.: ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում, Հոդվ. 1118:
4
ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրքն ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 09.11.2004 թ., ուժի
մեջ է մտել 19.04.2005 թ.: ՀՀՊՏ 2005.01.19/4(376), Հոդվ. 60:
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տության հատուկ խնամքի և հոգածության ներքո գտնվելու փաստի մասին, սակայն այս երեխաների նկատմամբ պետության՝ ի դեմս խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի, խնամքի և դաստիարակության կազմակերպման, այլ օրենքներով և ենթաօրենսդրական ակտերով նրանց վերապահված այլ իրավունքների իրացման պարտականությունները, այս երեխաների՝ իրենց համապատասխան իրավունքների իրացման իրավունքն ինքնին առաջանալ չի կարող: Դա առաջանում է
իրականության մեջ գոյություն ունեցող այնպիսի հանգամանքների առկայությամբ,
որոնց հետ օրենքը կապում է որոշակի իրավաբանական հետևանքներ: Նման
հանգմանքները կոչվում են իրավաբանական փաստեր: Իրավացի է երեխաների իրավունքների պաշտպանության բնագավառի հեղինակավոր մասնագետ Ա. Մ. Նեչաևան` ասելով, որ ծնողական խնամքի բացակայությունը դասվում է իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի շարքին1, որքանով որ այն հանգեցնում
է խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի կողմից որոշակի պարտականությունների առաջացման: Այդ պատճառով էլ կարևոր է այն հարցը, թե որ պայմանների և հատկանիշների միաժամանակյա առկայության, ինչ կարգով դրանց հաստատման դեպքում է երեխան համարվում «առանց ծնողական խնամքի մնացած»:
Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով այն փաստը, որ ՀՀ օրենսդրության մեջ հանդիպում ենք «առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա» և «կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխա» հասկացությունների միաժամանակյա և զուգահեռ կիրառության, իսկ մասնագիտական գրականության և օտարերկրյա օրենսդրության մեջ՝ նաև «որբ երեխա» և «սոցիալական որբություն» հասկացություններին,
ուստի այս համատեքստում «առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա» հասկացության իրավական բնորոշման հարցի ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը
մեր կարծիքով ունեն կարևոր նշանակություն:
Նախ՝ անդրադառնանք «առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա» հասկացությանը: Իրավաբանական գրականության մեջ եղած տեսակետներից մեկի
համաձայն՝ իրավական իմաստով առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին են պատկանում առաջին հերթին նրանք, որոնց ծնողները մահացել են
(նաև՝ երբ մահանում է միայնակ մայրը), երկրորդ` այն երեխաները, որոնց մասին
կենդանի ծնողները չեն ցանկանում կամ չեն կարող հոգ տանել 2 : Այդպիսիների
թվին են դասվում ծնողական իրավունքներից զրկված, ծնողական իրավունքները
սահմանափակված, դատական կարգով անգործունակ ճանաչված, դատարանի
կողմից մահացած հայտարարված, ծանր հոգեկան հիվանդություններով տառապող, ազատազրկման վայրերում գտնվող ծնողները: Մեկ այլ մոտեցման համաձայն` առանց ծնողական խնամքի մնացած են համարվում այն երեխաները, որոնք,
որևէ պատճառով կամ հանգամանքով պայմանավորված, իրենց ծնողների հետ
միասին չեն ապրում3: Անդրադառնալով ծնողական խնամքի բացակայությանը` Ա.
Մ. Նեչաևան նշում է, որ երեխայի նկատմամբ ծնողական խնամքի բացակայության
փաստի մասին կարող են վկայել անչափահասի աճող օրգանիզմին, զարգացմանն
անհրաժեշտ տարրական, կենսական խնամքի բացակայությունը, որի արտաքին
1

Տե´ս Нечаева А. М., Охрана прав детей-сирот в России (История и современность). М.:
Дом, 1994, էջ 82:
2
Տե´ս Комментарий к семейному кодексу Российской Федерации, 2-е издание,
переработанное и дополненное, отвественный редактор: доктор юридических наук,
профессор А. М. Нечаева, Юрайт, Москва, 2009, էջ 366:
3
Տե´ս Improving Protection for Children without Parental Care, A Call for International
Standards – Working Paper, UNICEF International Social Service, August 2004, էջ 2:
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Պետություն և իրավունք

դրսևորումը սովորաբար լինում է քաղցած, հակասանիտարական պայմաններում,
առանց որևէ խնամքի ապրելը: Այնուհետև հեղինակը հավելում է. «Ծնողական
խնամքի բացակայություն փաստվում է, երբ առկա են արհամարհանք ծնողական
պարտականությունների նկատմամբ և անտարբերության առավելագույն աստիճան երեխաների հանդեպ»1: Ընդունելով հիշատակված տեսակետները` առավել
համապարփակ ենք համարում Պ. Վ. Կրաշեննիկովայի հետևյալ բնորոշումը. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած է համարվում յուրաքանչյուր երեխա, որը ինչ-որ
պատճառով զրկվել է ծնողական խնամքից, դաստիարակությունից, հոգատարությունից» 2 : Ընդհանրացնելով այս հասկացության շուրջ մասնագիտական գրականության մեջ եղած մոտեցումները և համարելով, որ երեխայի նկատմամբ ծնողական խնամքն արտահայտվում է ծնողի կողմից երեխայի ֆիզիկական, հոգեկան վիճակի մասին հոգ տանելով, նրա լիարժեք, ներդաշնակ զարգացմանը նպաստող
պայմանների ստեղծմամբ, նրա իրավունքների և շահերի բարեխիղճ պաշտպանությամբ` կարծում ենք, որ անկախ այն հանգամանքից, թե այս ամենը չի կատարվել օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ հանգամանքների պատճառով, առկա է միևնույն կարգավիճակը, իսկ ծնողի մեղքի ձևով ու դրսևորած վարքագծով պայմանավորված՝
տարբեր կարող են լինել դրա հաղթահարման եղանակները և նրանց համար հնարավոր պատասխանատվությունը կամ դրանից ազատումը:
Ընտանեկան օրենսգրքում, ինչպես նաև հայրենական իրավագիտության մեջ,
բացակայում է «առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա» հասկացության սահմանումը, իսկ Ընտանեկան օրենսգրքում նշվում են միայն այն հանգամանքները, որոնց առկայությունը կարող է վկայել ծնողական խնամքից զրկվելու մասին: Դրանք
են` ծնողների մահը, նրանց ծնողական իրավունքներից զրկելը, ծնողական իրավունքները սահմանափակելը, ծնողներին անգործունակ ճանաչելը, ծնողների հիվանդությունը, նրանց երկարատև բացակայությունը, երեխաների դաստիարակությունից կամ նրանց իրավունքների և շահերի պաշտպանությունից ծնողների խուսափելը, այդ թվում` իրենց երեխաներին դաստիարակչական, բուժական, ազգաբնակչության սոցիալական պաշտպանության հիմնարկներից և նման այլ հիմնարկներից
վերցնելուց հրաժարվելը, ինչպես նաև ծնողական խնամքի բացակայության այլ
դեպքերը (109-րդ հոդվ., 1-ին մաս): Այս բացը փորձ է արված լրացնել «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ
օրենքով 3 (այսուհետ՝ Օրենք), որի 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ առանց ծնողական
խնամքի մնացած երեխա է համարվում 18 տարին չլրացած այն երեխան, որի ծնողները (կամ միակ ծնողը) մահացել են, զրկվել են ծնողական իրավունքներից, ճանաչվել են անգործունակ, խուսափում են երեխաների դաստիարակությունից կամ
նրանց իրավունքների և շահերի պաշտպանությունից, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել են մահացած, անհայտ բացակայող կամ անհայտ են:
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձինք են համարվում 18-23 տարեկան այն անձինք, որոնց ծնողները (կամ միակ ծնողը) մինչև
նրանց 18 տարին լրանալը մահացել են, զրկվել են ծնողական իրավունքներից, ճանաչվել են անգործունակ, խուսափել են երեխաների դաստիարակությունից կամ
նրանց իրավունքների և շահերի պաշտպանությունից, ինչպես նաև օրենքով սահ1

Տե´ս Нечаева А. М., նշված աշխատ., էջ 83:
Տե´ս Семейное право, учебник под ред. П.В. Крашенинникова, М., Статут, 2008, էջ 226:
3
«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին»
ՀՀ օրենքն Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 24.09.2002թ., ուժի մեջ է մտել 18.10.
2022թ., ՀՕ-411-Ն, ՀՀՊՏ 2002.10.30/46(221) Հոդվ.1054:
2
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մանված կարգով ճանաչվել են մահացած, անհայտ բացակայող կամ անհայտ են:
Ինչպես տեսնում ենք, Օրենքի հիշյալ հոդվածի համաձայն՝
անչափահաս
կարող է համարվել նույնիսկ 18 տարին լրացած անձը, ինչը նշանակում է, որ միանշանակ չեն օրենսդրի մոտեցումները 18 տարեկան սահմանագծի վերաբերյալ: Օրենսդիրը, առանձին դեպքերում, նրանց առավելագույն պաշտպանության հնարավորություն տրամադրելու նպատակով երեխայի կարգավիճակին է հավասարեցնում
չափահասության տարիքի հասած անձանց (իհարկե՝ չսահմանափակելով նրանց իրավասուբյեկտությունը):
Ի տարբերություն Ընտանեկան օրենսգրքի՝ Օրենքում ամրագրված է ծնողական խնամքից զրկվելու հիմքերի սպառիչ ցանկ, ինչը հիմնավոր չենք համարում,
քանի որ կյանքում առաջացող հանգամանքների և իրադարձությունների բազմազանությամբ պայմանավորված` երեխայի՝ ծնողական խնամքից զրկվելու պատճառները կարող են բազմաթիվ և տարբեր լինել1: Բացի այդ, երեխաների նկատմամբ ծնողների իրավական պարտականությունների բովանդակությունը չափազանց լայն է (Ընտ. օր. 51-րդ, 52-րդ, 68-րդ հոդվածներ), իսկ դրանց չկատարումը
կարող է հանգեցնել բազմաթիվ բացասական հետևանքների, դիցուք՝ երեխայի հիվանդանալու, իրավախախտում կատարելու և այլն: Պրակտիկայում սովորաբար
հանդիպում ենք պատճառների համակցության. մայրը մահացել է, հայրն ազատազրկման վայրում է, հոր գտնվելու վայրն անհայտ է, մայրը տառապում է ծանր
հոգեկան հիվանդությամբ և այլն: Վերջնարդյունքում այս բոլոր իրավաբանական
փաստերը երեխայի համար հատուկ իրավական կարգավիճակի 2 առաջացման
մեկնակետ են:
Մասնագիտական գրականության և օտարերկրյա օրենսդրության մեջ հանդիպում ենք նաև «որբ» և «առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա» եզրույթների
միաժամանակյա գործածությանը3: Իրավագետների մի խումբ՝ Լ. Մ. Պչելինցևա, Պ.
1

Տե´ս Guardianship for children deprived of parental care, Luxembourg: Publications Office of
the European Union, 2014, էջ 31:
2
Կարծում ենք` առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխան` ֆիզիկական և սոցիալական
անօգնականության, իր մի շարք իրավունքները անձամբ իրացնել չկարողանալու, դրանց
իրացման պատասխանատվությունը` ի դեմս պետության այլ սուբյեկտների վրա դրվելու և
այլ հատկանիշների ուժով միանշանակ հանդիսանում է հատուկ իրավական կարգավիճակի
կրող: «Հատուկ իրավական կարգավիճակի» գաղափարի առաջքաշման և դրա էության
առնչությամբ ուշագրավ դատողություններ են արել Ռ. Պ. Մանանկովան և Վ. Ա. Պատյուլինը:
Առավել մանրամասն տե´ս Мананкова Р. П., О правовом статусе гражданина СССР
//Вопросы совершенствования гражданско-правового регулирования. Томск,1983, էջ 6368: Патюлин В. А., Государство и личность в СССР. М., 1974, էջ 198-199:
3
«Որբ երեխա» և «առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա» եզրույթների
միաժամանակյա կիրառության ենք հանդիպում մասնագիտական գրականության մեջ,
օրինակ` Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации Ответственный
редактор - Кузнецова И., М.: Издательство БЕК. 1996: Пчелинцева Л., Семейное право
России: Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп.-М., Норма, 2004: Муратова С.А.,
Тарсамаева Семейное право: Учебное пособие.— М.: Новый Юрист, 1999: Н.Ю., М.В.
Антокольская Семейное право: Учебник. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.-Юристъ, 2002,
Комментарий к семейному кодексу Российской Федерации, 2-е издание, переработанное
и дополненное, отвественный редактор-доктор юридических наук, профессор А. М.
Нечаева, Юрайт, Москва, 2009: Family and Community-Based Responses: A Case Study of
Fostering and Kinship Care, Child Welfare Department, Directorate of Social Affairs and Youth
Rehabilitation, Ministry of Social Affairs, Labour, Vocational Training and Youth Rehabilitation,
Phnom Penh, 2003: Տե´ս, օրինակ՝ «Որբ, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների
սոցիալական աջակցության լրացուցիչ երաշխիքների մասին» ՌԴ օրենքը. ընդունված՝
04.12.1996թ., ուժի մեջ մտած՝ 21.12.1996թ.: www.consultant.ru

44

Պետություն և իրավունք

Վ. Կրաշեննիկովա, Ե. Ա. Լևիցկայա, Տ. Ա. Պասիկովա, որպես «որբ» և «առանց
ծնողական խնամքի մնացած երեխա» հասկացությունների տարբերակիչ հատկանիշ դիտարկում են ծնողական խնամքից և հոգատարությունից զրկվելու պատճառը: Մասնավորապես, երկու կամ միակ ծնողի մահվան հետևանքով խնամքից և
դաստիարակությունից զրկված երեխային համարելով «որբ», իսկ մահվան հետ
չառնչվող այլ պատճառների հետևանքով առանց խնամքի և դաստիարակության
մնացած երեխային՝ «առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա»1:
Իրավաբանների և սոցիոլոգների շրջանակներում օգտագործվում են նաև «սոցիալական որբ» և «սոցիալական որբություն» հասկացությունները2: «Սոցիալական
որբության» մասին կարելի է խոսել այն ժամանակ, երբ երեխան ունի կենսաբանական ծնողներ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով նրանք չեն զբաղվում երեխայի խնամքով և դաստիարակությամբ: Սխալված չենք լինի ասել, որ «սոցիալական որբ» և
«սոցիալական որբություն» հասկացությունները տեսության մեջ գործածվում են առավելապես սոցիալական մանկավարժների կողմից3 և իրենց էությամբ իրավական
եզրույթներ չեն:
«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա» հասկացության բովանդակության բացահայտման համատեքստում հարկ ենք համարում անդրադառնալ նաև այլ
երկրների՝ մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության, Լիտվայի, Իսրայելի, Վրաստանի, Ղազախստանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի օրենսդրությունների վերլուծությանը:
Այսպես, ՌԴ օրենսդրությամբ, նախ, տարբերակվում են «որբ» և «առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա» հասկացությունները: ՌԴ ընտանեկան օրենսգրքի 121-րդ հոդվածում ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի համանմանությամբ ամրագրված
է առանց ծնողական խնամքի մնալու հիմքերի ոչ սպառիչ ցանկ, որոնց առկայության դեպքում այս երեխաների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությունը դրվում
է խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների վրա, իսկ «Որբ և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական աջակցության լրացուցիչ երաշխիքների մասին» ՌԴ օրենքի 1-ին հոդվածում որպես քննարկվող հասկացությունների տարբերակիչ հատկանիշ կրկին դիտարկվում է երեխայի՝ ծնողական խնամքից զրկվելու պատճառը՝ այդպիսով միակ կամ երկու ծնողների մահվան հետևանքով ծնողական խնամքից զրկված մինչև 18 տարեկան անձանց բնորոշելով «որբ»,
իսկ ծնողների մահվան հետ չառնչվող այլ պատճառներով4 առանց խնամքի մնացած երեխաներին՝ «առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա» եզրույթներով:
Պատկերը նույն է նաև Ղազախստանի «Ամուսնության և ընտանիքի մասին» օրենսգրքում 5 , որում «որբ երեխա» է դիտարկվում այն երեխան, որի երկու կամ
1
Տե´ս Пчелинцева Л., Семейное право России: Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и
доп.-М., Норма, 2004, էջ 470: Левицкая Е.А., Пасикова Т.А.,Особенности правового статуса
детей, оставшихся без попечения родителей: монография. Тамбов: ООО
«Консалтинговая компания Юком», 2016, էջ 10: Семейное право, учебник под ред. П.В.
Крашенинникова, նշված աշխատ., էջ 227: Այս մոտեցմամբ է առաջնորդվել նաև ՌԴ
օրենսդիրը «Որբ և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական
աջակցության լրացուցիչ երաշխիքների մասին» ՌԴ օրենքում «որբ» և «առանց ծնողական
խնամքի մնացած երեխա» հասկացությունները սահմանելիս (1-ին հոդված):
2
Տե´ս Сиротство как социальная проблема, под ред. Л.И. Смагиной, Минск, 2005, էջ 6-7:
3
Տե´ս Василькова Ю.В., Василькова Т.В., Социальная педагогика. М..1999, էջ 299:
4
Նշենք, որ այս օրենքում հանգամանքների սպառիչ ցանկ ամրագրված չէ:
5
Տե´ս Ղազախստանի Հանրապետության «Ամուսնության և ընտանիքի մասին» օրենսգիրք:
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31102748#pos=416;-92:
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միակ ծնողը մահացել է, իսկ «առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա»՝ ծնողի
կամ ծնողների մահվան հետ չառնչվող այլ պատճառների հետևանքով1 խնամքից և
հոգատարությունից զրկված երեխան: Այստեղ սահմանված են նաև «կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխա» և «հրաժարված երեխա» հասկացությունները:
«Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխա» է համարվում երեխան, որի
կենսագործունեությունը ձևավորված հանգամանքների արդյունքում խախտվել է, և
որը միայնակ կամ ընտանիքի օգնությամբ նշված հանգամանքները հաղթահարել
չի կարող, ինչպես նաև հատուկ կրթական հաստատություններում գտնվող երեխաները: Հետաքրքրական է «հրաժարված երեխա» հասկացության բնորոշումը. «Երեխա, որի ծնողները հրաժարվել են նրա հետագա դաստիարակությունից, կրթությունից, նյութական ապահովությունից՝ համապատասխան իրավաբանական փաստաթղթերի ձևակերպմամբ» (1-ին հոդված, 1-ին մաս, 5-րդ, 6-րդ, 17-րդ կետեր):
Ինչպես տեսնում ենք, վերջին դեպքում ծնողի կողմից խնամքի իրականացման
պարտականությունից հրաժարումը ստանում է ֆորմալ ձևակերպում:
Լիտվայի քաղաքացիական օրենսգրքի 2 «Ընտանեկան իրավունք» վերտառությունը կրող 1-ին մասում ամրագրված չէ «առանց ծնողական խնամքի մնացած
երեխա» հասկացությունը: Միայն վերջինիս 4-րդ գլխում՝ խնամակալությանը և հոգաբարձությանը վերաբերող ընդհանուր դրույթներում, նշված է, որ առանց պաշտպանության մնացած անձը և առանց կառավարման մնացած գույքը վստահվում են
խնամակալների կամ հոգաբարձուների խնամքին, ովքեր պարտավոր են ներկայացնել նշված անձանց և տվյալ գույքը, իսկ խնամակալությանը և հոգաբարձությանը վերաբերող դրույթների ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ խնամակալության սահմանման հիմք է անչափահասների՝ ծնողական իշխանությունից ազատվելը3 կամ նրանց երկու ծնողների մահը: Իսրայելի օրենսդրությունը ևս չի բացահայտում «առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա» հասկացությունը: «Երեխաների որդեգրման մասին» Իսրայելի օրենքի 13-րդ հոդվածում թվարկվում են
այն հանգամանքները, որոնց առկայության դեպքում երեխան դատարանի կողմից
ճանաչվում է որդեգրման ենթակա: Դրանք են՝ երեխայի ծնողի ինքնության, բնակության վայրի կամ կրոնական պատկանելության որոշման անհնարինությունը,
ծնողի մահը, դատական կարգով անգործունակ ճանաչումը, ծնողական իրավունքներից զրկումը, ծնողի կողմից երեխային բախտի քմահաճույքին թողնելը կամ առանց հարգելի պատճառների անընդմեջ վեց ամիս երեխայի հետ շփումից խուսափելը, առանց հարգելի պատճառի վեց ամիս անընդմեջ ծնողական պարտականությունների կատարումից խուսափելը, երեխայի՝ վեց ամիս hայրական տանը
չբնակվելը, իր վարքագծի կամ կարգավիճակի պատճառով երեխային խնամելու

1

Ղազախստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսդրությամբ ամրագրված հիշյալ
հասակցության մեջ նշված հանգամանքները գրեթե նույնությամբ կրկնում են ՀՀ ընտանեկան
օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-ին մասում և ՌԴ ընտանեկան օրենսգրքի 121-ին հոդվածի 1ին մասում` նշված առանց ծնողական խնամքի մնալու դեպքերը:
2
Гражданский закон Латвийской Республики: http://www.pravo.lv/likumi/05_1_gz.html
3
Որպես ծնողական իշխանության դադարման հիմքեր նշված են՝ ծնողների կամ երեխայի
մահը, անհետ կորած ծնողին մահացած հայտարարելը, ծնողների համաձայնությամբ՝
երրորդ անձի կողմից երեխայի որդեգրումը, երեխայի չափահասության տարիքի հասնելը,
ծնողական իշխանության դադարումը՝ դատարանի որոշմամբ (Լիտվայի քաղաքացիական
օրենսգիրք, 198-րդ հոդված):
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Պետություն և իրավունք
1

անհնարինությունը և այլն : Այստեղ ևս հանդիպում ենք որոշ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքների թվարկման, որոնց առկայությունը, չնայած ուղղակի ձևակերպման բացակայությանը, վկայում է երեխայի ծնողական խնամքից զրկված լինելու մասին: Ուշագրավ է որոշ դեպքերում երեխայի՝ առանց ծնողական խնամքի
մնալու փաստի հաստատումը հստակ ժամկետից կախվածության մեջ դնելը: Վրաստանի քաղաքացիական օրենսգրքի «Ընտանեկան իրավունք» վերտառությունը
կրող 5-րդ գրքում ևս քննարկվող հասկացությունն ամրագրված չէ, սակայն 1275-րդ
հոդվածի 1-ին մասում նշված է, որ անչափահաս երեխաների նկատմամբ, որոնք
ծնողների մահվան, նրանց՝ ծնողական իրավունքներից զրկելու, անգործունակ, հիվանդ ճանաչելու կամ այլ պատճառներով մնացել են առանց ծնողական խնամքի,
նրանց դաստիարակության, անձնական ոչ գույքային և գույքային իրավունքների և
շահերի պաշտպանության համար նշանակվում է խնամակալություն կամ հոգաբարձություն2:
Գերմանիայի օրենսդրությանը հայտնի չէ վերը հիշատակված հասկացութուններից և ոչ մեկը: Գերմանիայի քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն` անչափահասի նկատմամբ խնամակալ է նշանակվում, եթե նրա վրա չի տարածվում ծնողական խնամք, կամ ծնողներն իրավունք չունեն նրան ներկայացնելու անձնական ոչ
գույքային կամ գույքային հարաբերություններում, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ
հնարավոր չէ սահմանել նրա ընտանեկան կարգավիճակը: Նախատեսված է նաև
խնամակալության գործերով դատարանի նախաձեռնությամբ երեխայի նկատմամբ
խնամակալ նշանակելու հնարավորութուն, երբ հարկ է ենթադրել, որ ծննդյան պահից երեխայի համար խնամակալ է պահանջվում, խնամակալ կարող է նշանակվել
նաև մինչև երեխայի ծնունդը, սակայն նշանակումն իրավաբանական ուժ է ստանում երեխայի ծննդյան պահից3 (Գերմանիայի քաղ. օր., 1773-րդ, 1774-րդ հոդվ.):
Ֆրանսիայի քաղաքացիական օրենսգրքի` որդեգրմանը նվիրված հոդվածներից
մեկում ամրագրված է «լքված երեխա» եզրույթը: Լքված է համարվում մասնավոր
անձի, հիմնարկի կամ երեխաների սոցիալական օգնության ծառայության կողմից
ընդունված երեխան, որի ծնողները մեկ տարվա ընթացքում նրա նկատմամբ բացահայտ հետաքրքրություն չեն ցուցաբերում, որին նախորդել է երեխային ծնողների կողմից լքված ճանաչելու մասին դիմումը: Այն պահից սկսած` մեկ տարվա ընթացքում, երբ ծնողները բացահայտ դադարել են երեխայի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերել, մասնավոր անձը, հիմնարկը կամ երեխաների օգնության սոցիալական ծառայությունը, որոնք ընդունել են երեխային, պարտավոր են երեխային լքված ճանաչելու մասին դիմում ներկայացնել: Այսպիսի երեխան բարձրագույն
ատյանի դատարանի կողմից ճանաչվում է լքված: Երեխայի նկատմամբ հետաքրքրության արտահայտումը դադարած են համարվում այն ծնողները, որոնք ե-

1

Гражданское законодательство Израиля, науч. ред.- директор Института независимых
правовых и экономических исследований «Юридический центр-Наука» Н. Э. Лившиц.СПб.: Изд-во « Юридический центр-Пресс», 2003, էջ 579:
2
Гражданский кодекс Грузии/ Науч.ред. З. К. Бигвава. Вступителная статья Председателя
Верхного уда Грузии, докт. Юрид. Наук, проф. Л. Чантурия. Предисловие канд. Юрид.
Наук, доцента СПБГУ, заместителя прокурора Санкт-Петербурга А. В. Коновалова.
Перевод с грузинского И. Мериджанашвили, И. Чиковании.-СПБ.: Издательство
«Юридический центр-Пресс», 2002, էջ 641:
3
Տե´ս Гражданское уложение Германии, 2-е издание, дополненное, Москва, Волтерс
Клувер, 2006, էջ 448:
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րեխաների հետ չեն պահպանել կապվածության, մտերմության պահպանման համար անհրաժեշտ հարաբերություններ (Ֆրանսիայի քաղ. օր., հոդվ. 350)1:
Այսպիսով, վերլուծելով քննարկվող հարցի շուրջ մասնագիտական շրջանակներում առկա կարծիքները և այլ երկրների փորձը, հանգում ենք այն եզրակացության, որ նախ՝ ծնողական խնամքից զրկվելու պատճառով պայմանավորված`
միևնույն բովանդակությունն ունեցող երևույթի առթիվ տարբեր եզրույթների գործածումը զուտ ձևական բնույթ է կրում և գործնականում այս երեխաների իրավական
կարգավիճակում ոչինչ չի փոխում, երկրորդ՝ որևէ կերպ չի կարող ազդել այն
խնամքի և հատուկ սոցիալական աջակցության վրա, որը միանման ձևով պետության կողմից տրամադրվում է ծնողական խնամքից զրկված բոլոր երեխաներին`
անկախ դրա հիմքում ընկած հանգամանքներից 2 , երրորդ՝ ծնողական խնամքից
զրկվելու հիմք հանդիսացած պատճառը, թերևս, նշանակություն կարող է ունենալ
միայն երեխայի` ընտանիքի հետ վերամիավորման պոտենցիալ հնարավորության
և ընտանեկան օրենսգրքով ամրագրված ընտանեկան դաստիարակության առաջնայնության սկզբունքի իրացման առումներով: Մինչդեռ օրենսդրական մակարդակում երեխայի՝ առանց ծնողական խնամքի մնալու հիմք հանդիսացող հանգամանքների սպառիչ ամրագրմամբ օրենսդիրը գործնականում բացառում է որևէ այլ
պատճառով ծնողական խնամքից և դաստիարակությունից զրկված երեխային այդպիսին ճանաչելու, վերջինիս համապատասխան կարգավիճակը դե ֆակտո ընդունելու և իրավասու մարմնի կողմից դե յուրե ամրագրելու ու դրանից բխող և միայն
այս կատեգորիայի երեխաներին վերապահվող իրավունքների իրացումն ապահովելու հնարավորությունը: Ուստի գտնում ենք, որ ինչպես ծնողների մահվան, այնպես էլ այլ պատճառներով երեխայի՝ առանց ծնողական խնամքի մնալու դեպքերում անառարկելիորեն պետք է գործի իրավական պաշտպանության, սոցիալական արտոնությունների և երաշխիքների միասնական համակարգ, իսկ բովանդակային առումով՝ «առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա» և «որբ» եզրույթները հարաբերակցվում են ինչպես ընդհանուրն ու հատուկը:
Այս համատեքստում անշուշտ պետք է անդրադառնալ նաև «կյանքի դժվարին
իրավիճակում հայտնված երեխա» հասկացությանը: «Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխա» հասկացության ներքո ընդգրկվող երեխաներ են համարվում` առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները, անտուն, հաշմանդամ, ֆիզիկական և հոգեկան զարգացման թերություններ ունեցող, զինված և ազգամիջյան
հակամարտությունների, էկոլոգիական, տեխնոգեն և տարերային աղետների (ինչպես նաև բռնագաղթվածների և փախստականների երեխաները) զոհ երեխաները,
բռնության զոհ դարձաձ երեխաները (այդ թվում` ընտանիքում վեճերի և դաժան վերաբերմունքի), կատարած հանցագործության համար ազատազրկման վայրերում
պատիժը կրող երեխաները, շեղված վարքագիծ ունեցող երեխաների համար նախատեսված հատուկ դաստիարակչական հաստատություններում գտնվող երեխաները, գործազուրկ քաղաքացիների երեխաները և կյանքի այլ դժվարին իրավիճա1

Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона), (предисловие, комментарии,
примечания В. Н. Захватаева), Москва. Берлин, Инфотропик Медиа, 2012, էջ 122:
2
Տես ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Երեխաների, տարեց և (կամ)
հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման կարգը և պայմանները
սահմանելու, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրումը
մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
N 1112-Ն որոշում:
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Պետություն և իրավունք

կում գտնվող երեխաները, որը նրանք չեն կարող ինքնուրույն հաղթահարել1: Ներկայացված իրավիճակների բազմազանությունը, թվում է, «կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխա» հասկացության առավել լայն, իսկ «առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա» հասկացության դրանից ածանցյալ լինելու և նեղ բովանդակություն ունենալու մասին է վկայում, սակայն այս հասկացությունների համեմատական վերլուծությունը հակառակն է փաստում:
Այսպես, ելակետ ընդունելով այն հանգամանքը, որ մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի2 (այսուհետ` Փոփոխություններ) ընդունումը Ընտանեկան օրենսգրքում բացակայում էր «կյանքի դժվարին
իրավիճակում հայտնված երեխա» հասկացությունը, իսկ խնամատար ընտանիքը
դիտարկվում էր սոսկ որպես առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի դաստիարակության համար տեղավորման ձևերից մեկը, իսկ Փոփոխությունների արդյունքում 137-րդ հոդվածի 1-ին մասում ամրագրված՝ «Խնամատարությունը կյանքի

դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխայի խնամքի և դաստիարակության ժամանակավոր կազմակերպումն է այլ ընտանեկան միջավայրում իրավասու մարմինների կողմից ընտրված, հաշվառված, վերապատրաստված, որակավորված անձի
միջոցով մինչև երեխայի ընտանիքում խնամատարության կիրառման հիմք հանդիսացած իրավիճակի վերացումը» ձևակերպմամբ կարծես ամբողջովին փոխվեց
խնամատար ընտանիքի առաքելության ուղղությունը՝ «առանց ծնողական խնամքի
մնացած երեխայից» դեպի «կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխա»:
Մինչդեռ Ընտանեկան օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 1-ին մասում որպես առանց
ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի և դաստիարակության կազմակերպմանն ուղղված ինստիտուտներ հստակ նշված են՝ որդեգրումը, խնամակալությունը (հոգաբարձությունը), խնամատար ընտանիքը, իսկ դրանց կիրառության
անհնարինության դեպքում` դաստիարակչական, բժշկական հաստատությունը,
բնակչության սոցիալական պաշտպանության կազմակերպությունները կամ բնակչության կամ երեխայի սոցիալական պաշտպանության նպատակ հետապնդող այլ
կազմակերպությունները: Ինչպես տեսնում ենք, վկայակոչված հոդվածներում առկա է սկբունքային հակասություն, մի դեպքում խնամատար ընտանիքը, ի թիվս ընտանեկան օրենսգրքում ամրագրված այլ ինստիտուտների, կոչված է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի և դաստիարակության կազմակերպմանը, մյուս հոդվածը գալիս է հերքելու՝ դիտարկելով այն միայն կյանքի դժվարին
իրավիճակում հայտնված երեխայի խնամքի և դաստիարակության կազմակերպման ժամանակավոր ձև: Մինչդեռ Օրենքի 11-րդ հոդվածը վերնագրված է «Կյանքի

դժվարին իրավիճակում գտնվող՝ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների
իրավունքների պաշտպանությունը»: Կարծում ենք՝ արդեն այս ձևակերպմամբ օրենսդիրը արձանագրում է ուսումնասիրվող հասկացությունների գրեթե նույնաբովանդակ լինելը և միևնույն հարթությունում գտնվելը: Ուստի առաջարկում ենք, Ընտանեկան օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերում, 138-րդ հոդվածի 11

Տե´ս Р. Л. Мурзин, Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей:
семейно-правовой аспект, дис., Москва-2006, էջ 13:
2
«Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքն Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է
21.12.2017թ., ուժի մեջ է մտել 12.01.2018թ., ՀՕ-10-Ն, ՀՀՊՏ 2018.01.17/4(1362) Հոդ.28 :
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ին մասում «կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված» բառերից առաջ լրացնել
«առանց ծնողական խնամքի մնացած» բառերը:
«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի1 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1ին կետի համաձայն`«կյանքի դժվարին իրավիճակ է համարվում հաշմանդամության, հիվանդության, տարիքի հետ կապված ինքնասպասարկման ունակությունների կորստի, առանց ծնողական խնամքի մնալու, աղքատության, գործազրկության,
ընտանիքում կոնֆլիկտների, դաժան վերաբերմունքի, բռնության, մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկվելու, անօգնականության, միայնակության, սոցիալական մեկուսացման, վնասակար սովորույթների, դժբախտ պատահարի կամ
արտակարգ իրավիճակներում հայտնվելու, ազատազրկման վայրերում գտնվելու
կամ այդ վայրերից վերադառնալու հանգամանքներից որևէ մեկով կամ դրանց համակցմամբ, մարդու կենսագործունեությանը խանգարող օբյեկտիվ իրավիճակ, որն
անձն ինքնուրույն հաղթահարել չի կարող»: Ինչպես տեսնում ենք, վկայակոչված
հասկացությունը, ի թիվս այլ հանգամանքների, ներառում է նաև առանց ծնողական
խնամքի մնալու դեպքերը, բայց հարց է առաջանում՝ ինչ իմաստ է ներդրված առանց ծնողական խնամքի մնալու դեպքերը կրկին մեկ այլ հասկացության շրջանակներում օգտագործելու մեջ, երբ վերջինիս նվիրված է ամբողջ իրավական ինստիտուտ, արդյոք այս համատեքստում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի իրավական պաշտպանության այլ իրավական մեխանիզմ է գործում: Միանշանակ կարծում ենք, որ ոչ2. պարզապես օրենսդիրը երեխայի` առանց ծնողական
խնամքի մնալը և այդպիսով կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնվելը պայմանավորում է միայն ծնողի կամքից անկախ առաջացած օբյեկտիվ գործոններով, և այս
հասկացության մեջ չեն ներառվում ծնողի սուբյեկտիվ կամահայտնության արդյունքում երեխայի առանց խնամքի և դաստիարակության մնալու դեպքերը, քանի որ
կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխայի ծնողը ցանկանում է, սակայն
ի վիճակի չէ իրականացնել իր երեխայի հետագա պատշաճ խնամքն ու դաստիարակությունը: Մեր այս տեսակետի հավաստումն է «Սոցիալական աջակցության
մասին» ՀՀ օրենքի3 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում ամրագրված հետևյալը
ձևակերպումը. «… մարդու կենսագործունեությանը խանգարող օբյեկտիվ իրավիճակ, որն անձն ինքնուրույն հաղթահարել չի կարող»: Սա մեկ անգամ ևս հավաստում է ծնողի կողմից երեխային խնամելու օբյեկտիվ ահնարինության մասին, ուստի, մեր համոզմամբ, ստեղծված «դժվարին իրավիճակները» պետք չէ նույնացնել

1

«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքն Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է
17.12.2014թ., ուժի մեջ է մտել 30.12. 2014թ., ՀՕ-231-Ն, ՀՀՊՏ 2014.12.30/76(1089).1,
Հոդ.1253.20:
2
Տե´ս ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Երեխաների, տարեց և (կամ)
հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման կարգը և պայմանները
սահմանելու, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրումը
մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
N 1112-Ն որոշումը, որով կարգավորված է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների
հայտնաբերման, հաշվառման, խնամքի և դաստիարակության կազմակերպմանն ուղղված
ողջ ընթացակարգը:
3
«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքն Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է
17.12.2014 թ., ուժի մեջ է մտել 30.12. 2014թ., ՀՕ-231-Ն, ՀՀՊՏ 2014.12.30/76(1089).1,
Հոդ.1253.20:
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Պետություն և իրավունք

«առանց ծնողական խնամքի մնալու» դեպքերի հետ: ՀՀ օրենսդրությամբ կարգավորված չեն այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են կյանքի դժվարին իրավիճակում
հայտնված երեխաների բացահայտման, հաշվառման կարգը 1 , դրա համար պատասխանատու մարմինը կամ մարմինները, պարզ չէ՝ ով, որ մարմինը և ինչպես է
հաստատում երեխայի` «կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված լինելու» հանգամանքը, որն էլ անհրաժեշտ իրավական հիմք կհանդիսանա վերջինիս նկատմամբ խնամատարություն սահմանելու կամ այլ սոցիալական արտոնություններ
տրամադրելու համար և այլն: Ելնելով այն հանգամանքից, որ ՀՀ կառավարության
2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշմամբ (այսուհետ` Որոշում) նախատեսված կարգի համաձայն` պետական կամ տեղական ինքնակառավարման
մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող կամ լիազորած պետական մարմնի
հետ համապատասխան պայմանագիր կնքած սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում խնամքը տրամադրվում է կյանքի դժվարին իրավիճակում
հայտնված կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին (82-րդ կետ), կարող ենք
հանգել այն եզրակացության, որ ինչպես առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների, այնպես էլ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների հայտնաբերումը և խնամքի ու դաստիարակության կազմակերպումը խնամակալության և
հոգաբարձության մարմինների պարտականությունն են, ինչն էլ, մեր համոզմամբ,
«կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխա» հասկացության՝ «առանց
ծնողական խնամքի մնացած երեխա» հասկացությունից բխելու հավաստումն է:
«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա» և «կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխա» հասկացությունները միմյանցից տարբերվում են նաև
կախված երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունն իրականացնող սուբյեկտից:
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի խնամքի և դաստիարակության ձևերը բաժանվում են երկու խմբի՝ խնամքի և դաստիարակության անհատական և ոչ
անհատական ձևեր2: Անհատական խնամքի և դաստիարակության հանձնելիս երեխայի խնամքը հանձնվում է խիստ որոշակի ֆիզիկական անձի (անձանց), որի
ընտրության ժամանակ կիրառվում են օրենքով սահմանված չափանիշներ: Խնամքի և դաստիարակության կազմակերպման այդպիսի ձևեր են երեխայի որդեգրումը,
խնամակալությունն ու հոգաբարձությունը, խնամատար ընտանիքը: Երեխայի
խնամքի և դաստիարակության կազմակերպման ոչ անհատական ձևի ժամանակ երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը հանձնվում են կազմակերպությանը, իրավաբանական անձին: Երեխայի դաստիարակության և նրա նկատմամբ իրականացվող խնամքի որոշակի գործողություններ իրականացնում են ֆիզիկական անձինք`
կազմակերպության աշխատակիցները, սակայն նրանց անձը` երեխայի խնամքի և
դաստիարակության կազմակերպման այս ձևի համար իրավական նշանակություն
չունի, իսկ նրանց առաջադրվող պահանջներն ընդհանուր բնույթի են: Ներկայումս
Ընտ. օր-ի 111-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` խնամքի և դաստիարակության
կազմակերպման ոչ անհատական ձևեր են հանդիսանում երեխային դաստիարակ1

Այս առնչությամբ հարկ է նշել, որ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների
վերաբերյալ տվյալներն ամրագրվում և պահպանվում են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարության «Մանուկ տեղեկատվական» համակարգում, որտեղ մուտքը
հանրությանը հասանելի չէ:
2
Տե´ս Семейное право, учебник под ред. П.В. Крашенинникова, նշված աշխատ., էջ 231232:
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չական, բժշկական հաստատություն, բնակչության սոցիալական պաշտպանության
կազմակերպություններ կամ բնակչության կամ երեխայի սոցիալական պաշտպանության նպատակ հետապնդող այլ կազմակերպություններ հանձնումը: Ինչ վերաբերում է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին, ապա, ինչպես
տեսնում ենք, եթե նրանց նկատմամբ խնամքի և դաստիարակության կազմակերպման ոչ անհատական ձևն ամբողջությամբ ևս կիրառելի է, ապա պատկերն այլ է
անհատական ձևի դեպքում` գործող իրավակարգավորումների համատեքստում
նրանց նկատմամբ, որպես խնամքի և դաստիարակության կազմակերպման անհատական ձև, կիրառելի է միայն խնամատար ընտանիքի ինստիտուտը (Ընտ. օր.,
20-րդ գլուխ):
Ուսումնասիրվող հասկացությունների բովանդակային տարբերությունն ընդգծող հաջորդ հատկանիշը խնամքի և դաստիարակության կազմակերպման տևողությունն է: Վերը նշված օրենսդրական կարգավորումներն արդեն իսկ նախանշում
են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխային համապատասխան հիմնարկներ կամ խնամատարության հանձնելը որպես վերջիններիս խնամքի և դաստիարակության կազմակերպման բացառապես ժամանակավոր ձև օգտագործելը,
մինչև համապատասխան իրավիճակների հաղթահարումը: Ինչ վերաբերում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի՝ որևէ հատուկ հիմնարկում գտնվելուն,
ապա այն, պայմանավորված ընտանեկան օրենդրության հիմնարար սկզբունքներից մեկի՝ ընտանեկան դաստիարակության առաջնայնության սկզբունքի ապահովմամբ, ևս ի սկզբանե հանդիսանում է խնամքի և դաստիարակության կազմակերպման ժամանակավոր ձև, իսկ խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները
պարտավոր են շարունակել մանկատանը կամ որևէ այլ հիմնարկում տեղավորված
երեխայի համար համապատասխան ընտանիքի որոնումը, և միայն այդպիսին
չգտնվելու դեպքում այն կարող է վերածվել խնամքի և դաստիարակության կազմակերպման մշտական ձևի: Խնամքի և դաստիարակության այնպիսի ձև, ինչպիսին
խնամակալությունն ու հոգաբարձությունն է, մեր համոզմամբ, կրում է ժամանակավոր-հրատապ բնույթ, սակայն դրա՝ մշտական ձևի վերածումը բացառված չէ:
Այսպիսով, կարծում ենք, չնայած այն հանգամանքին, որ առանց ծնողական
խնամքի մնացած և կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաները որոշ
հատկանիշներով նման են, այդուհանդերձ գոյություն ունեցող որոշիչ տարբերակիչ
հատկանիշները թույլ չեն տալիս նրանց ամբողջովին նույնացնել: Ինչ վերաբերում
է «կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխա» ինքնուրույն իրավական
կատեգորիայի առանձնացմանը, մեր համոզմամբ, այն առավելապես հետագայում
այդ երեխայի «առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի» կարգավիճակում
հայտնվելը կանխարգելող նպատակ է հետապնդում:
Վերոգրյալից ելնելով` կարծում ենք` առանց ծնողական խնամքի մնացած
երեխային բնութագրական են հետևյալ հատկանիշները`
• ծնողական խնամքից և հոգատարությունից զրկվելը` տարբեր օբյեկտիվ և
սուբյեկտիվ հանգամանքների հետևանքով,
• իրավասու մարմնի կողմից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով երեխայի` ծնողական խնամքից զրկված լինելու փաստի հաստատում
• առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սկզբնական, այդուհետև`
կենտրոնացված հաշվառում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
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Պետություն և իրավունք

• խնամքի և դաստիարակության անհատական և ոչ անհատական ձևերի կիրառում:
• խնամքի և դաստիարակության կազմակերպման ժամանակավոր և մշտական ձևերի կիրառում:
Ամփոփելով վերոգրյալը` գտնում ենք, որ «առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա» հասկացության առավել համապարփակ ձևակերպման, այդպիսով
անկախ ծնողական խնամքից և հոգատարությունից զրկվելու հանգամանքներից,
հատուկ կարգավիճակում հայտնված այս երեխաների համար իրավական պաշտպանության, սոցիալական արտոնությունների և երաշխիքների միասնական համակարգի անվերապահ կիրառման, ինչպես նաև Ընտանեկան օրենսգրքի 109-րդ հոդվածում ամրագրված դրույթներին առկա հակասության վերացման նպատակով Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ պարբերություններն անհրաժեշտ է շարադրել նոր
խմբագրությամբ. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա է համարվում 18
տարին չլրացած՝ տարբեր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքների հետևանքով
ծնողական խնամքից և դաստիարակությունից զրկված և իրավասու մարմնի կողմից
առանց ծնողական խնամքի մնացած ճանաչված երեխան:
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձինք են
համարվում 18-23 տարեկան այն անձինք, որոնք մինչև իրենց 18 տարին լրանալը
տարբեր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքների հետևանքով զրկվել են ծնողական խնամքից և դաստիարակությունից՝ իրավասու մարմնի կողմից ճանաչվելով առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա»:

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО
СТАТУСА РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ
РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ СОГЛАСНО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РА
Рубина Петросян
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ
____________________________

Выявление характерных особенностей детей, оставшихся без родительского попечения, четкое и комплексное закрепление понятия «ребенок, оставшийся без родительского попечения» необходимы для соответствующего
признания правового статуса детей данной категории, и таким образом,
независимо от обстоятельств лишения родительского ухода и заботы,
безусловного применения единой системы защиты социальных привилегий и
гарантий.
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CHARACTERISTIC FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF
CHILDREN WITHOUT PARENTAL CARE IN ACCORDANCE
WITH LEGISLATION OF THE RA
Rubina Petrosyan
Post-graduate student at the YSU Chair of Civil Law
________________________________

The identification of the characteristics of the child remaining without parental
care and the clear and comprehensive establishment of the concept of "children
without parental care" must be set forth for the recognition of the respective legal
status of the children belonging to this category, thereby providing the unconditional
application of the unified system offering children protection, social privileges and
guarantees despite the reasons of parental deprivation.

Բանալի բառեր – առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա, որբ, կյանքի դժվարին
իրավիճակում հայտնված երեխա, խնամակալության և հոգաբարձության մարմին,
խնամատար ընտանիք, խնամքի և դաստիարակության անհատական և ոչ անհատական
ձևեր, խնամքի և դաստիարակության կազմակերպման ժամանակավոր և մշտական ձևեր
Ключевые слова – ребенок, оставшийся без родительского попечения, сирота, ребенок,
оказавшийся в трудной жизненной ситуации, орган опеки и попечительства, приемная
семья, индивидуальные и неиндивидуальные формы попечительства и воспитания,
временные и постоянные формы опекунства и воспитания.
Key words – children without parental care, orphan, a child in a difficult situation:, a body of
custody and guardianship, foster family, individual and non-individual forms of care and
upbringing, temporary and permanent forms of care and upbringing
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Պետություն և իրավունք

ԿԱՄՔԸ ԵՎ ԿԱՄԱՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Դավիթ Օհանյան
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ասպիրանտ
_____________________________

Քաղաքացիական իրավահարաբերությունների ծագման, փոփոխման և դադարեցման հիմնական միջոցներից է պայմանագիրը: Այն մասնավոր անձանց միջև հարաբերությունների կարգավորման յուրօրինակ միջոց է: Ցանկացած պայմանագրի
շարժիչ ուժը կողմերի կամքն է: Սակայն դա հոգեբանական ներքին գործընթաց է,
որը երրորդ անձանց հասանելի չէ: Որպեսզի այդ կամքը դառնա հասանելի, անհրաժեշտ է, որ այն արտահայտվի արտաքին նշաններում (բառեր, նամակներ, գործողություններ և այլն): Այլ խոսքով՝ պայմանագրի ստեղծման համար անհրաժեշտ
են և՜ կամք, և՜ կամահայտնություն:
Պայմանագիր կնքելիս կամքը և կամահայտնությունը հիմնականում համապատասխանում են, սակայն երբեմն կարող է պատահել, երբ արտահայտված կամքը
չհամապատասխանի ներքին, իրական կամքին, այսինքն՝ կողմի կամ կողմերի իրական մտադրությանը: Ուստի իրավունքի առաջ հարց է ծագում՝ ինչին տալ նախապատվություն՝ արտահայտված կամքի՞ն, թե՞՝ իրական կամքին: Այս հարցի լուծումն
առավել դյուրին է այն դեպքում, երբ կամքի և կամահայտնության միջև եղած անհամապատասխանությունը հայտնի է եղել հակառակ կողմին: Սակայն խնդիրը էականորեն բարդանում է, երբ այդ անհամապատասխանությունը հայտնի չէր կամ չէր
կարող հայտնի լինել կոնտրագենտին, և վերջինս ուներ բոլոր հիմքերը ենթադրելու,
որ կամահայտնությունը համապատասխանում է իրական կամքին, հետևաբար նաև
հենվելու նման կամահայտնության վրա: Ուստի առաջանում է բարդ դիլեմա. մի
կողմից՝ այն կամահայտնության վրա հենվելը, որը կողմն իրականում չէր ցանկանում, հակասում է պայմանագրի բնույթին և էությանը, իսկ մյուս կողմից՝ չի կարելի
ոտնահարել կոնտրագենտի շահերը, քանզի վերջինս, ունենալով բոլոր հիմքերը՝
հենվելու կամահայտնության վրա, կարող է կրել լուրջ վնասներ:
Այս հարցը առկա է եղել նաև պատմական տարբեր ժամանակահատվածներում: Ինչպես նշում է Ի. Ա. Պոկրովսկին, հնագույն իրավունքն այս հարցի շուրջ աչքի էր ընկնում ֆորմալիզմով, որը բացառում էր ներքին իրական կամքի հնարավորությունը: Ֆորմալիզմի էությունն այն էր, որ անձի կողմից հրապարակայնորեն ասածը ստանում էր օրենքին հավասար ուժ և ենթական չէր փոփոխման կամ վերանայման1: Այս մոտեցումը եղել է հիմնաքարային և ընդունելի նաև միջնադարում2:
Սակայն, ֆորմալիզմը աստիճանաբար սկսեց զիջել իր դիրքերը: 19-րդ դարի
առաջին կեսին այս դիլեմայի նկատմամբ ընդհանուր մոտեցումը փոխվեց դեպի
կամքի տեսություն, քանզի գերակա էր հետևյալ միտքը. որտեղ չկա իրական կամք,
չի կարող խոսք լինել իրավաբանական հետևանքների մասին: 19-րդ դարի երկրորդ
1

Տե´ս Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. – М., Статут. 1998, էջ՝
245-250:
2
Այս մոտեցման շուրջ ձևավորվեցին ասացվածքներ, մասնավորապես՝ գերմանական Em
mann ein wort (մի մարդ, մի խոսք) ասացվածքը նշանակում է ազնիվ մարդը հավատարիմ է
իր խոսքին: Դրան համարժեք է ռուսական ասացվածքը. Ինչը գրված է փետուրով, չես կտրի

կացնով:
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կեսից, սակայն, այսպես կոչված մաքուր կամքի տեսությունը (reine Willenstheorie)
ավելի հաճախ ենթարկվեց քննադատությունների: Առավել հիմնավոր և ընդունելի
դարձավ այն մոտեցումը, որ չի կարելի ոտնահարել կոնտրագենտների շահերը և
քաղաքացիական շրջանառության ընթացքը զոհաբերել հանուն անհատական շահի: Այս մոտեցման տրամաբանությամբ յուրաքանչյուրն իրավունք ուներ հենվելու
ցանկացած կամահայտնության վրա, քանզի հակառակ կողմը միշտ պետք է պատասխանատու լիներ իր կամահայտնության համար1:
Եվ այս մոտեցումների ճնշմամբ կամքի տեսությանը հակադարձվեց այսպես
կոչված կամահայտնության տեսությունը (Erklarungstheorie) կամ, այլ կերպ ասած,
վստահության տեսությունը (Vertrauenstheorie): Կամքի տեսությունը նախապատГосударство и право

վություն է տալիս իրական կամքին, այն ցանկություններին և մտադրություններին,
որոնք ուղղված են իրավաբանական որոշակի հետևանքներ առաջացնելուն: Իսկ
կամահայտնության տեսությունը նախապատվություն է տալիս ոչ թե կողմերի ցանկությանը, այլ՝ թե հատկապես ինչ են նրանք սահմանել պայմանագրում: Հիմնական
խնդիրն այն է, թե որին տալ նախապատվություն՝ կամքի՞ն, թե՞ կամահայտնությանը2:
Քաղաքացիական իրավունքի դոկտրինում գոյություն ունեն մի քանի մոտեցումներ կամքի և կամահայտնության հարաբերակցության մասին: Կամքի տեսության կողմնակիցները գտնում են, որ գործարքի միջուկը կողմի ներքին կամքն է: Այդ
իսկ պատճառով կամքի և կամահայտնության միջև անհամապատասխանության
դեպքում, եթե կամքը տեսանելի է, և գործարքն ընդհանուր առմամբ կարելի է
կնքված համարել, նախապատվություն պետք է տրվի կամքին և ոչ թե կամահայտնությանը 3 : Կամահայտնության տեսության կողմնակիցները, հակառակը, գտնում
են, որ գործարքն առաջին հերթին գործողություն է, ուստի իրավաբանական
հետևանքները պետք է վերաբերեն կամահայտնությանը, որի շնորհիվ ապահովվում է քաղաքացիական շրջանառության կայունությունը4:
Սակայն գիտնականների մեծ մասը գործարքի մեջ առանձնացնում է երկու
կարևոր և հավասար տարրեր՝ սուբյեկտիվ (կամք) և օբյեկտիվ (կամահայտնություն): Դրանցից որևէ մեկի բացակայությունը հանգեցնում է գործարքի բացակայության: Այս տեսության կողմնակիցները որպես գործարքի պարտադիր պայման են դիտում կամքի և կամահայտնության միասնությունը5: Այս տեսության համաձայն՝ կամքը և կամահայտնությունը հարաբերակցվում են որպես պատճառ և հետևանք, այսինքն՝ մեկը չի կարող գոյություն ունենալ առանց մյուսի: Այս տեսությունն իր գործնական կիրառությունն է ստացել նաև ներպետական դատական պրակտիկայում:
Մասնավորապես, գործերից մեկում Վճռաբեկ դատարանն արտահայտել է
հետևյալ իրավական դիրքորոշումը. յուրաքանչյուր գործարք (պայմանագիր)
1

Տե´ս նույն տեղում:
Տե´ս նույն տեղում:
3
Տե´ս Рабинович Н. В. Недейсвительность сделок и ее последствия, Ленинград, 1960. էջ
7, Шахматов В. П. Основные проблемы теории сделок по советскому гражданскому праву:
Автореферат дис... канд. юрид. наук. М., 1951, էջ 8:
4
Տե´ս Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность, էջ 22; Медовшикова Е. О. Толкование
гражданско-правового договора /Цивилистические записки: Межвузовский сборник науч.
трудов. М., Статут, 2002. էջ 127:
5
Տե´ս Агарков М. М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву / Советское
государство и право, 1946, № 34. էջ 46; Красавчиков О. А. Юридические факты в
советском гражданском праве. М., Госюриздат, 1958, էջ 50:
2
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Պետություն և իրավունք

նախևառաջ կամային ակտ է, որն ուղղված է որոշակի իրավական հետևանքներ առաջացնելուն: Գործարքի կնքման համար առաջնային նշանակություն ունեն
«կամք» և «կամահայտնություն» հասկացությունները: «Կամքը» անձի ներքին ցանկությունն է, պահանջը, ձգտումը, մտադրությունը, դիտավորությունը, համաձայնությունը: «Կամահայտնությունը» կամքի արտահայտման արտաքին ձևն է, միջոցը, եղանակը: Այլ կերպ ասած՝ գործարքն այն կնքած անձանց ներքին կամքի և արտաքին կամահայտնության համակցությունն է: Ընդ որում, օրենքով նախատեսված
դեպքերում կնքված գործարքում կամքի և կամահայտնության անհամապատասխանությունը կարող է հանգեցնել այդ գործարքի անվավերությանը: Այդպիսի անհամապատասխանությունը կարող է պայմանավորված լինել ինչպես գործարքը
կնքած անձանց անձնական հատկանիշներով, այնպես էլ արտաքին ազդեցությամբ1:
Կամքի և կամահայտնության միջև եղած այս հակասությունը լուծելու օրենսդրական մեխանիզմներից է նաև պայմանագրի մեկնաբանման ինստիտուտը, որի
սկիզբը նախանշվում է դեռևս Ցիցերոնի՝ այսպես կոչված causa Curiana (Կուրիանայի գործը) աղմկահարույց միջադեպում: Խոսքը մի գործի մասին է, որտեղ մի կողմի փաստաբանն էր հայտնի իրավաբան, նախկին կոնսուլ և գերագույն քուրմ Քվինտոս Մուցիոս Սցևոլան, իսկ մյուս կողմին պաշտպանում էր հայտնի հռետոր Լուկիոս Լիկինիոս Կրասոսը: Գործի բնույթը հետևյալն էր. ինչ-որ մեկը կտակ է թողնում, որտեղ գրում է՝ եթե ես երեխա ունենամ, և նա չհասնի չափահասության, ապա
ես ցանկանում եմ, որ Կուրիանան լինի իմ ժառանգը: Ստացվում է այնպես, որ երեխան չի ծնվում: Սցևոլան պնդում է, որ կտակի տառացի մեկնաբանմամբ Կուրիանան այս իրավիճակում ժառանգման իրավունք չունի՝ հիմնավորելով, որ հանրության համար վտանգավոր է մի կողմ թողնել գրվածը և զբաղվել կտակարարի ենթադրյալ կամքի հաստատմամբ: Կրասոսը, հակառակը, հենվում է կտակարարի
կամքի և կտակի ընդհանուր իմաստի վրա՝ շեշտելով, որ արդարությունը պահանջում է՝ միտքը և կամքը պահպանվեն: Հին հռոմեական իրավաբանները առավել
հակված էին երկրորդ մոտեցմանը2:
Մեր ժամանակներում նույնպես այս հարցը շարունակում է մնալ արդիական և
թերի կարգավորված: Հատկապես բաց է մնում այն հարցը, թե արդյոք կարելի է
մեկնաբանողի առջև դնել կամքի բացահայտման խնդիր: Որպեսզի պատասխանենք այս հարցին, պետք է անդրադառնալ գործարքի իրավաբանական հասկացությանը, որի մեջ ավանդաբար մտնում է չորս տարր՝ գործարքի կողմի կամ կողմերի գործունակությունը, կամքի ու կամահայտնության միասնությունը, բովանդակության օրինականությունը և գործարքի ձևի պահպանումը3: Քանի որ գործարքի
մեջ առկա է կամքի և կամահայտնության միասնությունը, չի կարելի բացառել կամքը (կամ՝ ինչպես դա անում է ներկայիս օրենսդիրը, դիտել այն որպես երկրորդական նպատակ), քանզի այն այս մեխանիզմի կարևոր բաղադրիչներից է:
Պետք է ընդգծել, որ ՀՀ քաղ. օր.-ի 447-րդ հոդվածը կամքի և կամահայտնության տեսությունների միավորման փորձ է՝ սահմանել մեկնաբանման եռաստիճան
հիերարխիկ համակարգ: Ընդ որում, մեկնաբանման յուրաքանչյուր հաջորդ աստի1

Տե´ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2015 թվ-ի հուլիսի 17-ի թիվ ԵԿԴ/1013/02/13 որոշումը:
Տե´ս Новицкий И. Б., Перетерский И. С. Римское частное право, 2012, էջ 317- 318:
3
Տե´ս Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права. – М.,: Зерцало, 2003. էջ 137,
Гражданское право: В 3-х т. Т. 1. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.:
Проспект, 2003. էջ 287:
2
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ճան թույլատրվում է միայն նախորդի կիրառությունից հետո, եթե անորոշությունը
շարունակվում է մնալ չհաղթահարված: Այսպես, հոդվածի առաջին մասում սահմանված է. «Պայմանագրի պայմանները մեկնաբանելիս դատարանը պետք է ելնի
նրանում պարունակվող բառերի և արտահայտությունների տառացի նշանակությունից (առաջին կանոն): Պայմանագրի պայմանի տառացի նշանակությունը պարզ
չլինելու դեպքում այն սահմանվում է պայմանագրի մյուս պայմանների և պայմանագրի ամբողջական իմաստի հետ համադրելու միջոցով (երկրորդ կանոն)»:
Ըստ նույն հոդվածի 2-րդ մասի՝ եթե այս երկու կանոնները հնարավորություն
չեն տալիս որոշելու պայմանագրի բովանդակությունը, ապա պետք է պարզվի կողմերի իրական ընդհանուր կամքը՝ հաշվի առնելով պայմանագրի նպատակը (երրորդ կանոն): Օրենսդրական այս հիերարխիկ մոտեցումն արտացոլված է նաև ներպետական դատական պրակտիկայում1։
Ընդհանուր առմամբ օրենսդրի ձգտումը պարզ է. անհրաժեշտ է պահպանել
քաղաքացիական շրջանառության կայունությունը և գտնել ոսկե միջին կամքի և
կամահայտնության մեջ: Եվ առաջին հայացքից այդպիսի կայունություն կարող է ապահովել կամահայտնության տեսությունը: Արտահայտված կամքի անհստակության դեպքում միայն օրենսդիրը դիմում է կամքի տեսությանը: Կամքի և կամահայտնության տեսությունների նմանատիպ հարաբերակցությունը, սակայն, չի հանգեցնում առաջադրված խնդրի լուծման, այլ միայն ստեղծում է բազմաթիվ խնդիրներ:
Նախ՝ մեկնաբանումը՝ որպես ճանաչողական գործընթաց, բաղկացած է սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ գործոններից: Այդ իսկ պատճառով տառացի նշանակության
անհստակությունը, որը ըստ այս մոտեցման, մեկնաբանման այլ աստիճանի անցնելու պայման է, կարող է առաջանալ տարբեր պատճառներով, այդ թվում՝ նաև
մեկնաբանող անձի ընդունակություններով: Բացի այդ, գրականության մեջ առկա է
այն տեսակետը, որ պայմանագրի կնքման փուլում գերակայում է սուբյեկտիվիզմը:
Մասնավորապես, հայտնի ցիվիլիստ Գ. Ֆ. Շերշենևիչը նշում է, որ կոնտրագենտները որքան էլ մանրամասն և ուշադիր մշակեն պայմանագրի պայմանները, այնուամենայնիվ նրանք ի վիճակի չեն անդրադառնալու բոլոր հարցերին, որոնք կարող են ծագել հետագայում: Բացի այդ, քիչ պայմանագրեր են մշակվում իրավաբանների կողմից, ինչն իր հերթին առաջացնում է անհրաժեշտություն դրանց իմաստի բացահայտման, այսինքն՝ ինչ իրականում նկատի ունեին կողմերը2:
Երկրորդ, մեկնաբանումը միասնական գործընթաց է: Չի կարելի ի սկզբանե
մեկնաբանման նպատակ դիտել պայմանագրի տառացի իմաստը և դրա հաստատման անհնարինության դեպքում նոր միայն կողմերի իրական ընդհանուր կամքը:
Երրորդ, օրենսդրական նման ձևակերպումը կարող է հանգեցնել պայմանագրի
մեկնաբանման ինստիտուտի խեղաթյուրման: Մասնավորապես, խոսքը 447-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի մասին է, որտեղ ասվում է, որ եթե սույն հոդվածի առաջին մասի կանոնները հնարավորություն չեն տալիս որոշելու պայմանագրի բովանդակությունը, ապա պետք է պարզվի կողմերի իրական ընդհանուր կամքը՝ հաշվի առնելով
պայմանագրի նպատակը:
Նախ՝ առաջին մասում խոսվում է բացառապես պայմանագրի առանձին պայմանների մեկնաբանման և ոչ թե նրա ամբողջ բովանդակության մասին, ուստի այդ
1
2

Տե´ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2017 թվ-ի մայիսի 27-ի թիվ ՇԴ1/0303/02/10 որոշումը։
Տե´ս Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. – Тула, 2001. էջ 410:
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կանոնները ապրիորի ուղղված չեն պայմանագրի բովանդակության բացահայտմանը1: Բացի այդ, օրենսդիրը այս մոտեցմամբ արհեստականորեն հակասության մեջ է
դնում պայմանագրի բովանդակությունը և կողմերի ընդհանուր կամքը՝ փորձելով
դրանք դիտարկել որպես միմյանցից անջատ երևույթներ: Նման մոտեցումը, կարծում ենք, անընդունելի է, քանզի այդ հակասությունը էականորեն սահմանափակում է պայմանագրի բովանդակությունը տառացի (տեքստային) նշանակությամբ՝
բացառելով այն իրավունքները և պարտականությունները, որոնք կողմերն ի նկատի են ունեցել պայմանագիրը կնքելիս:
Չորրորդ, այս օրենսդրական մոտեցումը տարբեր ընկալումներ է առաջացնում
նաև գիտական միջավայրում, ինչը, կարծում ենք, նույնպես վկայում է այդ կարգավորման աննպատակահարմարության մասին: Մասնավորապես, որոշ գիտնականներ գտնում են, որ գրավոր պայմանագրերը պետք է մեկնաբանվեն տառացի նշանակությամբ (այսինքն՝ կիրառման ենթակա է 447-րդ հոդվածի առաջին մասը), իսկ
բանավոր պայմանագրերը մեկնաբանելիս պետք է պարզվի կողմերի ընդհանուր
կամքը (համապատասխանաբար կիրառման ենթակա է 447-րդ հոդվածի երկրորդ
մասը)2: Նման մոտեցման հետ դժվար է համաձայնվել, քանզի պայմանագրի էությունը և իմաստը կախված չեն այն կնքելու ձևից: Վերջինս պայմանագրի զուտ արտաքին դրսևորումն է, այսինքն՝ պայմանագրի կնքման ձևը նպատակ ունի պայմանագրի բովանդակությունը դարձնել հասանելի: Ուստի պայմանագրի մեկնաբանման ինստիտուտն ընդհանրապես, իսկ մեկնաբանման կանոնների կիրառման
ընտրությունը մասնավորապես պայմանավորել և կախվածության մեջ դնել դրա
արտաքին ձևից, կարծում ենք, ճիշտ չէ: Բացի այդ, այս մոտեցման կողմնակիցները
չեն պատասխանում այն հարցին, թե այդ տրամաբանությամբ ինչպես պետք է մեկնաբանվեն կոնկլյուդենտ (ռեալ) ձևով կնքվող պայմանագրերը:
Հինգերորդ, եթե դատարանները սահմանափակվեն միայն պայմանագրի տառացի մեկնաբանմամբ, ինչն ընդհանուր առմամբ պահանջում է ներկայիս օրենսդիրը, ապա նրանք չեն կարող իրականացնել պայմանագրի իրավաբանական որակում, ավելին՝ նրանք ուղղակի պետք է ելնեն պայմանագրի անվանումից՝ չվերլուծելով կողմերի միջև փաստացի ձևավորված իրավահարաբերությունները: Սակայն
ձևավորված դատական պրակտիկան խոսում է հակառակի մասին: Այսպես, իր որոշումներից մեկում ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը, անդրադառնալով օրենսգրքի 447րդ հոդվածի հիման վրա պայմանագրերի իրավաբանական դասակարգմանը, նշել
է, որ պայմանագրերի իրավաբանական դասակարգման կամ պայմանագրերում ՀՀ
քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված որոշակի պայմանագրերի տարրերի
առկայության բացահայտումը մի քանի փուլերից բաղկացած գործընթաց է, որը
պայմանագրի մեկնաբանության բաղկացուցիչ մաս է: Մասնավորապես, պայմանագրի իրավաբանական դասակարգման համար պետք է՝
•
պարզվեն տվյալ պայմանագրի պայմանները (առարկան, գինը, ձևը, կողմերի իրավունքների և պարտականությունների շրջանակը),

1

Պայմանագրի մեկնաբանման ինքնուրույն տեսակներին այստեղ չենք անդրադառնում,
քանզի դա առանձին և համապարփակ ուսումնասիրության կարիք ունի:
2
Տե´ս Медовщикова Е.А. Толкование гражданско-правового договора / Цивилистические
записки: Межвузовский сборник науч. трудов. – М., Статут, 2002. էջ 403, Туранин В.Ю.,
Самострелова О.И. Толкование гражданско-правовых договоров: некоторые проблемные
аспекты // Юрист. М., 2007. № 2. էջ 24:
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•
դրանք համադրվեն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ պայմանագրերի վերաբերյալ ընդհանուր և կոնկրետ պայմանագրի հետ կապված իրավահարաբերությունները կարգավորող հատուկ նորմերի հետ՝ պայմանագրի տեսակը որոշելու համար:
Հետևաբար Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ պայմանագրերի իրավաբանական դասակարգման նկատմամբ կիրառելի են ինչպես ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 447-րդ (պայմանագրի մեկնաբանում), այնպես էլ 8-րդ (քաղաքացիական
իրավական նորմերի մեկնաբանում) հոդվածները1: Վճռաբեկ դատարանի այս դիրքորոշումից պարզ է դառնում, որ վերջինս փորձել է ելք գտնել մեկնաբանման փակուղուց՝ հղում կատարելով քաղաքացիաիրավական նորմերի մեկնաբանմանը: Եվ
դա պայմանավորված է նրանով, որ պայմանագրի մեկնաբանման դրույթները դատարանին չեն տալիս այս խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ գործիքակազմ:
Վճռաբեկ դատարանի՝ վերը նշված որոշումը պայմանագրի պոզիտիվ և նեգատիվ դասակարգման յուրահատուկ օրինակ է: Տեսության մեջ ընդունված է նման
դասակարգումը 2 , հետևաբար այս որոշումը գրականության մեջ արտահայտված
դիրքորոշման գործնական դրսևորումն է: Կարծում ենք, որ պայմանագրերի իրավաբանական դասակարգման (որակման) մասին տեսության մեջ և պրակտիկայում
ձևավորված մոտեցումները նույնպես խոսում են այն մասին, որ դատարաններն ի
սկզբանե չեն կարող սահմանափակվել տառացի նշանակությամբ:
Տառացի նշանակության բացահայտումը մեկնաբանման առաջին փուլն է, որը
ընդամենը ծանոթացում է մեկնաբանման օբյեկտի հետ: Մեկնաբանման պրոցեսում
մեկնաբանողն իր առաջ խնդիր է դնում բացահայտելու, թե որն է այդ օբյեկտը: Ուստի անհրաժեշտ է պարզել, թե որն է պայմանագրի իրավաբանական հասկացությունը: ՀՀ քաղ. օր.-ի 436-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն՝ պայմանագիր է
համարվում երկու կամ մի քանի անձանց համաձայնությունը, որն ուղղված է քաղաքացիական իրավունքներ և պարտականություններ սահմանելուն, փոփոխելուն
կամ դադարելուն: Այսինքն, օրենսդրի տրամաբանությամբ պայմանագիրը նույնացվում և հավասարեցվում է համաձայնության հետ, սակայն հարց է առաջանում՝
հատկապես ի՞նչի շուրջ համաձայնության: Վերը նշված հոդվածի երկրորդ մասի
համաձայն՝ պայմանագրերի նկատմամբ կիրառվում են երկկողմ և բազմակողմ գործարքների մասին կանոնները: Այսինքն, այստեղ ևս բախվում ենք կամքի և կամահայտնության միջև եղած դարավոր հակամարտությանը: Եթե առաջնորդվենք այն
բանով, որ պայմանագիրը կամքի համաձայնություն է, ապա մեկնաբանման նպատակն էլ կլինի այդ կամքի բացահայտումը, իսկ եթե կամահայտնության համաձայնություն է, ապա՝ վերջինիս բացահայտումը: Այս հարցը նույնպես տեսության մեջ
միանշանակորեն չի ընկալվում: Մասնավորապես, Կ.Պ. Պոբեդոնոսցևի կարծիքով՝
պայմանագիրը մի քանի անձանց գիտակցված համաձայնությունն է, որի մեջ
նրանք բոլորը համատեղ արտահայտում են իրենց կամքը՝ միմյանց միջև իրավահարաբերություններ ձևավորելու նպատակով3: Համանման դիրքորոշումներ են արտահայտել նաև Դ. Ի. Մեյերը, Կ. Ն. Աննենկովը4: Սրան հակառակ՝ Վ. Ի. Սինայսկին
գտնում է, որ պայմանագիրը առանձնահատուկ կամահայտնություն է, որտեղ տեղի
1

Տե´ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2012 թվ-ի հունիսի 29-ի թիվ ԵՄԴ/0720/02/10 որոշումը։
Տե´ս Черданцев А. Ф. Толкование права и договора. – М., 2003, էջ 327:
3
Տե´ս Победоносцев К. П. Русское гражданское право: Ч. 2. – М.։ Статут, 1997, էջ 156:
4
Տե´ս Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2 частях, Ч. 2,- М.. Статут, 1997, էջ 156,
Анненков К.Н. Система русского гражданского права, СПб., 1912, էջ 8:
2
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է ունենում ոչ թե երկու կամքի միավորում, այլ ձևավորվում է ինքնուրույն նոր
կամք1:
Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրության արդյունքում հանգում ենք նրան,
որ պատմական տարբեր ժամանակահատվածներում մեկ առաջնահերթություն է
տրվել կամքի տեսությանը, մեկ կամահայտնության տեսությանը: Այս վեճը միշտ էլ
առկա է եղել բոլոր երկրների օրենսդրության մեջ ու պրակտիկայում և եղել ու մնում
է տեսաբանների ուշադրության կենտրոնում: Այս վեճից ձևավորվել է մի նոր, երրորդ՝ կամքի և կամահայտնության միասնության տեսություն, որն ինչ-որ չափով
խնդրին լուծումներ է առաջարկում: Սակայն, ինչպես իրավացիորեն նկատում է ականավոր ցիվիլիստ Ի. Ա. Պոկրովսկին, խնդիրն այստեղ ավելի խորքային է և քողարկված է հանրային ու մասնավոր շահերի հարաբերակցության մեջ2:
Ցանկացած իրավական պետության նպատակն է հասնել հանրային և մասնավոր շահերի ողջամիտ հավասարակշռման: Այս բոլոր տեսություններն ունեն ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական կողմեր, և ամենևին էլ պարտադիր չէ ընտրություն կատարել դրանց միջև կամ նախապատվություն տալ որևէ մեկին, այլ
պետք է ապահովել այդ շահերի ողջամիտ հավասարակշռումը: Մասնավորապես,
անձը, նրա կամքն ու ցանկությունները էական են մասնավոր և հատկապես պայմանագրային հարաբերություններում, և դա հենց բխում է կամքի ինքնավարության
և պայմանագրի ազատության սկզբունքներից: Սակայն, մյուս կողմից, պետությունը՝
որպես քաղաքացիական իրավունքի առանձնահատուկ սուբյեկտ, շահագրգռված է
քաղաքացիական շրջանառության կայունությամբ. նա պարտավոր է ապահովել
ինչպես անհատի, այնպես էլ հանրության շահերը:
Այս կոնցեպցիան պետք է դրվի նաև պայմանագրի մեկնաբանման ինստիտուտի հիմքում: Տեսության մեջ նման փորձեր եղել են: Մասնավորապես, Յու. Լ. Սենինան առաջարկել է պայմանագրի մեկնաբանման հետևյալ մեխանիզմը՝ պայմանագիրը մեկնաբանելիս դատարանը պարտավոր է ուշադրություն դարձնել ինչպես
այնտեղ տեղ գտած բառերի և արտահայտությունների տառացի նշանակությանը,
այնպես էլ բոլոր համապատասխան հանգամանքներին, այդ թվում՝ պայմանագրին
նախորդող բանակցություններին և թղթակցությանը, կողմերի միջև ձևավորված
պրակտիկային, գործարար շրջանառության սովորույթներին, կողմերի հետագա
վարքագծին, որոնք հնարավորություն կտան պարզելու կողմերի իրական ընդհանուր կամքը՝ հաշվի առնելով պայմանագրի նպատակը: Այն դեպքերում, երբ պայմանագրի տառացի նշանակությունը հակասում է կողմերի իրական ընդհանուր
կամքին, նախապատվություն պետք է տրվի կողմերի իրական կամքին, եթե դա չի
հակասում պայմանագրի իրավական բնույթին, ինչպես նաև չի խախտում երրորդ
անձանց իրավունքները և օրինական շահերը3:
Մեկ այլ դիրքորոշում է արտահայտել Ա. Կ. Բայրամկուլովը. վերջինս կարծում
է, որ օրենսդրությամբ ամրագրված կանոններն ընդհանուր առմամբ աշխատող են,
ուղղակի պետք է ապահովել դրանց միջև կայունություն, որը հնարավոր է ապահովել տառացի նշանակության օգտին կանխավարկած սահմանելով, ընդ որում այդ
կանխավարկածը պետք է լինի հաղթահարելի: Այսինքն, պետք է առաջնորդվել այն
1

Տե´ս Синайский В. И. Русское гражданское право. – М.։ Статут, 2002, էջ 309:
Տե´ս Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. – М։ Статут, 1998, էջ
245-250:
3
Տե´ս Сенина Ю. Л. Категория воли в гражданском праве России (в аспекте гражданскоправовой сделки) – Новосибирск., 2006, Дисс... канд. юрид. наук, էջ 154-155:
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կանխավարկածով, որ կողմերի կամքը համապատասխանում է պայմանագրի
տեքստին, սակայն այդ կանխավարկածը կարող է հաղթահարվել ցանկացած փաստարկով: Ստացվում է մի իրավիճակ, որ դատարանն ուսումնասիրում է պայմանագիրը և բացահայտում դրա տառացի նշանակությունը, բայց ոչ թե ինքն է որոշում
կանգ առնել, այլ կաշկանդվում է կողմի դիրքորոշմամբ: Հետևաբար, այն կողմը, որը համաձայն չէ տառացի մեկնաբանմանը և գտնում է, որ այն չի համապատասխանում իրական կամքին, պետք է ներկայացնի համապատասխան փաստարկներ1:
Մեր կարծիքով, երկրորդ դիրքորոշումն առավել ընդունելի է։ Նախ՝ այդ կանխավարկածով ապահովվում է մրցակցության սկզբունքը, քանզի պայմանագրի
մեկնաբանումը ինքնանպատակ չէ. դա իրականացվում է այն դեպքում, երբ կողմերի միջև առկա է վեճ, ուստի տրամաբանական չէ այն հանգամանքը, թե ինչու
պետք է դատարանը կանգ առնի, եթե կողմերի միջև վեճը շարունակվում է: Երկրորդ, այս կարգավորումը նվազագույնի է հասցնում դատարանի կողմից պայմանագրի խեղաթյուրումը:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 447-րդ հոդվածը թեև կոչվում է պայմանագրի
մեկնաբանում, սակայն փաստացի միտված է պայմանագրի տեքստի մեկնաբանմանը: Մեր կողմից արված բոլոր վերլուծությունները և մտահանգումները ոչ թե
ուղղված են պայմանագրի տառացի մեկնաբանման դեմ, այլ առաջարկում են հրաժարվել պարզ տառացիության քաղաքականությունից (լիտերալիզմ), որը որդեգրել
է ներկայիս օրենսդիրը: Պայմանագրի տառացի մեկնաբանումը մեկնաբանման
կարևորագույն կաննոներից է, սակայն պետք չէ սահմանափակվել այդ կանոնով
կամ առավել ևս գերադասել այլ կանոններից: Պետք է ձևավորել պայմանագրի մեկնաբանման այնպիսի համակարգ, որը, մի կողմից, հնարավորություն կտա մեկնաբանողին առավելագույնս բացահայտել կոնտրագենտների միջև ձևավորված պայմանագրային հարաբերությունները, մյուս կողմից՝ հնարավորինս նվազագույնի
կհասցնի միջամտությունը մասնավոր հարաբերություններին:

ВОЛЯ И ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ
ТОЛКОВАНИИ ДОГОВОРА
Давит Оганян
Аспирант Образовательного комплекса полиции Республики Армения
________________________________

Данная статья посвящена выявлению сущности теории воли и
волеизъявления и исследованию института толковании договора в контексте
этих теорий. В частности, в статье анализируются генерация и историческое
развитие этих двух теорий, их роль в определении договора, как юридической
категории. В результате данного анализа обсуждается целесообразность
действующей внутригосударственной системы толкования договора с точки
зрения перечисленных теорий.
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THE WILL AND THE EXPRESSION OF WILL IN THE
CONTEXT OF INTERPRETATION OF CONTRACT
Davit Ohanyan
Postgraduate student of the Educational
Complex of the Police of the RA
_______________________________

This article is devoted to the study of the essence of theories of will and
expression of will and to the research of the institute of interpretation of contract in the
context of these theories. In the research, particularly, the origin and the historic
development of these two theories, their role for definition of contract as a legal
category have been analyzed. As a result, the author discusses the expedience of
domestic system of interpretation of contract from the point of view of mentioned
theories.
Բանալի բառեր – կամքի տեսություն, կամահայտնության տեսություն, վստահության տեսութ-

յուն, կամքի և կամահայտնության միասնության տեսություն, պայմանագրի մեկնաբանում,
տառացի մեկնաբանում, համակարգային մեկնաբանում, տրամաբանական մեկնաբանում
Ключевые слова – теория воли, теория волеизъявления, теория доверия, теория
единства воли и волеизъявления, толкование договора, буквальное толкование,
систематическое толкование, логическое толкование
Key words – theory of will, theory of expression of will, theory of confidence, theory of unity of
will and expression of will, interpretation of contract, literal interpretation, systematic
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Սամվել Դիլբանդյան
ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի
ամբիոնի վարիչ, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

________________________________
Նախնական քննությունը որպես մինչդատական վարույթի իականացման հիմնական ձև ունի իր սկիզբն ու ավարտը: Ի տարբերություն դատական քնության
փուլի, որում օրենքով հստակեցված է նրա կառուցվածքը, և դատարանը պարտավոր է այդ ընթացակարգին համապատասխան իրականացնել քրեական գործով
վարույթը, նախանական քննության փուլը չունի այդպիսի հստակ կարգավորում:
Նախնական քննության փուլի ընթացակարգի օրենսդրական ոչ հստակ կարգավորմամբ պայմանավորված՝ դատավարական գրականության մեջ հանդիպում
ենք տարբեր մոտեցումների: Առավել տարածված է նախաքննության փուլի կառուցվածքի հետևյալ դասակարգումը. 1) նախաքննության սկիզբը և քննիչի կողմից
քրեական գործն իր վարույթ ընդունելը, 2) քննչական գործողությունների կատարումը, 3) անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելը և մեղադրանք առաջադրելը, 4) նախաքննության ավարտումը1: Ինչպես տեսնում ենք, նախանական քննությունը մի
ամբողջական համակարգ է, որն ունի իր մասերը, որոնք փոխկապակցված են:
Քրեական դատավարության փուլը բնութադրող ընդհանուր հատկանիշներից ելնելով, կարծում ենք, որ նախաքննության առանձնացված յուրաքանչյուր մաս պետք է
բավարարի հետևյալ պահանջները՝ ունենա իր բովանդակությունը, դատավարական նշանակությունը, կրի պարտադիր բնույթ և ապահովի քրեական դատավարության խնդիրների իրականացումը:
Վերը թվարկված մասերից յուրաքանչյուրն ունի ուրույն նշանակություն, իսկ
այդ համակարգում վճռական է նախաքննության ավարտը, որն ապահովում է դատական քննության պատշաճ իրականացումը: ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն. «Նախաքննությունն ավարտվում է մեղադրական եզրակացություն, բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցների կիրառման համար քրեական գործը դատարան ուղարկելու մասին կամ քրեական գործի վարութը կարճելու մասին որոշում կազմելով»2: Նախաքննության ավարտումը պետք է դիտել որպես քրեադատավարական ինստիտուտ, որը ներառում է նախաքննության ավարտման բոլոր ձևերի իրավական կարգավորումը:
Նախաքննության ավարտման հիմնական եղանակը մեղադրական եզրակացությամբ գործի քննությունն ավարտելն է: Մեղադրական եզրակացության կազ1
Տե՜ս Xимичева Г.П. Досудебное производство по уголовнм делам: концепция
совершенствования уголовно-процессуальной деятельности, М., Эказамен, 2003, էջ 40,
Курс уголовного процесса /Под ред. Л.В. Головко, М., 2017, Статут, էջ 656:
2
ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի (այսուհետև՝ Նախագիծ) 185-րդ
հոդվածի համաձայն՝ նախաքննությունն ավարտվում է մեղադրական եզրակացություն,
եզրափակիչ ակտ կամ վարույթը կարճելու մասին որոշում կազմելով:
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Պետություն և իրավունք

մամբ, նախաքննության ավարտով պայմանավորված՝ քրեադատավարական գործունեության բովանդակությունը այն դատավարական գործողություններն են, որոնք իրականացվում են օրենքով սահմանված կարգով նախաքննության ավարտին:
Քննիչը մեղադրական եզրակացություն կազմելուց հետո անմիջապես քրեական գործն ուղարկում է դատախազին, իսկ մինչև այդ քննիչը դատավարության
մասնակիցներին պետք է իրազեկի նախաքննության ավարտման մասին: Մեղադրական եզրակացություն կազմելու համար հավաքված ապացույցները բավարար
համարելով՝ քննիչն այդ մասին հաղորդում է մեղադրյալին, պաշտպանին, ինչպես
նաև տուժողին, նրա ներկայացուցչին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղաքացիական պատասխանողին կամ նրանց ներկայացուցիչներին և որոշում է գործի նյութերի հետ նրանց ծանոթանալու ժամանակը և տեղը (ՀՀ քր. դատ. օր-ի հոդված 265,
մաս 1): Ելնելով քրեական դատավարության սույբեկտային կազմից՝ տեսնում ենք,
որ դատավարության բոլոր մասնակիցները հավասարապես չեն տեղեկացվում նախաքննության ավարտման և քրեական գործի բոլոր նյութերին ծանոթանալու մասին: Ճիշտ է, քրեական դատավարության գործող օրենսգիրքը վերացրել է այն
սահմանափակումը, որն առկա էր նախկին քրեական դատավարության օրենսգրքով, և որը վերաբերում էր քաղաքացիական հայցվորին և քաղաքացիական պատասխանողին, ինչպես նաև նրանց ներկայացուցիչներին: Նշված սուբյեկտներն իրավունք ունեին ծանոթանալ քրեական գործի այն նյութերին, որոնք վերաբերում
են քաղաքացիական հայցին: Նշված կարագավորումը տարիներ շարունակ քննադատվել է դատավարական գրականության մեջ: Չնայած օրենսդրական ընդհանրական կարգավորմանը, կարծում ենք, որ քրեական դատավարության օրենսգրքում տուժողի համար կարելի է նախատեսել սահմանափակում, մասնավորապես
այն դեպքում, երբ մեղադրյալը մեղադրվում է մի քանի հանցագործությունների կատարման մեջ, իսկ տուժողին վնաս է պատճառվել այդ հանցագործություններից մեկով: Քրեական դատավարության օրենսգրքում նախատեսված սահմանափակումն
այն է, որ վերը նշված հոդվածում չկա նշում օրինական ներկայացուցչի և տուժողի
իրավահաջորդի մասին:
Նախաքննության ավարտման մասին դատավարության մասնակիցներին տեղեկացնելն ունի կարևոր նշանակություն, քանի որ դրա միջոցով ապահովվում է
դատավարության մասնակիցների իրավունքների իրականացումը1: Քրեական դատավարությունում քննչական գործողությունների ավարտման մասին տեղեկացնելու նշանակությունը բավականին մեծ է, քանի որ դրանով՝ ա) ապահովվում է նախաքննության ավարտման ինստիտուտի առջև դրված խնդիրների իրականացումը, մասնավորապես՝ քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու և մեղադրական եզրակացություն կազմելու, բ) ապահովում է դատավարության մասնակիցների իրավունքների ու իրավաչափ շահերի պաշտպանությունը նախաքննության ավարտին:
Մինչև քրեական գործի նյութերին ծանոթանալը դատավարության մասնակիցները սահմանափակ քանակությամբ տեղեկություններ ունեն քրեական գործում
առկա ապացույցների և դատավարական այլ փաստաթղթերի վերաբերյալ: Նախաքննության ավարտին, քրեական գործի նյութերին ծանոթանալով, դատավա1

Տե´ս Кайгародова Ю.Е. Уведомление в российском уголовном судопроизводстве:
автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Омск, 2005, էջ 6:
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րության մասնավոր անձինք հնարավորություն են ստանում ամբողջական պատկերացում կազմելու քրեական գործում եղած նյութերի մասին: Դրա միջոցով դատավարության մասնակիցները հնարավորություն են ստանում մշակելու համապատասխան մարտավարություն՝ դատարանում հանես գալու համար:
Չնայած նշված ինստիտուտի կարևորությանը՝ քրեադատավարական օրենսդրությունը մանրամասն չի կարգավորում դրա իրականացման դատավարական
կարգը: Մասնավորապես, պարզ չէ, թե քննիչն ինչպես է դատավարության մասնակիցներին տեղեկացնում նախաքննության ավարտման մասին, արդյոք դրա վերաբերյալ կազմո՞ւմ է համապատասխան դատավարական փաստաթուղթ: Քրեադատավարական օրենսդրության իրավական կարգավորումից հետևում է, որ քննիչը
նման դատավարական փաստաթուղթ չի կազմում: Սա նշանակում է, որ քրեական
դատավարությունում նախաքննության ավարտման մասին տեղեկացնելու միասնական ձև չկա:
Քրեական դատավարության իրավունքի տեսության մեջ առաջ է քաշվում տեղեկացման տարբեր ձևեր: Հեղինակների մի մասը գտնում է, որ դատավարության
մասնակիցներին քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու մասին տեղեկացնելը
կարող է իրականացվել ինչպես ծանուցագրով, այնպես էլ բանավոր: Այլ հեղինակներ գտնում են, որ դատավարության մասնակիցները նախաքննության ավարտման մասին պետք է տեղեկացվեն նրանց նամակ ուղարկելու միջոցով3:
Կարծում ենք, որ քրեական դատավարության օրենսգրքում նշված հարցին
պետք է տալ օրենսդրական լուծում, թեև պետք է նշել, որ այս կապակցությամբ
պրակտիկայում խնդիրներ չեն առաջացել: Կարծում ենք, որ նախապատվությունը
պետք է տալ տեղեկացման գրավոր ձևին, որպեսզի քննիչն այդպես կարողանա
հեշտությամբ ապացուցել նախաքննության ավարտման մասին դատավարության
մասնակիցներին տեղեկացրած լինելու վերաբերյալ: Քանի որ պրակտիկայում կիրառվում են տեղեկացման տարբեր ձևեր, հետևաբար դատավարության ոչ բարեխիղճ մասնակիցները կարող են նաև չարաշահել ու հայտարարել, որ իրենք պատշաճ տեղեկացված չեն եղել:
Նախաքննության ավարտման մասին իրազեկված լինելու և քրեական գործի
նյութերին ծանոթանալու օրենքով նախատեսված իրավակարգավորումը վերաբերում է նաև անչափահաս մեղադրյալին կամ տուժողին: Անչափահասի վերաբերյալ
գործերով վարույթային առանձնահատկությունները, կարծում ենք, պետք է վերաբերեն նաև քրեական գործի նյութերին ծանոթանալուն:
Քրեական դատավարության գործող օրենսգիրքը անչափահասի կողմից
քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու առանձնահատկություններ չի նախատեսում, սակայն գտնում ենք, որ այն բարդ գործընթաց է, և դրա իրականացման
պատշաճ ապահովումը կարևոր երաշխիք է քրեական դատավարությունում անչափահաս անձի իրավունքների և իրավաչափ շահերի պաշտպանության համար:
Անչափահասների վարույթի կարևոր առանձնահատկություններից է օրինական ներկայացուցչի մասնակցությունը, քանի որ քրեական դատավարությունում
որպես ինքնուրույն սուբյեկտ՝ նա կոչված է ներկայացնելու և պաշտպանելու անչափահասի շահերը: Օրինական ներակայացուցիչը մասնակցում է նախաքննության
բոլոր մասերում: Նախաքննության ավարտման մասի հետ կապված հարց է առաջանում. արդյո՞ք քրեական դատավարության օրենսգիրքը նախքննության ավարտման փուլում օրինական ներկայացուցչի համար ստեղծում է բավարար երաշխիք-
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ներ՝ անչափահասի իրավունքներն ու օրինական շահերը ներայացնելու համար:
Քրեադատավարական օրենսդրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ օրինական ներկայացուցչը նախաքննության ավարտման և քրեական գործի նյութերին
ծանոթանալու մասին չի տեղեկացվում:
Նախաքննության ավարտին պաշտպանի և օրինական ներայացուցչի պարտադիր մասնակցության ապահովումը բխում է այն գործառույթից, որն իրականացնում են նշված սուբյեկտները: Իհարկե, դժվար է համաձայնել այն դատավարագետների հետ, որոնք առաջարկում են անչափահասի կողմից գործի նյութերին ծանոթանալն իրականացնել առանց օրինական ներկայացուցչի մասնակցության1:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ
կետի համաձայն՝ «Օրինական ներկայացուցիչն իրավունք ունի նախաքննության
ավարտման պահից ծանոթանալ գործի բոլոր նյութերին, դրանից պատճեններ հանել և գործից դուրս գրել ցանկացած ծավալի ցանկացած տեղեկություն»: Օրինական ներկայացուցչին նշված իրավունքի վերապահումը ենթադրում է քննիչի համար պարտականության նախատեսում՝ օրինական ներկայցուցչին տեղեկացնել
ինչպես նախաքննության ավարտման, այնպես էլ քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու իրավունքի մասին: Ինչպես տեսնում ենք, քրեական դատավարության օրենսգրքի երկու հոդվածների միջև առկա է հակասություն: ՀՀ քր. դատ. օր-ի 77-րդ
հոդվածից հետևում է, որ քր. դատ. օր-ի 265-րդ հոդվածում քննիչի համար պետք է
սահմանվեր պարտականություն՝ տեղեկացնել օրինական ներկայացուցչին նախաքննության ավարտման, ինչպես նաև քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու
իրավունքի մասին: Հակառակ դեպքում օրինական ներկայացուցչի համար ձևական
է դառնում քր. դատ. օր-ի 77-րդ հոդվածում նախատեսված քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու իրավունքի իրականացումը:
Օրինական ներկյացուցչի կողմից գործի նյութերին ծանոթանալը երաշխիք է
անչափահասի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովման համար: Իհարկե, նա չի կարող փոխարինել պաշտպանին, սակայն գործի նյութերին իրազեկված լինելը նրան հնարավորություն կտա խորհրդակցել պաշտպանի
հետ և խորհուրդներ տալ անչափահասին:
Քրեադատավարական գործող օրենսդրությունը որևէ սահմանափակում չի
նախատեսում այն դեպքերի համար, երբ օրինական ներկայացուցիչի և անչափահասի միջև կա հակասություն, կամ իր գործունեությամբ նա խոչընդոտել է հանցագործության բացահայտումը: Վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է ձեռնարկի
բոլոր միջոցները՝ կանխելու օրինական ներկայացուցչի նման գործողությունները,
եթե դրանք կարող են խոչընդոտել գործի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ
քննությունը: Քրեադատավարական օրենսդրությունը չի նախատեսում հնարավորություն նման օրինական ներկայացուցչին վարույթից հեռացնելու. կարծում ենք,
որ այն պետք է ստանա օրենսդրական կարգավորում2:
Քրեադատավարական գործող օրենսդրությունը սահմանափակում չի նախատեում նաև այն բանի համար, երբ անչափահաս մեղադրյալի կողմից քրեական
գործի որոշ նյութերին ծանոթանալը կարող է նրա վրա հոգեկան բացասական ազ1

Տե´ս Гуковская Н., Кожевникова А. Особенности прокурорского надзора за расследованием преступлений несовершенолетниx //Соц. Законность, 1968, N 5, էջ 25:
2
Այս բացը լրացվել է Նախագծում. մասնավորապես նախատեսվել են դեպքեր, երբ
օրինական ներկայացուցիչը կարող է հեռացվել վարույթից:
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դեցություն ունենալ: Դատավարական գրականության մեջ առաջարկություն է արվում՝ նման դեպքերում քրեական գործի այդ նյութերին ծանոթանան նրա պաշտպանը և օրինական ներկայացուցիչը: Այսինքն՝ քննիչը այդ կապակցությամբ պետք
է կայացնի համապատասխան պատճառաբանված որոշում, իսկ նրա պաշտպանին և օրինական ներկայացուցչին հնարավորություն տա ամբողջությամբ ծանոթանալու գործի նյութերին1:
Քանի որ օրինական ներկայացուցիչն ըստ օրենքի չի տեղեկացվում նախաքննության ավարտման ու քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու մասին,
հետևաբար անհասկանալի է, թե օրինական ներկայացուցիչը քրեական գործի նյութերին ծանոթանում է միջնորդություն ներկայացնելու ձևով, ինչպես դա սահմանված է տուժողի, քաղաքացիական հայցվորի կամ քաղաքացիական պատասխանողի կամ նրանց ներկայացուցիչների համար, թե՞ առանց միջնորդության:
Քրեական գործի նյութերին ծանոթանալուն հաջորդում է դատավարության
մասնակիցների՝ միջնորդություն ներկայացնելու իրավունքը: ՀՀ քր. դատ. օր-ի 267րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «Գործի նյութերին ծանոթանալուց հետո քննիչը
մեղադրյալից, պաշտպանից, ինչպես նաև տուժողից, քաղաքացիական հայցվորից,
քաղաքացիական պատասխանողից և նրանց ներկայացուցիչներից պարզում է, թե
նրանք ունեն լրացուցիչ քննչական գործողություններ կատարելու կամ նոր դատավարական որոշումներ կայացնելու վերաբերյալ միջնորդություններ, որոնք ներկայացվում են մեկօրյա ժամկետում»: Ինչպես տեսնում ենք, նշված հոդվածում
թվարկված սուբյեկտների մեջ նույնպես չի նշվում օրինական ներկայացուցչի մասին, այսինքն օրենքի տառացի մեկնաբանությունից հետևում է, որ օրինական ներկայացուցիչը իրավունք չունի միջնորդություն ներկայացնելու: Անկասկած օրենսդրական այս բացը պետք է լրացնել և դրանով լիարժեք դարձնել անչափահասի օրինական ներկայացուցչի՝ քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու իրավունքի իրականացումը:
Անչափահաս մեղադրյալի համար շատ կարևոր է նաև այն հարցի իրավական
կարգավորումը. արդյոք օրինական ներկայացուցիչը քրեական գործի նյութերին
կարող է ծանոթանալ առանձի՞ն, թե՞ մեղադրյալի, տուժողի, քաղաքացիական
հայցվորի, քաղաքացիական պատասխանողի հետ միասին: Այս հարցը կարգավորված է ՀՀ քր. դատ. օր-ի 266-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, որի համաձայն՝ «Մեղադրյալը և պաշտպանը գործին ծանոթանում են դատավարության մյուս մասնակիցներից
ավելի ուշ: Նրանք իրավունք ունեն գործին ծանոթանալ միասին կամ առանձին:
Նմանապես` ներկայացուցիչների հետ միասին կամ առանձին գործին կարող են
ծանոթանալ նաև տուժողը, քաղաքացիական հայցվորը, քաղաքացիական պատասխանողը»: Նշված հոդվածում կարգավորված չէ նաև այն հարցը, թե արդյոք օրինական ներկայացուցիչը քրեական գործի նյութերին ծանոթանում է առանձին, թե
անչափահասի հետ միասին:
Անկասկած արդարացված չէ անչափահաս մեղադրյալին կամ տուժողին գործի նյութերը ծանոթանալու համար առանձին ներկայացնելը, քանի որ քրեական
դատավարության օրենսգրքի կարգավորումից հակառակը չի հետևում: Իհարկե
անչափահասների գործերով պաշտպանի մասնակցությունը քրեական գործով վա1
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րույթին պարտադիր է, և դրանից կարելի է ենթադրել, որ անչափահաս մեղադրյալը
հնարավորություն ունի քրեական գործի նյութերին ծանոթանալ պաշտպանի հետ
միասին: Քննիչի կողմից անչափահաս մեղադրյալին քրեական գործի նյութերը ծանոթանալու համար առաձին ներկայացնելը արդարացված չէ և չի բխում նրա իրավաչափ շահերից: Կարծում ենք, որ իր տարիքային առանձնահատկություններից
ելնելով, անչափահասը, քրեական գործի նյութերին պետք է ծանոթանա պաշտպանի և օրինական ներկայացուցչի հետ միասին:
Քննիչը նախաքննությունն ավարտելուց հետո կազմում է մեղադրական եզրակացություն, որը ներառում է ինչպես քննիչի, այնպես էլ դատախազի դատավարական գործողությունները: Նշված սուբյեկտների գործունեությունը միմյանց հաջորդող դատավարական գործողությունների համակցություն է, որոնք հնարավորություն են տալիս լուծելու դատավարական այս փուլի առջև դրված խնդիրները: Պետք
է նշել, որ ինչպես քննիչի, այնպես էլ դատախազի կողմից դատավարական գործողությունների կատարումը կապված է դատավարական որոշման կայացման հետ և
պահանջում է դրա պատշաճ ձևակերպում: Մեղադրական եզրակացությամբ նախաքնությունն ավարտելու դատավարական գործունեության հիմքը բավարար ապացույցների առկայությունն է, քրեական գործով բոլոր անհրաժեշտ քննչական
գործողությունների կատարումը, քննիչի կողմից այդ հանագամանքների ճանաչումը, ինչպես նաև դատախազի կողմից դրա օրինականության և հիմնավորվածության ստուգումը:
Հստակեցնելով մեղադրական եզրակացության նշանակությունը՝ կարելի
պնդել, որ դա բազմանշանակ փաստաթուղթ է: ՀՀ Սահմանադրական դատարանի
թիվ ՍԴՈ-934 որոշման համաձայն՝ «Մեղադրական եզրակացությունը ոչ միայն դատավարական փաստաթուղթ է, որով ամփոփվում են նախաքննության տվյալները,
ներկայացվում են անձին մեղսագրվող արարքի իրավաբանական որակումը և այն
հիմնավորող ապացույցները, այլև հնարավորություն է ընձեռվում ամբաստանյալին
կազմակերպելու և իրականացնելու առաջադրված մեղադրանքից պաշտպանվելու
իրավունքը՝ կոնկրետ մեղադրանքի և այն հիմնավորող ապացույցների շրջանակներում: Մեղադրական եզրակացությունը իրավական հնարավորություն է ստեղծում
նաև գործով շահագրգիռ այլ անձանց՝ ապահովելու իրենց խախտված իրավուքների պաշտպանությունը»1:
Հարկավոր է զերծ մնալ քննչական պրակտիկայում հանդիպող այն ոչ ճիշտ
հնարքից, երբ քննիչը մի շարք դեպքեր ու փաստեր շարադրում է առանց յուրաքանչյուրի վերաբերյալ ապացույց ներկայացնելու, իսկ հետո բոլոր այդ դեպքերի
վերաբերյալ անմիջապես բերում է դրանց առնչվող ապացույցներ: Պետք է նշել, որ
ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքում ապացույցներ ներկայացնելն
օրենսդրական ուղղակի պահանջ է: Այսպես, ՀՀ քր. դատ. օր-ի 270-րդ հոդվածի
համաձայն՝ մեղադրական եզրակացության նկարագրական-պատճառաբանական
մասում քննիչը շարադրում է հանցագործության հանգամանքները, մեղադրյալին,
ինչպես նաև տուժողին բնութագրող հանգամանքները, մեղադրյալի մեղավորությու-
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ՀՀ Գլխավոր դատախազի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
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նը հաստատող ապացույցները, ի պաշտպանություն նրա բերվող փաստարկները և
այդ փաստարկների ստուգմամբ հավաքված ապացույցները1:
Ս. Պ. Եֆիմիչևը և Պ. Ս. Եֆիմիչևը, ելնելով այն բանից, որ ամբողջ քրեական
դատավարությունն իրականացվում է այն նպատակով, որ քրեական դատավարությունը վարող անձանց գիտակցության մեջ հավաքված ապացույցների վրա
ձևավորվի կատարվածի, իրականության վերաբերյալ ճիշտ և օբյեկտիվ արտացոլումը, հետևյալ եզրակացությունն են անում. «Օրենքի՝ մեղադրական եզրակացության մեջ մեղադրանքը հաստատող ապացույցների ցանկը և այն ապացույցների
ցանկը, որոնց հղում է անում պաշտպանության կողմը, շարադրելու ցուցումը պետք
է դիտել որպես օրենսդիրի հանձնարարական՝ ոչ միայն նշելու դրանց աղբյուրները՝
հղելով գործի հատորների ու թերթերի համարները, այլև բացելու դրանց բովանդակությունը և տալու համապատասխան վերլուծություն»2:
Ապացույցների վերլուծության մեջ ամենակարևորը, ինչպես նշվում է գրականության մեջ, ոչ թե դրանք պարզապես բերելն է, թվարկելը, այլ դրանցից յուրաքանչյուրի նշանակությունը բացատրելը, մի քանի ապացույցների համակցությունից
եզրակացություններ բխեցնելը, դրանք հաջորդաբար կառուցելը՝ նախորդող կամ
հաջորդող թեզերի առումով 3 : Այս տեսանկյունից կարծում ենք, որ օրենսգրքում
պետք է նախատեսել նաև ապացույցը վերլուծելու պահանջը:
Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթի առանձնահատկությունները վերաբերում են նաև մեղադրական եզրակացություն կազմելուն, որում
պետք է արտացոլվեն ապացուցման առարկան կազմող այն հանգամանքները, որոնք օրենքն առանձնացնում է:
Անչափահասների գործերով ապացուցման առարկա ասելով՝ հասկանում են
այն հանգամանքները, որոնք ենթակա են հաստատման նշված կատեգորիայի մեղադրյալների սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները հաշվի առնելով
և անհարաժեշտ են քրեական գործի ճիշտ լուծման և քրեական դատավարության
խնդիրների իրականացման համար: Վարույթի այս տեսակի առանձնահատկությունները պայմանավորված են անչափահաս անձի ֆիզիկական և սոցիալ-հոգեբանական հատկանիշներով, ինչպես նաև անձի տարիքային զարգացվածությամբ
պայմանավորված հանգամանքներով:

1

Այս խնդիրը քննարկաման առարկա դրաձավ նաև պրակտիկայում, մասնավորապես՝
Երևան քաղաքի Շենգավիթի վարչական շրջանի դատարանը 15.12.2016թ. թիվ 11811616
քրեական գործով որոշում կայացրեց քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ
մեղադրողին վերադրաձնելու մասին, որում նշված էր, որ «մեղադրական եզրակացությունը
կազմելիս քննիչը բավարարվել է միայն ապացույցների թվարկմամբ ու չի բացահայտել
դրանց բովանդակությունը: Մեղադրական եզրակացությունից պարզ չէ, թե փորձաքննության
արդյունքում պարզված որ տվյալներն են հաստատում մեղադրյալների մեղավորությունը
նրանց մեղսագրվող հանգամանքներում»: Դա վկայում է այն մասին, որ դատարանի համար
մեղադրական եզրակացության մեջ տեղ գտած ապացույցների պարզումն ունի կարևոր
նշանակություն: Օրենսդրական հստակ կարգավորման բացակայությունը նաև պատճառ
դարձավ՝ սույն գործով ՀՀ Գլխավոր դատախազի կողմից ՀՀ Սահմանադրական դատարան
դիմելու:
2
Տե´ս С.П. Ефимичев, П.С. Ефимичев. Обвинительное заключение, его содержание и
структура // Российский следователь. 2005. № 12, էջ 14.
3
Տե´ս Статкус В.Ф., Цоколов И.А., Жидких A.A. Предъявление обвинения и составление
обвинительного заключения. М., 2002, էջ 97:
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Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ ապացուցման առարկան
այն հանգամանքներն են, որոնք ենթակա են պարզման և անհրաժեշտ են յուվենալ
արդարադատության խնդիրների իրականացման համար: Քրեադատավարական
օրենսդրությամբ՝ ապացուցման ենթակա ընդհանուր հանգամանքներից բացի (ՀՀ
քր. դատ. օր-ի հոդված 107), սահմանված են նաև հանգամանքներ, որոնք ապացուցվում են միայն անչափահասների գործերով (ՀՀ քր. դատ. օր-ի հոդված 440):
Ապացուցման ենթակա հանգամանքները կազմում են անչափահասների գործերով վարույթի հիմնական առանձնահատկություններից մեկը: Քրեական գործի
քննության ընթացքում վարույթն իրականացնող մարմինը, բոլոր գործերով հաստատման ենթակա հանգամանքներից բացի, անչափահասների գործերով պարզում է նաև անչափահասիª
1) տարիքը (ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը),
2) կյանքի և դաստիարակության պայմանները,
3) առողջության և ընդհանուր զարգացման վիճակը (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 440
հոդված):
Ինչպես տեսնում ենք, օրենսդիրը, բոլոր գործերով հաստատման ենթակա
հանգամանքներից բացի, անչափահասների գործերով առանձնացնում է այնպիսի
հանգամանքներ, որոնք բնութագրում են անչափահաս անձի սոցիալ-հոգեբանական վիճակը: Նշված հանգամանքների առանձնացումը նպատակ է հետապնդում
ապահովել յուվենալ արդարադատության խնդիրների իրականացումը: Յուվենալ
արդարադատության խնդիրներից ելնելով՝ կարծում ենք, որ քրեադատավարական
գործող օրենսդրությունը առանձնացնում է անչափահասների գործերով ապացուցման ենթակա հանգամանքների սահմանափակ շրջանակ: Այս առումով գործող
քրեադատավարական օրենսդրությունը չի բովանդակում այն կարագվորումը, որը
տեղ է գտել Պեկինյան կանոներում, իսկ մինչդեռ նշված կանոնների 1.4 հոդվածի
համաձայն՝ անչափահասների նկատմամբ արդարադատությունը պետք է յուրաքանչյուր երկրի ազգային զարգացման ընթացքի հիմնական բաղադրիչ մասը հանդիսանա՝ բոլոր անչափահասների համար սոցիալական արդարությունը բազմակողմանիորեն ապահովելու շրջանակներում, այդպիսով միաժամանակ օժանդակելով երիտասարդության պաշտպանությանը և հասարակության մեջ ապահովելով
խաղաղ կարգ ու կանոն:
Նախագծում ապացուցման ենթակա հանգամանքների շրջանակը ընդարձակվել է, և տեղ են գտել այնպիսի հանգամանքներ, որոնք բնութագրում են անչափահաս մեղադրյալի անձի բնութագրական գծերը: Դրանք կարևոր են պատասխանատվության անհատականացման, պատժի նշանակման և դաստիարակության միջոցների ընտրության համար: Ինչպես նշված է դատավարական գրականության
մեջ, այդ հանգամանքները պայմանավորում են անչափահասների գործերով ապացուցման առարկայի առանձնահատկությունները1:
Քրեական դատավարության օրենսգրքում այդ հանգամանքների առանձնացումը նշանակում է, որ քննիչը անչափահասին վերագրվող հանցանքի վարույթում
մեղադրական եզրակացություն կազմելիս հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնի
այդ հանգամանքների և դրանց ապացուցվածության վրա: Անչափահասի անձը
1

Տե´ս Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. //Под. ред. П.А.
Лупинской. М., Юность, 2003. էջ 668:
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բնութագրող հանգամանքները հաստատող ապացույցները մեղադրական եզրակացությունում պետք է վերլուծված ներկայացվեն: Մեղադրական եզրակացությունում
անչափահասի անձը բնութագրող հանագամանքների պարզաբանման բացակայությունը վկայում է քրեական գործի թերի կամ ոչ լրիվ քննության մասին: Նման վիճակը հետագայում բավականին դժվարություն կարող է առաջացնել դատարանի
համար, քանի որ դրանք անհրաժեշտ են մեղադրյալի նկատմամբ դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու հարցը լուծելու համար: Մեղադրական եզրակացության մեջ անչափահաս մեղադրյալի անձի բնութագրումը դատարանին հնարավորություն է տալիս ամբողջական պատկերացում կազմելու անձի մասին և նշանակել արդարացի պատիժ:
Անփոփելով վերը նշվածը՝ գտնում ենք, որ պետք է վերացնել օրենսդրական
այն բացերը, որոնք խոչընդոտում են անչափահասի լավագույն շահի արդյունավետ պաշտպանությունը:

72

Պետություն և իրավունք

THE FEATURES OF THE JUVENILE PRԳCEEDINGS IN THE
FINAL STAGE OF PRETRIAL PRԳCEEDINGS
Samvel Dilbandyan
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_______________________
The article discusses the features of the juvenile proceedings in the final stage of
pretrial proceedings. The author, particularly, refers to the completion of pretrial
proceedings by indictment and stresses the shortcomings existing in legislation and
practice.
These issues concern the participation of a legal representative. In particular,
legislative shortcomings cannot provide the effective insurance of the rights and legal
interests of the juvenile.

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА СТАДИИ
ОКОНЧАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
Самвел Дилбандян
Заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики ЕГУ,
доктор юридических наук, профессор

__________________________
В статье анализируются особенности уголовного судопроизводства по
делам несовершеннолетних на стадии окончания предварительного следствия.
В частности, автор затронул вопрос окончания предварительного следствия с
составлением обвинительного заключения и выделил проблемы, существующие
в законодательстве и в практике. Эти вопросы касаются участия законного
представителя на стадии оканчания предварительного следствия, в частности,
отсутствие четкого законодательного регулирования не может обеспечить
эффективную защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.
Բանալի բառեր - քրեական վարույթ, անչափահաս, օրինական ներկայացուցիչ, վարույթի

առանձնահատկություններ, ապացույցներ
слова - уголовное судопроизводство, несовершеннолетний, законный
представитель, особенности судопроизводства, доказательства
Key words - criminal prգceedings, juvenile, legal representative, features գf prգceedings,
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«ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ԳՈՐԾԵՐԻ» ԵՎ ՏՈՒԺՈՂԻ
ՀԵՏ ՀԱՇՏՎԵԼՈՒ ՀԻՄՔՈՎ ՔՐԵԱԿԱՆ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Արտակ Ղազարյան
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի ասպիրանտ
_________________________

Սույն հոդվածում կքննարկենք «մասնավոր մեղադրանքի գործերի» և տուժողի
հետ հաշտվելու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու ինստիտուտների հարաբերակցությունը՝ փորձելով պարզել՝ արդյոք դրանք ունեն ընդհանուր արմատներ, թե մեկը մյուսից բոլորովին անկախ ինստիտուտներ են:
Մեր առջև դրված հարցերի պատասխանը փնտրելիս անհրաժեշտ ենք համարում.
1. Ներկայացնել «մասնավոր մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտի առաջացման պատճառներն ու նշանակությունը հիմնավորող տեսությունները:
2. Պարզել տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու ինստիտուտի ծագումն ու նպատակները:
3. Կատարել հիմնավոր եզրահանգումներ՝ այդ ինստիտուտների միջև «ներքին կապի» առկայության կամ բացակայության մասին:
4. Վերը նշված եզրահանգումների լույսի ներքո վերլուծել Վճռաբեկ դատարանի 2016 թ. մարտի 30-ի ԵԱՔԴ/0217/01/14 գործով կայացրած որոշման իրավական դիրքորոշումները:
«Մասնավոր մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտը
Ո՞րն է «մասնավոր մեղադրանքի գործերի»1 էությունը: Եթե փորձենք հարցին
տալ պարզ ու հակիրճ պատասխան, ապա պետք է արձանագրենք, որ դրա էությունը հանգում է նրան, որ հանցագործությունից տուժած անձի կամքը որոշիչ նշանակություն է ունենում՝
−
որոշակի հանցագործություններով քննություն սկսելու կամ չսկսելու
հարցը որոշելիս. օրենքով սահմանված դեպքերում քրեական գործ կարող է
հարուցվել միայն հանցանքից տուժած անձի բողոքի առկայության պարագայում,
եթե, իհարկե, առկա են քրեական գործ հարուցելու բավարար հիմքերը, և բացակայում են քրեական գործ հարուցելը բացառող մյուս հանգամանքները,
−
հարուցված քրեական գործով քրեական հետապնդման հետագա իրականացման հարցը որոշելիս2. բոլոր այն դեպքերում, երբ մասնավոր մեղադրանքի
1

Այս եզրույթը մենք օգտագործում ենք լայն իմաստով՝ նկատի ունենալով նաև այսպես
կոչված մասնավոր-հանրային մեղադրանքի գործերի շրջանակը, որոնցով միայն
հետապնդման հարուցումն է կախվածության մեջ դրվում մասնավոր անձի (տուժած անձի)
կամքից, սակայն գործի հետագա քննությունը արդեն դուրս է մնում վերջինիս
«տնօրինությունից»:
2
Այս կանոնը չի գործում « մասնավոր-հանրային» մեղադրանքի գործերի դեպքում։ Ի
տարբերություն որոշ երկրների՝ ՀՀ քր. դատ. օր.-ը հրաժարվեց « մասնավոր-հանրային
մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտից:
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գործերով տուժողը հաշտվում է կասկածյալի կամ մեղադրյալի հետ (բողոքը հետ է
վերցվում), ապա կասկածյալի կամ մեղադրյալի նկատմամբ իրականացվող
քրեական հետապնդումը դադարեցվում է (տե՜ս ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 35-րդ, 36-րդ,
183-րդ հոդվածներ)։
Պետք է ասել, որ « մասնավոր մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտն ունի
հարյուրամյակների պատմություն: Որոշ հեղինակներ դրա ծագման բնօրրան են
համարում հին գերմանական իրավունքը1, մյուսները ժամանակագրական առումով
գնում են ավելի հետ՝ այդպիսի գործերի տարրեր նշմարելով դեռևս հռոմեական իրավունքում2:
Այսպես,
օրինակ,
մինչհեղափոխական
գիտնական
Լ.
Տաուբերը,
հետազոտելով հռոմեական իրավունքին հայտնի մի շարք հանցագործություններ,
եզրահանգում է, որ դրանցից ամուսնական անհավատարմությունը (adulterium) և
երեխային փոխելը (suppositio partus) մասնավոր մեղադրանքի գործեր են
(հեղինակի տերմինաբանությամբ՝ «ոչ պաշտոնական հանցագործություններ»):
«Այն, որ այդ հանցագործությունները (այսինքն՝ ամուսնական անհավատարմությունը և երեխային փոխելը – Ա.Ղ.) սովորական delicta privata չեն, այլ իսկական
ոչ պաշտոնական հանցագործություններ են, երևում է նրանից, որ դրանց վրա
ծանր քրեական պատիժներ են տարածվում (ներառյալ մահապատիժ), և որ այդ արարքները հետապնդվում են ոչ թե քաղաքացիական, այլ քրեական դատարանի
կողմից...»3:
«Մասնավոր մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտի հետագա զարգացումը
բաժին է ընկնում Գերմանիայում ռեֆորմացիայի շրջանին և հիմնականում պայմանավորված է 1532 թ. հանրահայտ Կառոլինայի (Constitutio Criminalis Carolina)
«ծնունդով»: Դրանում արդեն ընդլայնվում է «մասնավոր մեղադրանքի գործերի»
շրջանակը, և ներառնվում են մի շարք այլ հանցագործություններ, ինչպիսիք են, օրինակ, կնոջն առևանգելը, բռնաբարությունը, ընտանիքում կատարված գողությունը:
Նկատենք, որ «մասնավոր մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտի ծագման և
դրա հիմնավորման հարցերը դեռևս 1800-ական թվականներին ակտիվորեն
քննարկել են
ինչպես եվրոպացի (Ֆ. Լիստ, Ֆ. Հելի), այնպես էլ ռուս
գիտնականները (Ի. Ֆոյնիցկի, Ն. Ռոզին, Լ. Տաուբեր, Ա. Ֆոն-Ռեզոն):
19-րդ դարի գիտական միտքը մշակել էր «մասնավոր մեղադրանքի գործերի»
ինստիտուտը մեկնաբանող երեք տեսություններ:
Սկզբնական շրջանում տարածված է եղել այսպես կոչված «մասնավոր
դելիկտի» տեսությունը: Այն «մասնավոր մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտի
գոյությունը բացատրում էր նրանով, որ որոշ հանցագործություններ առավելապես
վնասում են հանցագործությունից տուժած անձին և փաստացի չեն վնասում, կամ,
ավելի ճիշտ, այնքան չնչին վնաս են հասցնում հանրությանը, որ այդպիսի
1

Տե´ս, օրինակ, Головко Л. В., Альтернативы уголовному преследованию в современном
праве. –СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2002, էջ 446:
2
Տե´ս Фон-Резон А. К., О преступлениях, наказуемых только по жалобе потерпевшего по
русскому праву. СПб., 1882, էջ 13: Գերմանացի գիտնականներից ոմանք նույնպես «ոչ
պաշտոնական հանցագործությունների» ծնունդը տեսնում են հռոմեական իրավունքում:
Տե´ս Таубер Л. Я., Жалоба потерпевшего при преступлениях неофициальных. Харьков:
Тип. и лит. М. Зильберг и сыновья, 1909, էջեր 79-87:
3
Таубер Л. Я., նշվ. աշխ., էջ 87:
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հանցագործությունների քննությունը և դրա հետագա ընթացքը կախվածության մեջ
պետք է դրվեն դրանից տուժած անձի կամքից:
Օրինակ, գերմանացի գիտնական Հ. Զաքարիան հանգում է հետևության, որ
այդպիսի հանցագործություններով պատիժը պետք է ունենա ոչ թե պետությանը,
այլ տուժողին բավարարելու (Privatsatisfaction) նպատակ, որը, հնարավոր է, դիմեր
վրեժխնդրության, եթե բացակայեր պետական պատիժը1:
Ու թեև դեռևս մեկ դար առաջ լույս տեսած գրականության մեջ «մասնավոր
մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտը պայմանավորող այս տեսությունը
քննադատության է արժանացել ու դիտարկվել իբրև անախրոնիզմ (ժամանակավրեպություն), այնուամենայնիվ պետք է ընդգծենք, որ հենց այս տեսությունն է
խորը ազդեցություն ունեցել եվրոպական մի շարք երկրների օրենսդրությունների
վրա և պահպանվել մինչ 19-րդ դարի առաջին կեսերը։
Նույնիսկ ներկա ժամանակներում շատ դեպքերում կարող ենք իրավաբանության ոլորտում հանդիպել արտահայտությունների, որոնք ակնհայտորեն այս
տեսության ազդեցության դրսևորումներ են:
Այսպես օրինակ՝ Վճռաբեկ դատարանն իր ԵԱՔԴ/0217/01/14 որոշման մեջ
արձանագրել է, « ... որ հաշտության քրեաիրավական և քրեադատավարական
ինստիտուտները համապատասխանաբար «անձ և պետություն» ու «անձ և
տուժող» քրեաիրավական վեճի հաղթահարման կառուցակարգեր են» (այս և
հետագա ընգծումները մերն են - Ա.Ղ.): Այսինքն՝ Վճռաբեկ դատարանն իր
որոշմամբ արձանագրում է, որ քրեաիրավական վեճ կարող է առաջանալ անձի և
տուժողի միջև, և այդ քրեաիրավական վեճի հաղթահարմանն է ուղղված
մասնավոր մեղադրանքի ինստիտուտը2:
Վճռաբեկ դատարանի այս դիրքորոշմանը մոտ տեսակետ մեր ժամանակներում արտահայտել է նաև դատավարագետ Ն. Կովտունը, որը մասնավորապես
նշել է. «Իրականում քրեաիրավական հարաբերությունը այս իրավիճակում ծագում
և գոյություն է ունենում ոչ թե «պետություն-հանցագործ», այլ «տուժող-հանցագործ»
սուբյեկտային կազմով... պետությունը... չունի և չի էլ կարող ունենալ իրավական
պահանջներ հանցանք կատարած անձի նկատմամբ, քանի որ նրա իրավունքներն
ու շահերը այստեղ չեն խախտվել, իսկ վիճելի իրավահարաբերությունները իրեն
չեն պատկանում»3:
Երկրորդ տեսությունը, որը փորձ էր անում բացատրել «մասնավոր
մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտը, իրավաբանական գրականության մեջ
ստացել է «իդեալական արժեքի տեսություն» անվանումը (теория идеального
блага):
Նշված տեսության վառ ներկայացուցիչներից Ա. Կիրհենհեյմը ժամանակին
նշել է, որ «...հանրորեն վտանգավոր հակաօրինական արարքների դասակարգումը պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հանցագործությունների հիմնվում է այն

1

Տե´ս Zachariä H. A., Von den Verbrechen, welche nur auf Antrag des Verletzten verfolgt und
bestraft werden sollen,1847/: Մեջբերումն ըստ Таубер Л. Я., նշվ. աշխ., էջեր 339-340:
2
Նկատենք, որ քննարկվող որոշման մեջ Վճռաբեկ դատարանը չի փորձում տարանջատել
«մասնավոր մեղադրանքի» և «մասնավոր մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտները՝ այդ
երկուսը դիտարկելով միասնության մեջ:
3
Տե´ս Ковтун Н. Н., Соотношение частных и публичных начал в уголовном
судопроизводстве РФ: время выбора //Государство и право. 1995. № 11, էջ 69:
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արժեքների ներքին բնույթի վրա, որոնք խախտվում են հանցավոր արարքով» 1 :
Նա նկատում է, որ յուրաքանչյուր հակաօրինական արարք ուղղված է ինչ-որ
արժեքի դեմ, որն էլ իր հերթին լինում է կա՜մ նյութական, կա՜մ իդեալական:
Հեղինակն այն կարծիքին է, որ նյութական արժեքները անհրաժեշտ են «արտաքին
գոյության» համար, իսկ իդեալական արժեքները ներառում են անձի ներքին
կյանքը:
Ա. Կիրհենհեյմը նյութական արժեքները դասակարգում է երկու խմբի՝
առաջնային նյութական արժեքներ և նյութական-ձեռքբերովի արժեքներ: Մարդու
կյանքը, ֆիզիկական անձեռնմխելիությունը նա դիտարկում է իբրև առաջնային
նյութական արժեքներ, իսկ ահա ձեռքբերովի նյութական արժեքներ է համարում
այն բոլոր իրերը, կենցաղային առարկաները, որոնք անհրաժեշտ են մարդկանց
բնական պահանջմունքները բավարարելու համար:
Ինչ վերաբերում է իդեալական արժեքներին, ապա նա դրանց շարքին է
դասում ազատությունն ու արժանապատվությունը, որոնք մարդուն տրվում են ի
ծնե: Իբրև ձեռքբերովի «իդեալական արժեք» դիտարկվում էր այն, ինչ
«առաջանում է մտավոր գործունեության շնորհիվ և հանդիսանում մտավոր
կարողություն»2:
Իդեալական արժեքի տեսության մեխն այն է, որ բոլոր դեպքերում, երբ
հանցանքն ուղղվում է այդ իդեալական արժեքների դեմ, ապա պետությունը
իրավասու չէ առանց տուժած անձի պահանջի ի պաշտոնե ձեռնամուխ լինել գործի
քննությանը, քանի որ պետությունը «չունի այնպիսի նուրբ զգայարաններ»,
որոնցով հնարավոր լիներ ներխուժել առանձին անձանց ներքին կյանք և ճշտորեն
որոշել՝ իդեալական արժեքի վնասում եղե՞լ է, թե՞ ոչ (որպեսզի պարզվի՝
կատարված արարքը հանցավո՞ր է, թե՞ ոչ):
Պետության «այդ զգայարանների» բացակայությամբ պայմանավորված՝
իդեալական արժեքի վնասման գնահատումը թողնվում է տուժողին (եթե բողոքում
է, ուրեմն՝ գտնում է, որ «իդեալական արժեքը» վնասվել է, եթե չի բողոքում,
գտնում է, որ չի վնասվել)3:
Մասամբ այս տեսությամբ «մասնավոր մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտը
պայմանավորելով՝ Ֆ. Լիստն իր հերթին գրում է. «Այս կամ այն վարվեցողությունը
կարող է աղջկա կողմից դիտարկվել կա՜մ իբրև քնքշանք, կա՜մ մեծագույն
վիրավորանք: Եվ կախված այդ հանգամանքից՝ պետք է որոշվի, արարքը պետք է
պատժվի՞, թե՞ ոչ»4:

1

Մեջբերումն ըստ Фон-Резон А. К., նշվ. աշխ., էջ 40:
Նույն տեղում:
3
Կարելի է ներկայացված տեսության յուրահատուկ դրսևորում նկատել Վճռաբեկ
դատարանի 2010 թ. դեկտեմբերի 23-ի՝ ԱՎԴ1/0063/01/09 քրեական գործով կայացված
որոշմամբ արտահայտած իրավական դիրքորոշման մեջ: Դատարանը, քննարկելով
ինքնիրավչության հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշները, որոշման
13-րդ կետում արձանագրել է, որ տվյալ հանցագործության օբյեկտիվ կողմը դրսևորվում է
միայն ակտիվ վարքագծով` գործողությամբ: Դատարանը որոշման մեջ նշում է. «Ընդ որում,
անհրաժեշտ է, որ այդ գործողության իրավաչափությունը վիճարկվի
անձի
(կազմակերպության) կողմից: Տվյալ դեպքում որպես վիճարկում հարկ է հասկանալ
շահագրգիռ անձի կողմից իրավապահ մարմիններին համապատասխան հայտարարություն
(դիմում, բողոք) ներկայացնելը` ինքնիրավ գործողությունների արդյունքում իրավունքների և
օրինական շահերի խախտման վերաբերյալ»:
4
Մեջբերումն ըստ Таубер Л. Я., նշվ. աշխ., էջ 353:
2
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Երրորդ տեսությունը, որ փորձում է բացատրել « մասնավոր մեղադրանքի
գործերի» ինստիտուտի ծագումն ու նշանակությունը, գրականության մեջ ստացել է
«տուժողին գթալու տեսություն» անվանումը (теория пощады потерпевшему):
Այս տեսության կողմնակիցները «մասնավոր մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտի գոյությունը հիմնավորում էին նրանով, որ որոշ հանցագործություններով
իրականացվող քննությունն ու քրեական հետապնդումը կարող են ավելի մեծ վնաս
հասցնել տուժողին, քան հանցագործությամբ նրան պատճառված վնասն է:
Քրեական հետապնդմամբ այդպիսի «մեծ վնասի» հնարավորությունը նշված
տեսության կողմնակիցները տեսնում էին նրանում, որ որոշ հանցագործություններ
կարող են կատարվել ընտանիքում (այսինքն՝ հանցագործը և տուժողը կապված են
լինում ամուսնաընտանեկան կապերով), կամ նույնիսկ եթե կատարվում են
ընտանիքից դուրս, կարող են ընտանիքի «համերաշխության» քայքայման պատճառ դառնալ: Մեկ այլ դեպքում տեսաբանները գտնում էին, որ նշված շրջանակի
հանցագործությունների քննությունը կարող է վնաս հասցնել հանցանքից տուժած
անձի՝ առանց այդ էլ խախտված արժանապատվությանը1:
Այսպես, դեռևս 150 տարի առաջ Ա. Կվաչևսկին, անդրադառնալով «միայն
բողոքի հիման վրա հետապնդվող հանցագործություններին», քրեական
հետապնդման ընդհանուր կարգից շեղումը պայմանավորում էր նրանով, որ «այն
կխախտեր ամենաամուր կապերը... երբ կնոջ ամուսնական անհավատարմության
վերաբերյալ գործը հարուցվեր առանց ամուսնու ցանկության, խայտառակ կլիներ
հենց հանցագործությունից տուժողը, երբ բռնաբարությունն առանց կնոջ բողոքի
վերածվեր քրեական հայցի, անձի արժանապատվությանը մի շարք հարվածներ
կհասցվեին ...»2:
Այսպիսով, ներկայացված երեք հիմնական տեսություններով էին 1800ականների գրականության մեջ փորձում բացահայտել «մասնավոր մեղադրանքի
գործերի» ինստիտուտի ծագումն ու մեկնել դրա էությունը:
Պետք է նշենք, որ եվրոպական երկրների (այդ թվում՝ նաև Ցարական
Ռուսաստանի) պոզիտիվ իրավունքում մասնավոր մեղադրանքի գործերի
շրջանակը որոշված էր ոչ թե ներկայացված տեսություններից մեկը հիմք
ընդունելով և մյուսները բացառելով, այլ երեքի էկլեկտիկ միասնությամբ3:
Պոզիտիվ իրավունքի այս մոտեցմանը համահունչ էին այդ ժամանակաշրջանի
գիտնականների մի այլ խմբի հայացքները: Նրանք գտնում էին, որ անհնար է
քննարկվող ինստիտուտի ծագումն ու նշանակությունը պայմանավորել այդ տեսություններից միայն մեկով (Ի. Ֆոյնիցկի4, Ա. Ֆոն-Ռեզոն5, Ֆ. Լիստ6 և այլք):
1

Այստեղից էլ տեսության անվանումը՝ «տուժողին գթալու տեսություն»:
Квачевский А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по Судебным уставам 1864 года. Ч. 1: Теоретическое и
практическое руководство.. СПб., 1866. С. 254.
3
«Մասնավոր մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտի առաջացման տեսությունների՝ եվրոպական տարբեր երկրների պոզիտիվ իրավունքի վրա թողած ազդեցության մասին տե´ս Լ.
Տաուբերի նշված աշխատությունը, էջեր 88-403: 1864թ. Ցարական քրեական
դատավարության կանոնադրությամբ նախատեսված մասնավոր մեղադրանքի գործերի
շրջանակին կարելի է ծանոթանալ այլ աղբյուրներից, տե´ս, օրինակ, Квачевский А., նշվ.
աշխ., էջ 255:
4
Տե´ս Фойницкий И. Я., Курс уголовного судопроизводства. Т. II. СПб., 1910, էջեր 27-28:
5
Տե´ս Фон-Резон А. К., նշվ. աշխ., էջ 57:
6
Տե´ս Таубер Л.Я., նշվ. աշխ., էջ 361:
2
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Պետություն և իրավունք

Այս առնչությամբ պետք է արձանագրենք, որ ներկայացված երեք տեսությունները իրենց արդիականությունը չեն կորցել մինչ օրս1:
Այսպիսով, եթե փորձենք ընդհանրացնել, ապա պետք է նկատենք, որ
հարյուրամյակների պատմություն ունեցող «մասնավոր մեղադրանքի գործերի»
ինստիտուտի առաջացման պատճառները հիմնականում բացատրվում էին
արարքի հանրային ցածր վտանգավորությամբ, տուժած անձի գիտակցումով
արարքի հանցավորությունը պայմանավորելու և տուժողին գթալու, նրա վիճակը
քրեական վարույթով էլ ավելի չբարդացնելու ձգտումով:
Ընդ որում՝ բոլոր դեպքերում այդ հանցագործություններով քրեական վարույթի
(քրեական հետապնդման) սկիզբը (որոշ դեպքերում նաև հետագա ընթացքը)

կախվածության մեջ էր դրվում հանցանքից տուժած անձի կամքից:
Պետք է արձանագրենք նաև, որ «մասնավոր մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտն արտացոլված էր ոչ միայն 1864թ. քրեական դատավարության կանոնադրությունում (որի մասին նշվեց վերևում), այլ նաև ՀԽՍՀ 1923 թ. քր. դատ. օր.ում (4-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասեր, 10-րդ, 11-րդ հոդվածներ) 2 , 1961 թ. քր.
դատ. օր.-ում (5-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ կետեր, 102-րդ հոդված)3, ինչպես նաև ՀՀ
քրեական դատավարության գործող օրենսգրքում (33-րդ հոդվածի 2-րդ մաս, 35-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ, 5-րդ կետեր, 36-րդ հոդված, 183-րդ հոդված)4:
Տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից
ազատելու ինստիտուտ
Չ. Բեկարիայի այն հանրահայտ դատողությունը, որ հանցագործությունը
կանխելու առավել արդյունավետ միջոցը ոչ թե պատժի խստությունն է, այլ դրա
անխուսափելիությունը, իր արդիականությունը չի կորցրել նաև մեր օրերում:
Ականավոր մտածողի այս խոսքերն իրենց խոր հետքը թողեցին խորհրդային և
հետխորհրդային քրեական իրավունքի՝ պատժի (իսկ այնուհետև արդեն՝
1
Նկատենք, որ եթե «մաքուր» տեսքով ներկայացված երեք տեսությունները խորհրդային և
հետխորհրդային գրականության մեջ իրենց «համակիրները» չեն գտել, ապա երեք
տեսությունների «կոմբինացված» մոտեցումը մեծ տարածում է ունեցել և այսօր էլ ունի
մերօրյա իրավաբանական գրականության մեջ: Տե´ս, օրինակ, Катькало С. И., Лукашевич В.
З., Судопроизводство по делам частного обвинения. Л., издательство Ленинградского
университета, 1972, էջեր 44-45; Головачук О. С., Частное обвинение в уголовном
процессе: дис...канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001, էջեր 31-33; Ретунская Т. П., Защита
частного интереса в уголовном процессе Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук.
СПб., 2005, էջեր 48-49:
2
Ի դեպ, 10-րդ հոդվածում թվարկված էին այն հանցագործությունների շրջանակը, որոնցով
մեղադրյալի և տուժողի հաշտության պարագայում գործը ենթակա էր կարճման (այլ կերպ
ասած՝ «մաքուր» մասնավոր մեղադրանքի գործերը), իսկ 11-րդ հոդվածում՝ այն
հանցագործությունների շրջանակը, որոնցով քրեական հետապնդման հարուցումն էր միայն
կախվածության մեջ դրվում հանցանքից տուժած անձի բողոքից և ոչ թե գործի հետագա
ընթացքը (այստեղ տեղ են գտել այսպես ասած «մասնավոր-հանրային» մեղադրանքի
գործերը):
3
Այստեղ նույնպես առկա է տարբերակված մոտեցում. թվարկված են հանցագործություններ, որոնցով ինչպես գործի հարուցումը, այնպես էլ դրա հետագա ընթացքն են
կախվածության մեջ դրվում հանցանքից տուժած անձի կամքից, սակայն առկա է նաև
հանցագործություն, որի դեպքում մեղադրյալի և տուժողի հաշտությունը չի հանգեցնում
գործի պարտադիր կարճման:
4
Ի տարբերություն նախորդ երկու՝ 1923 թ. և 1961 թ. քր. դատ. օր.-երի՝ ՀՀ ներկայիս քր.
դատ. օր.-ը հրաժարվեց «մասնավոր-հանրային մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտից:
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պատասխանատվության) անխուսափելիության սկզբունքի ձևավորման գործում,
որոնց ուղղակի հետևանքն էր սկզբում՝ «հանցանք-պատիժ», ապա՝ «հանցանքքրեական պատասխանատվություն» երկճյուղումը:
Սակայն ժամանակը վեր հանեց հանցագործությանը մեխանիկորեն պատժով
կամ պատասխանատվությամբ արձագանքելու այս մոտեցման թերությունները:
Գիտության մեջ ընդգծվեց նաև այդպիսի մեխանիկական մոտեցման
վնասակարությունը (երբ, օրինակ, այդպիսի պատասխանատվության էր
ենթարկվում այն անձը, ով քրեական օրենքը պատահաբար էր խախտել ու իր
արարքով հանրությանը լուրջ վնաս չէր հասցրել)1:
Ստեղծվում էր մի բարդ իրավիճակ. երբ պետությունը հանցագործությանը
արձագանքում էր անձին մեխանիկական պատասխանատվության ենթարկելով,
առաջանում էին լուրջ վտանգներ (չէր իջնում նաև հանցավորության մակարդակը):
Բայց մի քանի անգամ ավելի վնասակար կլիներ հանցագործությունն
ընդհանրապես անարձագանք թողնելը (նորից հիշենք Բեկարիային):
Ի՞նչ անել, և արդյո՞ք կար այլընտրանք...
Այս առումով հիշատակման են արժանի Լ. Գոլովկոյի այն խոսքերը, որ «...եթե
19-րդ դարի վերջին քրեական իրավունքի սոցիոլոգիական դպրոցի ծաղկումը
ուղեկցվում էր «դասականների» հասցեին այն կշտամբանքներով, որ վերջիններս
չկարողացան ոչինչ անել հանցագործությունների աճի հետ, ապա այժմ այդ նույն
տխուր ճակատագրին արժանացան «սոցիոլոգները», որոնք այդ գործում ևս մեծ
հաջողություններ չարձանագրեցին... պատժի ավանդական հայեցակարգի
ճգնաժամը գիտության մեջ և որպես հետևանք նաև պոզիտիվ իրավունքում առաջ
բերեց նոր գաղափարներ, որոնք վերաբերում էին հանրության և պետության
կողմից հանցագործություններին և հիմնականում ոչ մեծ ծանրության
հանցագործություններին այլ կերպ արձագանքելուն»2:
Ելքը գտնվեց՝ հանցագործությանը արձագանքել ոչ ավանդական մեթոդներով.
ավանդական
քրեական
հետապնդմանը
փոխարինման
եկան
դրա
այլընտրանքները:
Հենց այն գաղափարը, որ որոշակի հանգամանքների առկայության դեպքում
քրեական օրենսդրության խնդիրներին և պատժի նպատակներին կարելի է հասնել
ավելի արդյունավետ կերպով և սոցիալական նվազագույն միջոցների գործադրմամբ, դարձավ քրեական պատասխանատվությունից ազատելու քրեաիրավական ինստիտուտի առաջացման տեսական հիմքը3:
Այդպիսով, քրեական քաղաքականության այդ «պահանջմունքների» բավարարման համար արդեն 20-րդ դարի կեսերին խորհրդային իրավունքում «ծնվեց»
քրեական պատասխանատվությունից ազատելու ինստիտուտը:
Նկատենք, սակայն, որ 1961 թ. ՀԽՍՀ քրեական օրենսգրքի 4-րդ գլխում,
որտեղ թվարկվում էին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հիմքերը,

1

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (ընդհանուր մաս, 6-րդ հրատարակություն, փոփոխություններով և լրացումներով), խմբ.՝ Գ.Ս.Ղազինյան, ԵՊՀ
հրատարակչություն, Երևան, 2007, էջ 463:
2
Головко Л. В., նշվ. աշխ., էջեր 12-13:
3
Տե´ս Российское уголовное право։ Общая часть /учебник //под. ред. докт. юрид. наук.
проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С.Комиссарова, А.И.Рарога, Т.1, 2-е издание,
переработанное и дополненное, М., 2007, էջ 416:
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քրեական պատասխանատվությունից ազատելու՝ տուժողի հետ հաշտվելու հիմքը
տեղ չգտավ:
Բայց արդեն 2003 թ. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 73-րդ հոդվածում ամրագրվեց
քրեական պատասխանատվությունից ազատելու վերոնշյալ հիմքը. «Ոչ մեծ
ծանրության հանցանք կատարած անձը կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, եթե նա հաշտվել է տուժողի հետ և հատուցել կամ այլ կերպ
հարթել է նրան պատճառած վնասը»:
Այս առումով միանգամայն իրավացի է հնչում ԵՊՀ-ի քրեագետների այն
դիտարկումը, որ «Տուժողի հետ հաշտվելու դեպքում քրեական պատասխանատվությունից ազատելուն վերաբերող քրեաիրավական նորմը նորույթ է
հայկական քրեական իրավունքում»1:
Այսպիսով, միայն վերջին ժամանակներում տեղի ունեցած փոփոխությունների
շնորհիվ
ժամանակակից
քրեական
քաղաքականության
վերափոխմամբ
պայմանավորված, հայկական քրեական իրավունքում որպես հանցագործությանն
արձագանքելու այլընտրանքային միջոց ձևավորվեց քրեական պատասխանատվությունից ազատելու ինստիտուտը՝ իր բազմաթիվ տարատեսակներով:
Դրանցից մեկն էլ տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելն է, որտեղ «հանցագործությանն այլընտրանքային ձևով
արձագանքը» դրսևորվում է մասնավորապես հանցանք կատարած անձի և տուժողի միջև ծագած վեճի ու դրա հետևանքների հարթման մեխանիզմներ
ստեղծելով2:
Եզրահանգումներ
«Մասնավոր մեղադրանքի գործերի» և տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով
քրեական պատասխանատվությունից ազատելու ինստիտուտների ծագման ու
նշանակության ուսումնասիրումը թույլ է տալիս մեզ արձանագրելու, որ դրանք
միմյանցից տարբերվում են ծագումնաբանությամբ (ծագման հիմքերով),
նպատակներով, ինչպես նաև ծագման ժամանակաշրջանով («մասնավոր
մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտը, ի տարբերություն տուժողի հետ հաշտվելու
հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու ինստիտուտի, հարյուրամյակների պատմություն ունի, երկրորդը համեմատաբար նոր երևույթ է),
հետևաբար դրանք մեկը մյուսից անկախ ինստիտուտներ են: Սակայն,
այդուհանդերձ, դրանցում առկա է ընդհանուր տարր՝ «կողմերի հաշտությունը»,
որը երկու ինստիտուտների միջև «ներքին կապի» առկայության «խաբկանք» է
ստեղծում: Վերջինս զարգանալու պարարտ հող ուներ. բանն այն է, որ խորհրդային
իրավունքում գերիշխել է, իսկ հետխորհրդային իրավունքում շարունակում է իր
ուժեղ ազդեցությունը պահպանել քրեական դատավարությունն ու քրեական
իրավունքը «ձև և բովանդակություն» հարաբերակցության մեջ դիտարկելու մոտեցումը:

1
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (ընդհանուր մաս, 6-րդ հրատարակություն, փոփոխություններով և լրացումներով), նշվ. աշխ., էջ 472:
2
Դրանով տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու ինստիտուտը խիստ մոտենում է Արևմուտքին հայտնի «մեդիացիային»: Մոտենում,
բայց չի նույնանում դրա հետ: Այս մասին առավել մանրամասն տե´ս Головко Л.В., նշվ.
աշխ., էջեր 373-377:
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Դա հատկապես խորհրդային իրավունքում կարող էր պայմանավորված լինել
Կ. Մարքսի այն դատողությամբ, թե «դատավարությունն ու իրավունքը այնքան
ամուր են փոխկապակցված, ինչպես, օրինակ, կենդանիների և բույսերի ձևերը՝
կենդանիների մսի և արյան հետ: Միևնույն ոգին պետք է ոգեշնչի դատավարությանն ու օրենքներին, քանի որ դատավարությունը օրենքի կենսաձևն է...1»:
«Ձևի և բովանդակության» այսօրինակ մոտեցումից էլ տրամաբանորեն
բխեցվում էր քրեական դատավարության «կախվածությունը» քրեական իրավունքից, և ամեն դատավարական ինստիտուտի համար փորձ էր արվում
«նյութական հենք» կառուցել2:
Նման մթնոլորտում երկու տարբեր ինստիտուտների «հաշտությամբ»
պայմանավորված «արտաքին» նմանությունը գիտության մեջ սխալմամբ սկսեց
դիտարկվել իբրև այս երկու ինստիտուտների մեջ եղած «ներքին կապ», իսկ
տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու
նորաստեղծ ինստիտուտը՝ իբրև մասնավոր մեղադրանքի գործերի դատավարական ինստիտուտի նյութական հիմք3:
Այս հանգամանքն իր հերթին հանգեցրեց նրան, որ գիտության մեջ սկսեցին
հնչել կարծիքներ, որ «մասնավոր մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտը պետք է
համապատասխանեցվի իր նյութական հենքին և վերջինիս հետ հակասության մեջ
չլինի, ուստի և առաջարկություններ հնչեցին մասնավոր մեղադրանքի գործերը
կարգավորող քրեադատավարական նորմերը լրացնել տուժողի հետ հաշտվելու
հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու համար նախատեսված
նյութական օրենքի հատկանիշներով4:
Այս առումով միանգամայն համամիտ ենք դատավարագետ Լ. Գոլովկոյի այն
տեսակետին, թե նման մոտեցումը կհանգեցներ «մասնավոր մեղադրանքի
գործերի» ինստիտուտի ինքնավարության ամբողջական հաղթահարմանը, հետևաբար կհանգեցներ այդ ինստիտուտի հիմնահատակ կործանմանը5:
Նույն ժամանակներում, սակայն, նկատվեց նաև հակառակ մոտեցումը.
դատավարագետները տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով քրեական պատաս-

1
Մեջբերված է ըստ Строгович М.С., Уголовный процесс, Институт права академии наук
СССР, изд-во НКЮ СССР, Москва, 1941, էջ 22:
2
Մենք նպատակ չունենք քննության առնելու այս մոտեցման հիմնավորվածությունը, դրա
թեր և դեմ կողմերը, սակայն նշված կոնտեքստում հիշատակման են արժանի անվանի
մինչհեղափոխական դատավարագետ Ն. Ռոզինի խոսքերը. «Ո´չ քաղաքացիական, ո´չ էլ
քրեական իրավունքից են դատավարական հիմնական ինստիտուտները ստանում իրենց
դիմագծերը»: Հեղինակն արձանագրում էր, որ, օրինակ, դատական քննության նախապատրաստության կամ ապացույցների և նման այլ հարցերը նույնպես ինչպես քրեական
իրավունքի, այնպես էլ քաղաքացիական իրավունքի հարցեր չեն: Հետևաբար սխալ են այն
պնդումները, թե «քրեական դատավարության ինստիտուտները իրենց արմատներով բխում
են նյութական քրեական իրավունքի բնույթից»: Տե´ս Розин Н.Н., Уголовное
судопроизводство. Пособие к лекциям (2-е издание, измененное и дополненное). - С.Петербург, издание юридического книжного склада "Право", 1914, էջեր 10-11:
3
Տե´ս, օրինակ, Наумов А.В., Российское уголовное право. Курс лекций: Т.1. Общая часть,
4-е изд., перераб. и доп.-М.: Волтерс Клувер, М., 2007, էջ 613:
4
Տե´ս Кедников Н.Г. Классификация преступлений по уголовному праву России. М., 2000,
էջ 138, մեջբերված է ըստ Головко Л.В., նշվ. աշխ., էջ 445:
5
Տե՜ս նույն տեղում:
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խանատվությունից ազատելու օրենսդրական նորմերը սկսեցին դիտարկել իբրև
«մասնավոր-հանրային մեղադրանքի գործերի շրջանակի ընդլայնում»1:
Այս առումով պետք է նորից ընդգծել, որ քննարկվող ինստիտուտները մեկը
մյուսից անկախ են, և դրանցից մեկի ազդեցությունը մյուսի վրա տարածելու ամեն

մի փորձ կհանգեցնի այս ինստիտուտների ձևախեղմանը, և որպես հետևանք՝
անհնար կդարձնի դրանցից յուրաքանչյուրի համար իր ուրույն նպատակներին
հասնելը:
Որ օրենսդիրը ՀՀ քր. օր.-ի 73-րդ հոդվածն ամրագրելիս չի ունեցել «մասնավոր մեղադրանքի գործերի» դատավարական ինստիտուտի համար նյութական
հենք ստեղծելու նպատակ, երևում է հենց այն բանից, որ նշյալ դրույթը քրեական
պատասխանատվությունից ազատելու հնարավորություն է նախատեսում միայն
այն դեպքում, երբ անձը կատարել է ոչ մեծ ծանրության հանցանք: Այնինչ
մասնավոր մեղադրանքի գործերի շրջանակը սահմանող ՀՀ քր. դատ.օր.-ի 183-րդ
հոդվածում, բացի ոչ մեծ ծանրության հանցագործություններից, տեղ են գտել նաև
միջին ծանրության հանցագործություններ:
Կարծում ենք, որ երկու ինստիտուտների տարբերակման հանգամանքով է
պայմանավորված նաև օրենսդրի կողմից տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով
քրեական պատասխանատվությունից ազատելու համար ՀՀ քր. դատ. օր.-ում
քրեական գործի կարճման առանձին հիմքի նախատեսումը (37-րդ հոդված2), ընդ
որում՝ այդ հիմքի կիրառումը օրենսդիրը կախման մեջ է դնում վարույթն
իրականացնող մարմնի հայեցողությունից։

Այլ կերպ ասած՝ օրենսդիրը, ճիշտ ընկալելով երկու ինստիտուտների
էությունների տարբերությունը, դրանց իրացման համար նախատեսել է տարբերակված դատավարական կարգ (մասնավոր մեղադրանքի գործերով՝ իմպերատիվ
կարճում պարտադրելով, մյուս դեպքում՝ վարույթն իրականացնող մարմնին
լիազորելով հայեցողություն դրսևորել):
Կարծում ենք՝ այս ամենն աներկբա վկայում է այն մասին, որ քննարկվող
ինստիտուտների տարբերակման հիմքում ընկած է ոչ թե դրանց իրականացման
դատավարական կարգը, այլ դրանց էությունը, քանի որ դատավարական կարգը
ածանցյալ նշանակություն ունի էության նկատմամբ։
Երկու խոսք ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշման մասին
Քննարկվող ինստիտուտների3 հարաբերակցության հարցին իր որոշումներից
մեկում4 անդրադարձել է նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանը:
1

Տե´ս, օրինակ, Уголовный процесс. учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / Под ред. В. П. Божьева. 3-е изд., испр. и доп. - М.:
Спарк, 2002, էջեր 614-615:
2
Եթե ընդունենք այն թեզը, որ տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով քրեական
պատասխանատվությունից ազատելու ինստիտուտի նախատեսմամբ օրենսդիրը ցանկացել
է նյութական հենք ստեղծել մասնավոր մեղադրանքի ինստիտուտի համար, ապա պետք է
որ օրենսդիրը քր. օր.-ի 73-րդ հոդվածի հիմքով քրեական պատասխանատվությունից
ազատելու համար չնախատեսեր քրեական գործի կարճման առանձին հիմք, այլ գործի
կարճումն իրականցվեր ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով:
3
Նկատենք, որ քննարկվող որոշման մեջ Վճռաբեկ դատարանը չի փորձում տարանջատել
«մասնավոր մեղադրանքի» և «մասնավոր մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտները՝ այդ
երկուսը դիտարկելով միասնության մեջ:
4
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2016 թ. մարտի 30-ի ԵԱՔԴ/0217/01/14 գործի վերաբերյալ
որոշում:
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Որոշման 15-րդ կետում, տարբերակելով երկու ինստիտուտները, Վճռաբեկ
դատարանը նշում է, որ քր. օր.-ի 73-րդ հոդվածով ամրագրված քրեական
պատասխանատվությունից ազատելու հիմքն ունի նյութաիրավական, իսկ
մասնավոր մեղադրանքի ինստիտուտը` քրեադատավարական բնույթ: Այնուհետև՝
երկու ինստիտուտների տարբերության վերլուծության հիման վրա Վճռաբեկ
դատարանը որոշման 15.1 կետում հանգում է այն եզրակացության, որ
«...հաշտության նյութաիրավական ինստիտուտը (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 73-րդ և
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 37-րդ հոդվածներ) կիրառելի է միայն
հանրային հետապնդման գործերով, իսկ քրեադատավարական ինստիտուտը (ՀՀ
քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետ և 183րդ հոդված)՝ մասնավոր հետապնդման գործերով: Հետևաբար՝ ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 73-րդ և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 37-րդ հոդվածները
կիրառելի չեն մասնավոր հետապնդման այն գործերով, որոնք վերաբերում են ոչ
մեծ ծանրության հանցագործություններին»:
Սակայն այստեղ պարզաբանման կարիք ունի ևս մեկ հարց. արդյո՞ք
ինստիտուտների տարբերությունը մասնավոր մեղադրանքի գործերի շրջանակում
ընդգրկված հանցագործություններով բացառում է անձին տուժողի հետ հաշտվելու
հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելը:
Վճռաբեկ դատարանն իրավացիորեն ընդգծում է, որ մասնավոր մեղադրանքի
գործերի պարագայում ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով
նախատեսված՝ քրեական գործը կարճելու իմպերատիվ պահանջը իմաստազրկում

է ՀՀ քր. օր.-ի 73-րդ հոդվածով նախատեսված մնացած պայմանների առկայության
քննարկումը, ինչպես նաև վարույթն իրականացնող մարմինների հայեցողության
դրսևորումը (տե՜ս որոշման 15.1 կետ), ինչն էլ իր հերթին բացառում է մասնավոր
մեղադրանքի գործերի շրջանակում նախատեսված հանցագործությունների
կատարման դեպքում անձին տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով քրեական
պատասխանատվությունից ազատելու հնարավորությունը:
Բացառում է... բայց մինչև դատավճիռ կայացնելու համար դատարանի
խորհրդակցական սենյակ հեռանալը: Չէ՞ որ մասնավոր մեղադրանքի գործերով
հաշտությունը հնարավոր է մինչ այդ պահը (քր. դատ. օր.-ի 183-րդ հոդված):
Այսինքն, եթե մասնավոր մեղադրանքի գործերով հաշտությունը հնարավոր է մինչ
դատական քննության փուլը (մինչ դատավճիռ կայացնելու համար դատարանի
խորհրդակցական սենյակ հեռանալը), ապա անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հնարավորությունը չի բացառվում նաև դատավարության
հետագա փուլերում:
Նման պարագայում, եթե մինչև դատարանի՝ դատավճիռ կայացնելու համար
խորհրդակցական սենյակ հեռանալու պահը մասնավոր մեղադրանքի գործերով
նախատեսված հանցագործություններով տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով
քրեական պատասխանատվությունից ազատել հնարավոր չէ (հաշվի առնելով
իմպերատիվ պահանջի առկայությունը), ապա ամենևին էլ չի բացառվում այս
ինստիտուտի իրացման հնարավորությունը քրեական դատավարության հետագա
փուլերում, երբ արդեն անհնար է դառնում մասնավոր մեղադրանքի գործերով
քրեական գործի վարույթի կարճումը (չէ՞ որ արդեն բացակայում է «խոչընդոտող»
իմպերատիվ պահանջը): Այլ կերպ ասած՝ եթե երկու ինստիտուտների կիրառման
դատավարական կարգի տարբերությունը տեխնիկապես անհնար է դարձնում մինչ
առաջին ատյանի դատարանի կողմից դատավճիռ կայացնելու համար
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խորհրդակցական սենյակ հեռանալու պահը տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով
քրեական պատասխանատվությունից ազատելու ինստիտուտի կիրառման
հնարավորությունը, ապա արդեն դրանից հետո ոչինչ չի խանգարում մասնավոր
մեղադրանքի գործերով նախատեսված հանցագործություններով անձին քրեական
պատասխանատվությունից՝ տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով ազատելուն:
Ասվածն ուղղակիորեն բխում է քննարկվող ինստիտուտների անկախությունից
և ինքնավարությունից: Հենց ինստիտուտների անկախությունն է, որ չի բացառում
մյուս ինստիտուտի (տվյալ դեպքում՝ քրեական պատասխանատվությունից
ազատելու) կիրառման հնարավորությունը, երբ մասնավոր մեղադրանքի գործերով
(խոսքը վերաբերում է միայն ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների փաստով
հարուցված գործերին) դատական քննությանը հաջորդող փուլերում առկա են
տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու
հիմքերն ու պայմանները:
Այս պարագայում անհասկանալի է Վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշման
տրամաբանությունը: Արդյո՞ք մասնավոր մեղադրանքի գործերի շրջանակում
ընդգրկված ոչ մեծ ծանրության հանցագործություններով սկսում է չգործել
քրեական օրենսդրության արդարության և մարդասիրության սկզբունքը, որի մասին
քննարկվող որոշման 16-րդ կետում հիշատակում էր դատարանը:
Այսպիսով, կատարված հետազոտությունը թույլ է տալիս փաստելու
«մասնավոր մեղադրանքի գործերի» և տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով քրեական
պատասխանատվությունից ազատելու ինստիտուտների ինքնավար բնույթը և
անկախությունը: Դրանց արտաքին նմանությունը չի կարող դիտարկվել իբրև այս
երկու ինստիտուտների միջև առկա « գենետիկական կապ». երկուսն էլ ունեն
ծագման ինքնուրույն հիմքեր և ինքնուրույն նշանակություն, որոնցով էլ
պայմանավորվում է դրանց իրացման՝ միմյանցից տարբերվող դատավարական
կարգը:
Ընդ որում՝ եթե մասնավոր մեղադրանքի գործերով վարույթի կարճման
դատավարական կարգը բացառում է տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով անձին
քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հնարավորությունը, ապա
գտնում ենք, որ առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռ կայացնելու համար
խորհրդակցական սենյակ հեռանալու պահից վերանում են այդ արգելքները։
Հետևաբար՝ քրեական դատավարության հետագա փուլերում, երբ առկա
լինեն քննարկվող հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու
հիմքերն ու պայմանները, վարույթն իրականացնող մարմինը կարող է մասնավոր
մեղադրանքի գործերով նախատեսված հանցագործություններով իրականացվող
վարույթի շրջանակներում օգտվել անձին քրեական պատասխանատվությունից
ազատելու իր լիազորությունից:
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СООТНОШЕНИИ ИНСТИТУТОВ ДЕЛ ЧАСТНОГО
ОБВИНЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ С
ПОТЕРПЕВШИМ
Артак Казарян
Аспирант Образовательного комплекса полиции Республики Армения
________________________________

В статье рассматривается вопрос о соотношении институтов дел частного
обвинения и освобождения от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим. В свете теоретических взглядов, объясняющих
происхождение и значение обсуждаемых институтов, рассматривается вопрос о
внутренней связи между ними и подвергается критическому анализу правовая
позиция, оформленная в решении Верховного суда по делу ԵԱՔԴ/0217/01/14.

THE CORRELATION BETWEEN THE INSTITUTES OF
«PRIVATE PROSECUTION CASES» AND EXEMPTION
FROM CRIMINAL LIABILITY ON THE BASIS OF
RECONCILIATION WITH THE VICTIM
Artak Ghazaryan
Postgraduate student of the Educational
Complex of the Police of the RA
_____________________________

This article covers the correlation between the institutes of «private prosecution
cases» and exemption from criminal liability on the basis of reconciliation with the
victim. Based on the theoretical overview of the creation and significance of these two
institutes the existence of inner relation between them is discussed and the legal
statements of the case ԵԱՔԴ/0217/01/14 of the Court of Cassation are subjected to
critical analysis.
Բանալի բառեր- մասնավոր մեղադրանք, մասնավոր մեղադրանքի գործեր, տուժողի հետ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОСТИТУЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Геворг Исраелян
Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического факультета
Ереванского филиала Санкт-Петербургского института
внешнеэкономических связей, экономики и права, советник РАМБ,
кандидат юридических наук, доцент
________________________________

Как известно, основными составляющими предмета изучения криминологии
являются преступность и ее детерминанты, личность преступника и предупреждение преступности. Кроме этого, криминология также изучает вопросы, тесно
связанные с преступностью. В качестве одного из таких антисоциальных явлений выступает проституция.
Термин ՙпроституция՚ происходит от латинского ՙprostatuere ՚ и означает
выставлять на продажу, поставить вперед. Одним из первых исследователей
проституции и ее связи с преступностью был итальянский криминолог Чезаре
Ломброзо. Проституция им рассматривалась в качестве одной из форм нравственного помешательства («нравственной идиотии»), которая лежит в основе
женской преступности. В работе «Женщина преступница и проститутка» Ч. Ломброзо, помимо традиционной продажи женщинами своего тела на улицах и в публичных домах, выделял: гражданскую проституцию (отсутствие в обществе
института брака делает всех жен общими, что имело место у каледонцев, бушменов и некоторых других народов); гостеприимную проституцию (традиция
предлагать гостям детей и жен имела место на Марианских и Филиппинских островах и у некоторых арабских племен); религиозную проституцию (беспорядочная половая жизнь как элемент религиозного обряда); политическую проституцию (использование проституток как агентов влияния на политических деятелей); эстетическую проституцию (содержание любовниц представителями высшего класса). Проституция современного вида (коммерческая) появляется в городском обществе, когда женщина освобождается от власти рода и может сама
выбирать партнёра по сексу. По мнению ряда исследователей, проституции коммерческой предшествовали формы ритуальной (религиозной) и патриархальной
(гостеприимной) проституции, которые собственно проституцией не являлись и
имели культовое значение1.
Для организации и осуществления предупреждения проституции основопологающее значение имеет правовая характеристика данного деяния.
В Республике Армения занятие проституцией является административным
правонарушением: за это деяние установлена административная ответственность статьей 179.1 Кодекса об административных правонарушениях Республи-

1

См.: Криминология: Учебник для вузов /под ред. проф. В. Д. Малкова – 2 - е изд.,
перераб. и доп. – М.: ЗАО ՙЮстицинформ՚, 2006. С. 509-510.
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ки Армения (принят 06 декабря 1985 г.) .
С точки зрения законодателя объектом занятия проституцией являются общественные отношения охраны общественного порядка, так как вышеуказанная
статья предусмотрена в главе 13 (ՙАдминистративные правонарушения, посягающие на общественный порядок՚) вышеуказанного кодекса. Общественный порядок – сложившаяся в обществе система отношений, складывающихся в общественных местах между людьми, правил взаимного поведения и общежития,
регулируемых действующим законодательством, обычаями и традициями, а также нравственными нормами. Общественный порядок представляет собой всю
совокупную систему общественных отношений, которая складывается в результате реализации социальных норм: норм права, норм морали, норм неправовых
обычаев, традиций и ритуалов2. Элементом (частью) общественного порядка, по
отношению которого непосредственно посягает проституция - общественная
нравственность. Она определяется как поведение и поступки людей, реализующих моральные нормы, сложившиеся в ходе исторического процесса и способствующие их упорядоченному существованию и взаимодействию3.
В части 1 статьи 179.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Армения использован простой вид диспозиции, которая, как известно,
содержит только название административного правонарушения, поскольку деяние общеизвестно и нет нужды описывать его. Однако, по нашему мнению, есть
необходимость в законе использовать описательную диспозицию, поскольку в
специальной литературе и правоприменительной практике нет единого подхода
на счет сущности вышеуказанного проступка.
По нашему мнению проституция - это действия, которые выражаются в систематическом вступлении в беспорядочные добровольные половые связи за
материальное вознаграждение. Исходя из сказанного, о проституции можно говорить только тогда, когда наблюдается систематичность такой деятельности.
Также необходимо наличие признака материальной выгоды. Однако, в отличие
от легкомысленного или аморального поведения в сфере половых отношений,
проституция характеризуется и таким признаком, как предварительное соглашение об оплате сексуальных услуг. Другими словами, лицо, которое часто меняет
своих половых партнеров, получает от них подарки, проводит с ними свободное
время, пользуется их имущественными благами, проституткой не считается.
Именно беспорядочные систематические вступления в сексуальные отношения,
не основанные на личной симпатии, влечении, и предварительная договоренность об оплате сексуальных услуг являются главными признаками проституции4.
Нет единого мнения на счет субъекта занятия проституцией. Например, некоторые авторы считают, что занятие проституцией – это систематичные проти1

ՀՍՍՀԳՍՏ1985/23.
См.: Бишманов К.М. Общественный порядок как объект управленческого воздействия
//Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2010, № 10. С. 47.
3
См.: Дизер О. А. Общественная нравственность как объект полицейской защиты
//Психопедагогика в правоохранительных органах. 2016, № 4 (67). С. 3.
4
См.: Шалагин А. Е. Проституция как социально-негативное явление и ее общественная
опасность //Актуальные проблемы экономики и права. 2012, № 1. С. 295.
2
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воправные действия, выражающиеся в добровольных половых связях женщины
с мужчиной за материальное вознаграждение, и субъекты данного административного правонарушения - женщины, занимающиеся проституцией1. С такой точкой зрения трудно согласиться, так как на самом деле проституцией занимаются
как женщины, так и мужчины. Так, наше исследование социальных сетей "Одноклассники" и "Facebook" констатирует, что в Армении есть множество лиц мужского пола в женском или мужском обличье, которые предлагают интимные услуги
за денежное вознаграждение. В предлагаемом нами законодательном понятии
проституции субъектом данного правонарушения являются вменяемые мужчины
и женщины, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Субъективная сторона правонарушения выражается в прямом умысле. Лицо
осознает противоправность своих действий, желает их совершить и преследует
цель получить вознаграждение за вступление в половую связь. В предлагаемом
нами законодательном понятии проституции цель является обязательным признаком субъективной стороны правонарушения.
Таким образом, по нашему мнению, диспозиция части 1 статьи 179.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Армения должна быть
сформулирована следующим образом: ՙЗанятие проституцией – это действия,
которые выражаются в систематическом вступлении женщин и мужчин в беспорядочные добровольные половые связи с представителями своего или противоположного пола с целью получения вознаграждения материального характера,
которое было оговорено предварительно՚.
Предупреждение проституции осуществляется по трем направлениям: общее, специальное и индивидуальное предупреждение.
На общем уровне должны осуществлятьсяасоциальные, экономические и
другие поасодержанию меры (например, снижение уровня бедности, создание
рабочих мест и т.п.), направленные на устранение или нейтрализацию общих детерминантов правонарушений.
Специальное предупреждение – это комплекс мер выявления, устранения
или нейтрализацииадетерминантов правонарушений. Зaкон Республики Армения ՙО полиции՚ (принят 16 апреля 2001 г.)2 к числу специальных мер относит:
предотвращение и пресечение правонарушений; привод правонарушителей;
выявление причин и условий правонарушений, принятие мер для их устранения
(статья 11, часть 1, пункт 1); применение административного задержание (статья
11, часть 1, пункт 6); для предотвращения распространения инфекционных заболеваний доставка в медицинские учреждения лиц, которые имеют такие заболевания (статья 22, часть 1, пункт 3) и т.п. Приложение постaновление Прaвительства Республики Армения N 1254-Н от 06 ноября 2014 года ՙОб утверждении положения оргaнизации деятельности общинной полиции при Прaвительстве Республики Армения и о признaнии утрaтивший силу постановления Прaвительства Республики Армения N 1233-Н от 18 aвгуста 2006 года՚3 к специальным предупредительным мерам относит изучение и анализ числа, динамики, ви1

См.: Криминология: Учебник для вузов /под ред. проф. В. Д. Малкова – 2 - е изд.,
перераб. и доп. – М.: ЗАО ՙЮстицинформ՚, 2006. С. 512.
2
ՀՀՊՏ 2001.05.31/15(147). Հոդ.378.
3
ՀՀՊՏ 2014.11.19/63(1076).1. Հոդ. 1044.7.
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дов, причин и условий правонарушений (пункт 24, подпункт 5); систематическое
проведение рейдов для обнаружения лиц, представляющих оперативный интерес (пункт 24, подпункт 13) и т.п.
Индивидуaльное предупреждение – это рaзрaботка комплексa эффективных
мер для воздействия нaапричины и условия занятия проституцией конкретным
лицом и их длительная реaлизация. Индивидуaльнaя предупредительнaя работa
предполагает учет лиц, занимающихся проституцией, плaнирование предупредительных мер, изучение подучетного, прогнозирование его индивидуального
противоправного поведения, осуществление предупредительных мер.
Отношения, связaнные с учетом лиц, занимающихся проституцией, и проведением индивидуaльных предупредительных работ регламентировaны постaновлением Прaвительства Республики Армения N 1254-Н от 06 ноября 2014 года
ՙОб утверждении положения оргaнизации деятельности общинной полиции при
Прaвительстве Республики Армения и о признaнии утрaтивший силу постановления Прaвительства Республики Армения N 1233-Н от 18 aвгуста 2006 года՚.
Так, согласно приложению постановления на срок до одного года на профилактический учет ставятся лица, занимающиеся проституцией (пункт 26, подпункт
7). Основанием учета лиц, занимающиеся проституцией является протокол, который составлен по признакам статьи 179.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Армения (пункт 27). При наличии соответствующих
оснований срок учета может быть продлен до одного года (пункт 28). Анализ
пункта 29 приложения вышеуказанного постановления показывает, что лицо может быть снято с учета, если появились новые обстоятельства (исправление)
или истек срок учета или лицо приговорено к лишению свободы за совершение
преступления или лицо скончалось.
Планирование мероприятий должно соответствовать следующим основным
направлениям.
1. Знакомство с личностными и иными характеристиками подучетного, его
окружающей средой: изучение личности, т. е. получение информации о всех описанных выше признаках, характеризующих лицо; изучение окружающей среды
во всех сферах жизнедеятельности (место жительства, учебы, работы, проведения свободного времени); проведение ознакомительных бесед с лицом и его
родственниками; посещение лица по месту жительства, знакомство с социальнобытовыми условиями его жизни.
2. Реализация мер индивидуального предупреждения: регулярные встречи с
подучетным и проведение воспитательных бесед (встречи могут проводиться по
месту жительства, проведения досуга, в помещениях полиции и т. д.); осуществление контроля за поведением лица по месту жительства путем опроса родственников, соседей, работников жилищных учреждений и т. п.; осуществление
контроля за поведением лица по месту учебы с помощью администрации, ближайшего окружения, а также на основе анализа официальной информации о его
поведении; при необходимости оказание помощи в трудоустройстве, улучшении
условий жизни, учебы, в проведении свободного времени; привлечение к индивидуальной работе других лиц, способных оказать позитивное воздействие, и
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иные меры убеждения и помощи .
Сущность, содержание изучения подучетного и прогнозирования его противоправного поведения, а также меры совершенствования правовых основ индивидуального предупреждения уже обсуждались нами ранее и во избежание тавтологии в данной статье не будут рассматриваться2.
Анaлиз основных положений зaконодательных aктов в сфере индивидуального предупреждения правонарушений показывает, что главным методом индивидуaльного предупредительного воздействие по отношению лица, которое занимается проституцией, является убеждение. Так, согласно пункту 30 вышеукaзaнного постaновления Прaвительствa основной формой реaлизaции этого методa являются регулярные встречи с подучетным и проведение с ним воспитaтельных бесед.
Предупредительныи эффект имеет также метод оказания помощи. В постaновлении Прaвительствa Республики Армения N 1039-Н от 27 мaрта 2008 года
ՙОб утверждении госудaрственной прогрaммы предупреждения преступлений в
Республике Армения՚3 предусмотрены меры окaзaния помощи: меры обеспечения зaнятости и воспитaния детей из социально неблагополучных семей; трудоустройство лиц, освобожденных от отбывания нaкaзaния и т.п.
Прaвоохранительные оргaны применяют также метод принуждения. Нaпример, статья 1 зaкона Республики Армения ՙО полиции՚ нaделяет полицию4 прaвом применения принуждения для решения своих зaдач. Эффективными являются меры aдминистрaтивного принуждения. К ним относятся административные взыскaния. Статья 22 Кодекса об административных правонарушениях Республики Армения к целям применения административных взысканий также относит предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. За занятие проституцией Кодексом об административных правонарушениях Республики Армения установлен штраф в двадцатикратном размере минимальной зарплаты (статья 179.1, часть 1), а также в
сорокократном размере минимальной зарплаты за повторение данного правонарушения в течении одного года после назначения административного взыскания
(статья 179.1, часть 2). Предупредительное значения также имеет применение
штрафа по статьям 45 (уклонение от прохождения медицинского осмотра и профилактического лечения лицом, которое имеет венерические заболевания) и 46
(сокрытие источника заражения венерическим заболеванием и общения с больными, которые представляют собой угрозу распространения инфекции) вышеуказанного кодекса.
К уголовно-правовым мерам индивидуaльногоaпредупреждения относится
уголовное нaкaзaние. Так, при нaличии состава преступления можно привлечь
лицо к ответственности по статьям 123 (заражение вирусом иммунодефицита
1

См.: Криминология: Учебник для вузов/ Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. – 3е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. С. 459-462.
2
Подробнее см.: Исраелян Г. Проблемы индивидуального предупреждения преступлений
в Республике Армения //Պետություն և իրավունք. № 4 (78), 2017. С. 12-16.
3
ՀՀՊՏ 2008.10.01/60(650). Հոդ. 1024.
4
Согласно части 1 статьи 224 Кодекса об административных правонарушениях
Республики Армения административная ответственность за занятие проституцией
применяется полицией.
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человека) и 124 (заражение венерической болезнью или другими инфекциями,
передающимися половым путем) Уголовного кодекса Республики Армения (принят 18 апреля 2003 г.)1.
Обобщая вышеизложенное, считаем, что занятие проституцией – это действия, которые выражаются в систематическом вступлении женщин и мужчин в
беспорядочные добровольные половые связи с представителями своего или
противоположного пола с целью получения вознаграждения материального характера, которое было оговорено предварительно. Основным направлением
предупреждения проституции – это индивидуальное предупреждение, которое
осуществляется методами убеждения, оказания помощи и принуждения.

ՄԱՐՄՆԱՎԱՃԱՌՈւԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Գևորգ Իսրայելյան
Արտաքին տնտեսական կապերի, տնտեսագիտության և իրավունքի
Սանկտ-Պետերբուրգի ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղի իրավագիտության ֆակուլտետի
քրեաիրավական առարկաների ամբիոնի դոցենտ, ՄԱԱԱ խորհրդական,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
_____________________________

Հոդվածը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունում պոռնկությամբ
զբաղվելու (մարմնավաճառության) կանխարգելման հիմնախնդիրներին: Հեղինակը
ներկայացնում է պոռնկությամբ զբաղվելու իրավաբանական կազմի նկարագիրը,
արարքի որակման գործընթացը հեշտացնելու և միատեսակ իրավակիրառ պրակտիկա ապահովելու համար հիմնավորում է որոշակի օրենսդրական փոփոխությունների կատարման անհրաժեշտությունը, վերլուծում է պոռնկությամբ զբաղվելու կանխարգելման միջոցները:

1

ՀՀՊՏ 2003.05.02/250(260). Հոդ.407.
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LEGAL BASIS AND ORGANIZATIONAL ISSUES
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The article is devoted to the prevention of engaging in prostitution in the Republic
of Armenia. The author introduces the description of the legal content of prostitution,
substantiates the need for certain legislative changes to facilitate the process of
qualifying the act and to provide identical law practice, analyzes the preventive
measures of engaging in prostitution.
Բանալի բառեր – պոռնկությամբ զբաղվելը, վարչական իրավախախտում, հասարակական

կարգ, հասարակական բարոյականություն, կանխարգելում
Ключевые слова: проституция, административное правонарушение, общественный

порядок, общественная нравственность, предупреждение
Key words: prostitution, administrative offense, public order, social morality, prevention
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ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ
ՏԱՐԻՔԻ ՉՀԱՍԱԾ ԿԱՄ ԱՆՄԵՂՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ
ՀԱՆՑԱՆՔ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
Լալա Գրիգորյան
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի
պետության և իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի
ամբիոնի դասախոս, ոստիկանության կապիտան
_____________________________

Քրեական օրենսգրքի (այսուհետ՝ քր. օր.) 23 հոդվածի բովանդակությունից
ուղղակիորեն բխում է, որ հանցագործության սուբյեկտի պարտադիր հատկանիշներ են համապատասխան տարիքի հասած լինելը և մեղսունակությունը:
Տարիքը ոչ թե պարզապես անձի ապրած տարիների հանրագումարն է, այլ
նրա զարգացման, անձի ձևավորման որակապես յուրահատուկ աստիճանը: Միայն
որոշակի տարիքի հասնելուց հետո է անձն ունակ լինում գիտակցելու իր արարքների հանրորեն վտանգավոր բնույթը և ղեկավարելու դրանք: Քր. օր.-ի 24 հոդվածի
համաձայն` քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նվազագույն տարիքը
16 տարեկանն է, իսկ մի շարք հանցանքների համար, որոնց հանրային վտանգավորությունն ընկալելի է դառնում ավելի վաղ տարիքում, քրեական պատասխանատվության նվազագույն տարիքն իջեցված է մինչև 14 տարեկանը (ՀՀ քր. օր.-ի
24 հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր):
Քր. օր.-ի 24 հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է. «Եթե անձը հասել է սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված տարիքի, սակայն մտավոր
զարգացման մեջ հետ մնալու հետևանքով ընդունակ չի եղել ամբողջ չափով գիտակցել իր արարքի բնույթն ու նշանակությունը կամ ղեկավարել դա, ապա նա ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության»: Այս դրույթից կարելի է սահուն անցում կատարել հանցագործության սուբյեկտի մյուս հատկանիշին` մեղսունակությանը: Քր. օր.-ի 25 հադվածի 1-ին մասը սահմանում է, որ քրեական պատասխանատվության ենթակա չէ այն անձը, ով հանրության համար վտանգավոր արարք կատարելու պահին գտնվել է անմեղսունակության վիճակում, այսինքն՝ քրոնիկ հոգեկան հիվանդության, հոգեկան գործունեության ժամանակավոր խանգարման,
տկարամտության կամ հոգեկան այլ հիվանդագին վիճակի հետևանքով չէր կարող
գիտակցել իր գործողության (անգործության) վտանգավորությունը կամ ղեկավարել դա:
Մեղսունակ անձին անմեղսունակության վիճակում գտնվող անձից տարբերակելու չափանիշը հենց այն է, որ մեղսունակ անձն ունակ է գիտակցելու իր արարքների փաստական կողմն ու սոցիալական նշանակությունը և ղեկավարելու դրանք:
Հոգեկան հիվանդ անձի հանրորեն վտանգավոր արարքները պայմանավորված են
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նրա հոգեկան հիվանդագին վիճակով և բնութագրվում են որոշակի առանձնահատկություններով1:
Այսպես` Յու. Մ. Անտոնյանը և Ս. Վ. Բորոդինը, հիմնավորելով հոգեկան շեղումների քրեածին նշանակությունը, բերում են մի շարք ծանրակշիռ փաստարկներ: Առաջին` հոգեկան շեղումները առաջ են բերում դյուրագրգռություն, ագրեսիվություն և դաժանություն, որոնք էլ իրենց հերթին նպաստում են հատկապես բռնի
հանցագործությունների կատարմանը: Երկրորդ` հոգեկան շեղումները թուլացնում
են կամային գործընթացները և բարձրացնում ներշնչողականության աստիճանը,
ինչով հեշտացնում են անցումը հանրորեն վտանգավոր վարքագծին2:
Մանկահասակները և հոգեկան հիվանդները բնութագրվում են ընդգծված
ներշնչողականությամբ, բարու և չարի, թույլատրելիի և անթույլատրելիի մասին անկայուն պատկերացումներով, ինչի պատճառով նրանց հեշտ է ներգրավել հանրորեն վտանգավոր գործունեության մեջ: Այդպիսի հատկանիշները մեծ ուշադրություն են արժանանում հանցանք կատարելու հակում ունեցող այն անձանց շրջանում, ովքեր ցանկանում են հանցանքը կատարել ուրիշների ձեռքերով և մնալ անպատիժ:
Հանցավոր նպատակներով հոգեկան հիվանդին օգտագործելու հետաքրքիր
օրինակ նկարագրել է Վ. Ա. Վլադիմիրովը: Այսպես` Մ.-ն վրեժի շարժառիթով ցանկացել է այրել Կ.-ի տունը: Քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու
նպատակով՝ Մ.-ն որոշել է տան հրկիզումը հանձնարարել իր համագյուղացի, 30ամյա իմբեցիլ Օ.-ին: Իր հանցավոր մտադրությունը իրականացնելու համար Մ.-ն
երեք օրվա ընթացքում ներշնչել է Օ.-ին, որ Կ.-ն ցանկանում է վերջինիս բանտարկել, ուստի անհրաժեշտ է այրել նրա տունը: Օգտագործելով Օ.-ի հոգեկան վիճակին բնորոշ ընդգծված ներշնչողականությունը` Մ.-ն առանց դժվարության ստացել
է Օ.-ի համաձայնությունը, և վերջինս հաջորդ գիշեր այրել է Կ.-ի տունը` Մ.-ից նախապես ստանալով մի շիշ նավթ և լուցկի: Մյուս օրը Օ.-ն պատմել է համագյուղացիներին, որ Մ.-ն էր իրեն հանձնարարել այրել Կ-ի տունը: Նշված արարքի համար
Մ.-ն ենթարկվել է քրեական պատասխանատվության հանրորեն վտանգավոր եղանակով ուրիշի գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու համար, իսկ Օ.-ն քրեական
պատսխանատվության չէր ենթարկվել, քանի որ փորձաքննության եզրակացության համաձայն` արարքը կատարելու պահին գտնվել էր անմեղսունակության վիճակում3:
Դժվար չէ նկատել, որ կատարված արարքի քրեաիրավական գնահատականը
չէր փոխվի, եթե Օ.-ի փոխարեն լիներ ոչ թե հոգեկան հիվանդ, այլ քրեական պատասխանատվության տարիքի չհասած անձ: Անձանց այս երկու խմբերն ունեն մեկ
ընդհանուր հատկանիշ` սեփական արարքների փաստական բնույթը և հանրային
վտանգավորությունը գիտակցելու կամ դրանք ղեկավարելու ունակության բացակայությունը: Հենց այդ պատճառով էլ մենք նպատակահարմար ենք գտնում այս երկու խմբերի անձանց հանցանքի կատարման մեջ օգտագործելուն վերաբերող
քրեաիրավական հարցերը քննարկել նույն հարթությունում:

1

Տե´ս Луньков Д. А. Посредственное причинение вреда: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Дисс....канд. юрид. наук, Екатеринбург, 2013, էջ 102:
2
Տե´ս Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступность и психические аномалии. М., 1987, էջ 9:
3
Տե´ս Владимиров В.А. Преступление совершенное соучастниками. М., Госюриздат, 1961,
էջ 53-54:
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Դ. Ա. Լունկովը նշված անձանց օգտագործմամբ հանցանքի միջնորդավորված
կատարումը բնութագրում է հետևյալ կերպ. հանցագործության սուբյեկտ համարվող անձը ներգործում է քրեական պատասխանատվության տարիքի չհասած կամ
անմեղսունակության վիճակում գտնվող անձի վրա, ինչի հետևանքով վերջինս իրականացնում է տվյալ հանցագործության օբյեկտիվ կողմը1:
Ինչպես տեսնում ենք, Դ. Ա. Լունկովի տված բնութագրման մեջ շեշտը դրված է
հանցագործության միջնորդավորված կատարման օբյեկտիվ հատկանիշի վրա:
Մինչդեռ պակաս կարևոր չէ նաև սուբյեկտիվ հատկանիշը, որին իրավացիորեն ուշադրություն է դարձրել Ն. Վ. Բարանկովը. «Քրեական պատասխանատվության
տարիքի չհասած անձին օգտագործելով դրսևորվող հանցագործության միջնորդավորված կատարման սուբյեկտիվ կողմը բնութագրվում է նրանով, որ անձը գիտակցում է իր կողմից օգտագործվող անձի` տվյալ հանցագործության համար քրեական
օրենքով սահմանված տարիքի հասած չլինելու հանգամանքը: Փաստորեն քրեական պատասխանատվության տարիքի չհասած անձին օգտագործելով հանցագործության միջնորդավորված կատարումն այն իրավիճակն է, երբ քրեական օրենքով
սահմանված տարիքի հասած մեղսունակ ֆիզիկական անձը կատարում է դիտավորյալ հանցանք` դրա օբյեկտիվ կողմի իրականացման համար օգտագործելով
քրեական պատասխանատվության տարիքի չհասած անձի, գիտակցում է այդ
հանգամանքը և ցանկանում է հանցանքը կատարել հենց այդ եղանակով»2:
Հանցագործության միջնորդավորված կատարման սուբյեկտիվ կողմի համանման բնութագիր հեղինակը տվել է նաև անմեղսունակության վիճակում գտնվող
անձի օգտագործման դեպքերի վերաբերյալ. «Միջնորդավորված կատարողը գիտակցում է, որ հանցանքը կատարում է հենց անմեղսունակ անձի օգտագործելով:
Միջնորդավորված կատարողը այդ մասին կարող է իմանալ դատական հոգեբուժության կամ իրավագիտության ոլորտի գիտելիքների շնորհիվ, օգտագործվող անձի հոգեկան հիվանդության վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող որոշակի
աղբյուրներից, այդ անձի վարքագծին հետևելու արդյունքում և այլն»3:
Ն. Վ. Բարանկովից մեջբերված մտքի կապակցությամբ հարկ ենք համարում
կատարել մի շտկում. ճիշտ չէ «անմեղսունակ անձ» բառակապակցության օգտագործումը: Ինչպես գիտենք, ընդհանրապես անմեղսունակ անձ գոյություն չունի.
անձի անմեղսունակության հարցը կարող է բարձրացվել միայն որոշակի արարքի
կատարման պահի կապակցությամբ: Ընդ որում` համաձայն ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 108 հոդվածի` հոգեկան հիվանդության, ժամանակավոր հիվանդագին հոգեկան խանգարման, այլ հիվանդագին վիճակի կամ տկարամտության հետևանքով մեղադրյալի ունակ չլինելը դեպքի պահին գիտակցելու իր գործողությունների (անգործության) բնույթը և նշանակությունը, դրանց վնաuակարությունը կամ ղեկավարելու դրանք կարող է հաստատվել բացառապես դատահոգեբուժական կամ դատահոգեբանական փորձագետի եզրակացությամբ:
Նույնիսկ եթե հանցագործության միջնորդավորված կատարողը ունենա դատական հոգեբուժության և հոգեբանության ոլորտների հատուկ գիտելիքներ,
դժվար թե նա կարողանա հաստատապես համոզված լինել, որ իր կողմից օգտագործվող անձը հանրորեն վտանգավոր արարքի կատարման պահին գտնվելու է
1
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Պետություն և իրավունք

անմեղսունակության վիճակում: Նման դեպքերում միջնորդավորված կատարողը
ոչ թե հաստատապես գիտակցում է, որ իր կողմից օգտագործվող անձն արարքի
կատարման պահին գտնվելու է անմեղսունակության վիճակում, այլ ընդամենը նախատեսում է, որ դա այդպես է:
Ելնելով վերոգրյալից` առաջարկում ենք անմեղսունակության վիճակում
գտնվող անձի օգտագործմամբ հանցագործության միջնորդավորված կատարման
սուբյեկտիվ կողմը բնութագրել հետևյալ կերպ. միջնորդավորված կատարողը, որոշակի հանգամանքների վրա հիմնվելով, նախատեսում է, որ իր կողմից օգտագործվող անձը հանրորեն վտանգավոր արարքի կատարման պահին գտնվելու է անմեղսունակության վիճակում, և ցանկանում է, որ այդ անձը նման վիճակում կատարի տվյալ արարքը:
Հարկ ենք համարում նշել, որ եթե անձը ներգործում է սահմանափակ մեղսունակ անձի կամքի և գիտակցության վրա, և դրա արդյունքում վերջինս կատարում է
հանցագործություն, ապա հանցագործության միջնորդավորված կատարումը բացակայում է: Դա հիմնավորվում է նրանով, որ քր. օր.-ի 26 հոդվածի համաձայն`
սահմանափակ մեղսունակության վիճակում հանցանք կատարած անձը ենթակա է
քրեական պատասխանատվության, ուստի նա չի կարող համարվել հանցանքի կատարման գործիք:
Միևնույն ժամանակ կարծում ենք, որ քրեական պատասխանատվության տարիքի չհասած անձին և անմեղսունակության վիճակում գտնվող անձին օգտագործելու միջոցով հանցագործության միջնորդավորված կատարման իրավիճակներին
անհրաժեշտ է հավասարեցնել նաև քր. օր.-ի 24 հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված անձանց օգտագործման իրավիճակները: Խոսքն այն անձանց մասին է, ովքեր
թեև հասել են օրենքով նախատեսված որոշակի տարիքի, սակայն մտավոր թերզարգացվածության (հետամնացության) հետևանքով ընդունակ չեն եղել ամբողջ
չափով գիտակցելու իրենց արարքի բնույթն ու նշանակությունը կամ ղեկավարել
դա: Մեր մոտեցումը հիմնավորվում է նրանով, որ օրենքի համաձայն՝ նման անձինք, փաստորեն, ենթակա չեն քրեական պատասխանատվության, ուստի կարող
են նաև գործիք դառնալ հանցագործության միջնորդավորված կատարողների ձեռքին: Պարզապես նման դեպքերում նույնպես անհրաժեշտ է հավաստել, որ միջնորդավորված կատարողը, որոշակի հանգամանքների վրա հիմնվելով, նախատեսել
է, որ իր կողմից օգտագործվող անձը համապատասխանում է քր. օր.-ի 24 հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներին:
Ինչպես նշում են Ե. Օ. Դուշկինան և Ա. Մ. Պլեշակովը, անմեղսունակության
բժշկական չափանիշի տեսանկյունից քր. օր.-ի 24 հոդվածի 3-րդ մասում նշված
անձինք օժտված են այնպիսի մտավոր, կամային և հուզական որակների ամբողջությամբ, որոնք թույլ են տալիս բնութագրելու նրանց որպես հոգեպես առողջների
(թեև այդ որակները սահմանափակված են): Այս հանգամանքը պայմանավորված է
նրանով, որ այդպիսի անձանց մոտ բացակայում են հոգեկան էական խանգարումներ, որոնք բնորոշ են անմեղսունակությանը կամ սափմանափակ մեղսունակությանը: Տվյալ դեպքում անհատի հոգեֆիզիոլոգիական զարգացումը թեև դանդաղ, բայց
ընթանում է մեղսունակության շրջանակներում: Անձը ձևականորեն հասել է օրենքով սահմանված տարիքի, սակայն նրա հոգեկան գործառույթների զարգացման
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մակարդակն իջեցված է, սոցիալիզացիայի մակարդակով անձը չի համապատասխանում պայմանական տարիքային չափանիշին1:
Փաստորեն մտավոր հետամնացության դեպքում առկա է գիտակցության և
կամքի անբավարար զարգացվածություն, իսկ անմեղսունակության դեպքում` գիտակցության և կամքի արատ2: Այս առումով դժվար է համաձայնել գրականության
մեջ արտահայտված այն կարծիքին, թե մտավոր հետամնացության դեպքում անձը
գտնվում է փաստացի անմեղսունակության վիճակում3: Կարծում ենք` նման անձանց օգտագործելով՝ դրսևորվող հանցագործության միջնորդավորված կատարումը չի կարելի նույնացնել ո′չ համապատասխան տարիքի չհասած, ո′չ անմեղսունակության վիճակում գտնվող անձանց օգտագործման դեպքերի հետ: Թեև նշված երեք իրավիճակներում էլ հանցագործության միջնորդավորված կատարողի արարքի իրավաբանական գնահատակը նույնն է, սակայն որպես գործիք օգտագործվող
անձին քրեական պատասխանատվության չենթարկելու քրեաիրավական հիմքերը
տարբեր են (քր. օր.-ի 24 հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ մաս, նույն հոդվածի 3-րդ մասը
կամ 25 հոդվածի 1-ին մաս):
Քրեական պատասխանատվության ենթարկելու` օրենքով սահմանված տարիքի չհասած կամ անմեղսունակության վիճակում գտնվող անձին օգտագործելով
դրսևորվող հանցագործության միջնորդավորված կատարման խնդիրն ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև այն հարցին, թե կարող է արդյոք հանցանքի միջնորդավորված կատարում համարվել այն իրավիճակը, երբ միջնորդավորված կատարողի գործողությունների արդյունքում օրենքով սահմանված տարիքի
չհասած կամ անմեղսունակության վիճակում գտնվող անձը վնաս է պատճառում
ինքն իրեն: Օրինակ՝ միջնորդավորված կատարողը այդպիսի անձին կյանքից զրկելու նպատակով վերջինիս համոզում է ցած նետվել բարձրահարկ շենքի տանիքից՝
խաբելով, թե նա կկարողանա թռչել: Գ. Կոլոկոլովը4 և Մ.Ի. Կովալյովը5, օրինակ,
առաջարկում են անմեղսունակին կամ մանկահասակին ինքնասպանության հասցնելը համարել սպանության միջնորդավորված կատարում:
Հակառակ տեսակետի կողմնակիցները գտնում են, որ այն դեպքերում, երբ
հանցանքի կատարման համար որպես գործիք օգտագործվում է անմեղսունակության վիճակում գտնվող անձը, վերջինիս կյանքը չի կարելի ոտնձգության օբյեկտ
դիտել, ուստի սխալ է հանցանքի միջնորդավորված կատարում համարել անմեղսունակին ինքնասպանության հասցնելը6:
Մեր կարծիքով՝ ճիշտ է առաջին մոտեցումը, այսինքն՝ նման արարքը պետք է
որակել որպես սպանության միջնորդավորված կատարում: Նախ` քննարկվող իրավիճակում առկա են սպանության հանցակազմի բոլոր տարրերը, պարզապես յուրահատուկ դրսևորում է ստանում պատճառական կապի զարգացումը: Երկրորդ`
այն հեղինակները, որոնք նման դեպքերը չեն համարում սպանության միջնորդա1

Տե´ս Душкина Е.О., Плешаков А.М. Отставание в психическом развитии несовершеннолетнего как основание для исключения уголовной ответственности (теоретические
и прикладные проблемы). М.: «Юрлитинформ», 2008, էջ 53:
2
Տե´ս նույն տեղը, էջ 57:
3
Տե´ս Кривоченко Л. Н. Вопросы предотвращения и ликвидации преступности и других
правонарушений. Харьков, 1968, էջ 193:
4
Տե´ս Колоколов Г. О соучастии в преступлении. М., 1881, էջ 123:
5
Տե´ս Ковалев М. И. Соучастие в преступлении. Ч. 2. Свердловск, 1960, էջ 97:
6
Տե´ս Михеев Р. И. Уголовно-правовая оценка ООД невменяемых при групповых посягательствах// Актуальные вопросы борьбы с преступностью, Омск. 1983, էջ 18:
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Պետություն և իրավունք

վորված կատարում, չեն ներկայացնում նաև տվյալ իրավիճակի քրեաիրավական
գնահատականի որևէ այլ տարբերակ: Մասնավորապես, նման արարքները չեն
կարող որակվել որպես ինքնասպանության հասցնել կամ հակել, քանի որ ինքնասպանությունը գիտակցական և կամային վարքագիծ է, ինչը ենթադրում է, որ ինքնասպանություն գործողը գիտակցում է, որ ինքն իրեն զրկում է կյանքից և ցանկանում է կատարել դա, իսկ մանկահասակը կամ անմեղսունակության վիճակում
գտնվող անձը զուրկ է նման գիտակցական վարքագիծ դրսևորելու ունակությունից:
Վ. Ֆ. Շեպելկովը, քննարկելով քրեական պատասխանատվության ենթարկելու` օրենքով սահմանված տարիքի չհասած անձին օգտագործելով դրսևորվող
հանցագործության միջնորդավորված կատարման որակման հարցերը, գրում է. «Եթե չափահաս անձը հանցագործության կատարման է դրդում երկու անձանց, որոնցից մեկն օժտված է հանցագործության սուբյեկտի հատկանիշներով, իսկ մյուսը չի
հասել քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու տարիքի, ապա առկա է
համակատարումը, նույնիսկ եթե դրդողն անձամբ չի մասնակցել հանցագործության
կատարմանը: Այդ դեպքում հանցագործության օբյեկտիվ կողմը կազմող արարքներն իրականացվում են երկու անձանց կողմից, որոնցից մեկը դրանք կատարում է
միջնորդավորված ձևով, իսկ մյուսը` անձամբ» 1 : Մենք համամիտ ենք հեղինակի
հետ, քանի որ նկարագրված իրավիճակում առկա են հանցակցության և մասնավորապես` համակատարման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ բոլոր հատկանիշները` հանցագործության սուբյեկտ համարվող երկու անձանց առկայությունը, նրանց արարքների համատեղությունը, պատճառական կապը, դիտավորյալ մասնակցությունը դիտավորյալ հանցագործությանը, ինչպես նաև նրանցից յուրաքանչյուրի կողմից հանցագործության օբյեկտիվ կողմը կազմող արարքների կատարումը:
Վ. Ֆ. Շեպելկովը նշում է, որ համակատարում է առկա նաև այն դեպքում, երբ
հանցագործության սուբյեկտ համարվող երկու կամ ավելի անձ հանցագործության
մեջ են ներգրավում քրեական պատասխանատվության տարիքի չհասած անձի,
սակայն իրենք օբյեկտիվ կողմի իրականացմանը չեն մասնակցում2: Նման մոտեցումը նույնպես հիմնավորված ենք համարում, քանի որ, ինչպես արդեն նշել ենք
հանցագործության միջնորդավորված կատարման օբյեկտիվ հատկանիշները
քննարկելիս, հանցագործության միջնորդավորված կատարման օբյեկտիվ կողմն
են ոչ միայն որպես գործիք օգտագործվող անձի արարքները, այլև նրան օգտագործող անձի այն գործողությունները, որոնք ուղղված են նրա կամքի և գիտակցության վրա ներգործելուն: Միևնույն ժամանակ ցանկանում ենք որոշակի իմաստով լրացնել հեղինակի միտքը՝ մի կարևոր շեշտադրում անելով. քննարկվող իրավիճակում համակատարումն առկա կլինի միայն այն դեպքում, եթե հաստատվի, որ
որպես գործիք օգտագործվող անձը հանրորեն վտանգավոր արարքը կատարել է
նրան օգտագործող երկու անձանց հենց համատեղ գործողությունների արդյունքում, որոնք ուղղված են եղել նրա կամքի և գիտակցության վրա ազդելուն և պատճառահետևանքային կապով կապված են եղել իր արարքի հետ:
Մեր կարծիքով` վերոնշյալ իրավիճակից էականորեն տարբերվում է այն դեպքը, երբ հանցագործության սուբյեկտ համարվող անձը հանցանքը կատարում է երկու կամ ավելի այնպիսի անձանց օգտագործելով, ովքեր չեն հասել օրենքով սահմանված տարիքի կամ գտնվում են անմեղսունակության վիճակում: Թեև տվյալ
1

Щепельков В. Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. М., 2003, էջ
250:
2
Տե´ս նույն տեղը, էջ 251:
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դեպքում հանցագործության օբյեկտիվ կողմն իրականացվում է երկու կամ ավելի
անձանց կողմից, այնումենայնիվ համակատարումը բացակայում է, քանի որ առկա
չէ հանցակցության քանակական հատկանիշը` հանցագործության սուբյեկտ համարվող առնվազն երկու անձի առկայությունը: Նման դեպքերում, մեր կարծիքով,
առկա է հանցանքի միանձյա կատարումը:

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПУТЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦА, НЕ ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ
НАХОДИВШЕГОСЯ В СОСТОЯНИИ НЕВМЕНЯЕМОСТИ
Лала Григорян
Аспирант Образовательного комплекса полиции Республики Армения,
преподаватель кафедры теории государства и права и конституционного права
юридического факультета академии Образовательного комплекса
Полиции Республики Армения, капитан полиции
________________________________

Соответствующий возраст и вменяемость неслучайно являются необходимыми признаками субъекта преступления. Возраст - это не просто сумма
прожитых лет, а период его развития, качественно своеобразная ступень
формирования его личности. Именно по достижении определенного возраста
лицо может осознавать противоправность своего поведения и руководить им.
Что касается невменяемости, то невменяемый не может нести уголовную
ответственность за свои объективно опасные для общества поступки прежде
всего потому, что в них не участвовали его сознание и воля. Общественно
опасные деяния психически больных обусловлены болезненным состоянием их
психики, которые характеризуются определенными особенностями.
В статье рассматриваются разные вопросы, касающиеся совершения
преступления путем использования лица, не достигшего возраста уголовной
ответственности или находившегося в состоянии невменяемости.
По результатам проведенного исследования автор излагает свои точки
зрения и предложения по вопросам, касающимся правовой оценке совершения
преступления путем использования лица, не достигшего возраста уголовной
ответственности или находившегося в состоянии невменяемости.
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TO ISSUE OF COMMISSION OF CRIME BY USING
PERSON UNDER AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OR
BEING IN STATE OF INSANITY
Lala Grigoryan
Postgraduate student of the Educational Complex of the Police of the Republic of Armenia,
Lecturer of the Chair of Theory of State and Law and Constitutional Law at the Faculty of Law of
the Academy of the Educational Complex of the RA Police, Police Captain
_________________________

The appropriate age and sanity are not accidentally necessary features of the
perpetrator. The age is not just the sum of past years, but it is the period of its
development, qualitatively specific stage of the formation of his personality. Just after
reaching a certain age a person may realize the wrongfulness of his conduct and may
guide it. As for insanity, the insane person cannot take criminal responsibility for his
acts being objectively dangerous for the society primarily because neither his mind nor
his will participate in them. Socially dangerous actions of mentally ill persons are
conditioned by the sickliness of their psyche, which are characterized by the certain
features.
The article discusses the various issues related to the commission of crime by
using a person under the age of criminal responsibility or being in a state of insanity.
According to the results of the conducted study, the author presents his
viewpoints and suggestions on the issue related to the legal assessment of the
commission of the crime by using a person under the age of criminal responsibility or
being in a state of insanity.

Բանալի բառեր – հանցագործություն, հանցագործության սուբյեկտ, հանցագործության միջ-

նորդավորված կատարում, քրեական պատասխանատվության տարիքի չհասած անձ, անմեղսունակության վիճակում գտնվող անձ, մեղսունակություն
Ключевые слова: преступление, субъект преступления, посредственное исполнение
преступления, лицо, не достигшее возраста уголовной ответственности, лицо,
находящееся в состоянии невменяемости, вменяемость.
Key words: the crime, the perpetrator, the mediocre commission of a crime, a person under the
age of criminal responsibility, a person being in a state of insanity, sanity.

Государство и право

101

THE LEGALITY OF MUSLIM BAN AND THE PRINCIPLE OF
NON-REFOUOLEMENT OBLIGATION UNDER PUBLIC
INTERNATIONAL LAW
Anahit Petrosyan
Deputy Assistant for Natiiional Assambly of the RA
____________________________

Non-refoulment principle in the light of interrelation of Refugee law and Human
rights treaty norms
Throughout the 20th century, the international community gathered a series of
guidelines, laws and treaties to ensure proper treatment of refugees and protect their
human rights1.
The process began under the League of Nations in 1921 2 . In July 1951, a
diplomatic conference in Geneva adopted the Convention relating to the Status of
Refugees (‘1951 Convention’), which was later amended by the 1967 Protocol3. These
documents clearly spell out who is a refugee and the kind of legal protection, other
assistance and social rights a refugee is entitled to receive. It also defines a refugee’s
obligations to host countries and specifies certain categories of people, such as war
criminals, who do not qualify for refugee status.4 Initially, the 1951 Convention was
more or less limited to protecting European refugees in the aftermath of World War II,
but the 1967 Protocol expanded its scope as the problem of displacement spread
around the world. These two documents, which enjoy near universal ratification, define
"a refugee" as a person owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of
race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion,
is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is
unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a
nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of
such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.
The principle of non-refoulement is the cornerstone of asylum and of international
refugee law5. Non-refoulement is a principle of international law that precludes states
from returning a person to a place where he or she might be tortured or face
persecution. The principle is inter alia stipulated in Article 33 of the 1951 Refugee
Convention 6 . In essence, non-refoulement provides that a government should not
eject a refugee from its state-territory or borders and ‘refouler’ that person to a place
(country of origin or otherwise) where his or her life or freedom would be threatened
on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or
political opinion.
1

See UNHCR, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol,
http://www.unhcr.org/4ec262df9.pdf
2
See On the History of the International Protection of Refugees, by Gilbert Jaeger,
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/727_738_jaeger.pdf
3
See Convention Relating to The Status of Refugees, http://legal.un.org/avl/ha/prsr/prsr.html
4
Ibid
5
See
UNHCR
Note
on
the
Principle
of
Non-Refoulement,
http://www.refworld.org/docid/438c6d972.
6
See Legal and Protection Policy Research Series, The 1951 Refugee Convention and the
Protection of People Fleeing Armed Conflict and Other Situations of Violence, Division of
International Protection, September 2012, <http://www.refworld.org/pdfid/50474f062.pdf>
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The Convention Relating to the Status of Refugees has been ratified by almost
150 states and remains one of the most widely accepted treaties in refugee
law 1 . Article 42(1) of the Refugee Convention confirms that the provision relating
to non-refoulement, contained in Article 33, is non-derogable, which means states
cannot make reservations to this article2.
The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee
whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the
country in which he is, or who, having been convicted by a final judgment of a
particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country.
James C. Hathaway identifies two main tests that are applicable in assessing whether
the asylum seeker or refugee is a danger to the national security of the asylum state3.
The first test requires a high level of proof for the determination that the person is a
danger to the security of the asylum state, in that there must be ‘reasonable grounds’
for this conclusion. The asylum state must demonstrate that the refugee's continued
presence in the state constitutes a threat to the security of the state. Secondly, the
refugee may be excluded if, ‘having been convicted by a final judgment of a
particularly serious crime’, he or she constitutes a danger to the community in the
asylum-state.
Concerns about threats to the safety and security of an asylum state should be
factored into the protection decision, instead, through an exception to the duty of
states not to expose a refugee to the risk of return to persecution, the duty of nonrefoulement4. Article 33(2) of the Convention authorizes a government to refuse to
protect a refugee whose presence threatens its most basic interests5. A receiving state
may even return a dangerous refugee to face the risk of persecution in his or her state
of origin, but only if the risk to national security or communal safety is established on
the basis of a more demanding standard of proof.
The principle of non-refoulement has arguably reached a status of jus cogens (i.e.
a fundamental rule of international law which is accepted by the international
community of states as a norm from which no derogation is ever permitted)6. Thus (as
a part of customary and treaty law), all countries are legally bound by the prohibition of
returning refugees in any manner whatsoever to countries or territories where their
lives or freedom may be threatened because of their race, religion, nationality,
membership of a particular social group or political opinion, which is the cornerstone of
1
See UNHCR, States Parties to The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and
the 1967 Protocol, http://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951convention-its-1967-protocol.html
2
Ibid.
3
See Cornell International Law Journal, Framing Refugee Protection in the New World Disorder
by James C. Hathaway Colin J. Harvey, http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1488&context=cilj
4
"No Contracting State shall expel or return ('refouler') a refugee in any manner whatsoever to
the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race,
religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion." Id. art. 33(1),
189 U.N.T.S. at 176.
5
The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee whom there
are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is,
or who, having been convicted by a final judgment of a particularly serious crime, constitutes a
danger to the community of that country
6
See
The
Jus
Cogence
Nature
of
Non-Refoulement
by
Jean
Allain,
https://www.researchgate.net/publication/31412200_The_jus_cogens_Nature_of_nonrefoulement
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international protection. Beyond the 1951 Convention, non-refoulement protects
fundamental rights in numerous international human rights treaties. At that, exceptions
to the norm are found only in the Conventions. The Convention Against Torture (CAT)
contains an absolute prohibition on refoulement in torture cases, subject to no
exceptions 1 . Likewise, the International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR) 2 and the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms (ECHR) 3 protect individuals from refoulement in cases of
torture or cruel, inhuman or degrading treatment without exception.
Customary nature of Non-refoulement Principle
For all persons, regardless of their legal status, the principle of non-refoulement is
a core component of the prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment enshrined in Article 7 of the ICCPR, Article 3 of the UN
Convention against Torture and Article 3 of the ECHR as interpreted by the European
Court of Human Rights.4 Such provisions do not allow for any derogation, exception or
limitation. UNHCR is of the view that the prohibition of refoulement of refugees, as
enshrined in Article 33 of the 1951 Convention and complemented by non-refoulement
obligations under international human rights law, constitutes a rule of customary
international law5. In this wider field of application, non-refoulement now extends to
prohibit the return of anyone to a situation in which he or she runs the risk of torture,
cruel or degrading treatment or the risk of a violation of the right to life. Regional and
international human rights treaties 6 as well as a number of other international
instruments7 contain prohibitions of refoulement. The principle of non-refoulement not
only prohibits the removal, expulsion or extradition to a country where a person may
be at risk of persecution or other serious harm (direct refoulement) but also to
countries where individuals would be exposed to a serious risk of onward removal to
1

See Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
punishment, adopted Dec. 10, 1984, art. 3, G.A. Res. 39/46, U.N. GAOR 39th Sess., Supp. No.
51, at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984) (entered into force 26 June 1987)
2
See International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted and opened for signature,
ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966,
entry into force 23 March 1976, http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
3
See European Convention on Human Rights, http://www.echr.coe.int/Documents/
Convention_ENG.pdf
4
See Scope of the principle of non-refoulement in contemporary border management: evolving
areas of law, available at: < file:///C:/Users/asus/Downloads/fra-2016-scope-nonrefoulement_en.pdf>
5
See: UNHCR, The Principle of Non-Refoulement as a Norm of Customary International Law,
Response to the Questions posed to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the Federal
Republic of Germany in cases 2 BvR 1938/93, 2 BvR 1953/93, 2 BvR 1954/93
http://www.refworld.org/publisher,UNHCR,POSITION,DEU,437b6db64,0.html
6
As part of the prohibition of torture: cf. Article 3 of the 1984 Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Article 7 of the 1966 International
Covenant on Civil and Political Rights and its interpretation by the UN Human Rights Committee
in its General Comment No. 20 (1992), Article 3 of the 1950 European Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Article 22(8) of the 1969 American
Convention on Human Rights; or explicitly as in Article 19(2) of the 2000 Charter of
Fundamental Rights of the European Union.
7
See Article 3(1) of the 1967 Declaration on Territorial Asylum, adopted unanimously by the
UNGA Resolution 2132 (XXII), Article II(3) of the 1969 Organization of Africa Unity Convention
Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, Section III(5) of the 1984
Cartagena Declaration and Article 3(2) of the 1957 European Convention on Extradition, Article
4(5) of the 1981 Inter-American Convention on Extradition.
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such a country (indirect refoulement). Under the 1951 Refugee Convention, nonrefoulement not only refers to returns or expulsions of people who are already within
a host state’s territory, but also encompasses rejection at the borders.
The lack of ratification of the Convention does not mean that States do not incur
protection obligations. The normative evolution after the adoption of the Geneva
Convention, practical necessities, and policy considerations combined to create
additional safeguards for refugees. 2 Even though Lebanon, Jordan and other
countries (Iran, Ethiopia, Kenya, Uganda, Democratic Republic of Congo, Chad,
Turkey, Pakistan) are not Contracting States to the Geneva Convention, they still have
obligations towards refugees.3 This, together with the fact that the State parties to the
Convention formally acknowledged non-refoulement as a principle ‘whose applicability
is embedded in customary international law’ and its wide acceptance as a norm of
fundamentally norm-creating character, has led many scholars and UNHCR to
conclude that it forms part of customary international law today4 As such, it is binding
on all States, including those, which have not yet become party to the 1951
Convention and/or its 1967 Protocol. In this regard, UNHCR notes, inter alia, the
practice of non-signatory States hosting large numbers of refugees, often in mass
influx situations5.
The compatibility of so called “Muslim Ban” with corresponding international
obligations of the United States of America
On January 27, 2017, the US President issued Executive Order 13769,
“Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States” (the
“Executive Order”)6. Citing the terrorist attacks of September 11, 2001, and stating that
“numerous foreign-born individuals have been convicted or implicated in terrorism
related crimes” since then, the Executive Order declares that “the United States must
ensure that those admitted to this country do not bear hostile attitudes toward it and its
founding principles7.” The Executive Order made several changes to the policies and
procedures by which non-citizens may enter the United States8. Three are at issue
here. First, section 3(c) of the Executive Order suspended for 90 days the entry of
aliens from seven countries: Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, and Yemen.
Second, section 5(a) of the Executive Order suspended for 120 days the United
States Refugee Admissions Program. Third, section 5(c) of the Executive Order
1

Ibid
See The obligations of states towards refugees under international law: Some reflections on
the situation in Lebanon, available at: < https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/obligationsof-state.pdf>
3
See AfricaNews, Ethiopia, Uganda, DRC, Kenya and Chad in top 10 refugee friendly nationsAmnesty, available at: < http://www.africanews.com/2016/10/04/ethiopia-uganda-drc-kenyachad-in-top-10-refugee-friendly-nations-amnesty/>
4
See Declaration of State Parties to the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to
the Status of Refugees, Ministerial Meeting of states Parties, Geneva, 12-13 December 2001,
UN doc. HCR/MMSP/2001/09, 16 Jan. 2002. The Declaration was welcomed by the UN
General Assembly in resolution A/RES/57/187, para 4, adopted on 18 Dec. 2001
5
Supra note 26
6
See Business Insider, Politics, http://www.businessinsider.com/trump-executive-ordersmemorandum-proclamations-presidential-action-guide-2017-1/#executive-order-january-27immigration-ban-11
7
See Executive Order: Protecting The Nation from Foreign Terrorist Entry Inti The United
States,
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/27/executive-order-protectingnation-foreign-terrorist-entry-united-states
8
See
United
States
Court
of
Appeals
for
the
Ninth
Circuit,
http://edition.cnn.com/2017/02/09/politics/travel-ban-9th-circuit-ruling-full-text/
2
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suspended indefinitely the entry of all Syrian refugees. Federal lawsuits were filed in
New York, Massachusetts, Virginia and Washington on behalf of travelers who were
detained in airports in the United States 1 .After the judicially challenged rollout of
President Donald Trump’s initial executive order on refugees and immigration from
Muslim-majority countries, the White House has put forth a revised version. Soon,
after the first Executive order, on March 6, 2017, US President Donald Trump signed a
new executive order that bans immigration from six Muslim-majority countries,
dropping Iraq from January's previous order, and reinstates a temporary blanket ban
on all refugees2.
President Donald Trump’s Executive Order, commonly referred to as the “Muslim
Ban,” has generated significant discussion of its discriminatory and Islamophobic
nature, but not enough about the plight of refugees. Too little attention has been paid
to the way this executive action violates long-standing, core U.S. obligations to protect
refugees and to ensure no one is sent to a country where he faces a real risk of torture
or persecution. This is not only a matter of international law, of course, as the United
States has incorporated its obligations directly into domestic law. As discussed above,
the rules against torture and refoulement are norms of the highest and most binding
nature, and the prohibition on ill-treatment is non-derogable, meaning it cannot be
limited under any circumstances, even in times of emergency3.The 1951 Convention
Relating to the Status of Refugees (“Refugee Convention”) also includes a
substantive non-refoulement protection and related procedural rights that bind the
United States under the Protocol4. As it is mentioned above, the Convention prohibits
states from transferring individuals to countries where they face a serious risk of
persecution. Moreover, determination of refugee status requires an individualized
analysis with both an objective and subjective component, and entails due process
guarantees to ensure that analysis can take place. What refers to Article 33(2) of the
Refugee Convention, it excludes from the protection of Article 33(1) individuals about
“whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the
country in which he is, or who, having been convicted by a final judgment of a
particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country.”
These exclusion clauses must be construed narrowly, and must be made on an
individualized basis—which the Executive Order does not. Even when this exclusion is
applicable, individuals retain the protection against refoulement to other risks,
including the risk of torture and cruel treatment under international human rights law,
which contains no exceptions.
Risks of Non-refoulement resulting from the Executive Order The Executive Order
violates the United States’ international non-refoulement obligations. Every individual
arriving in the United States must be given a fair opportunity to make a claim that he
or she is at risk of torture or persecution. Reports suggest that Customs and Border
Protection is not advising individuals of their right to claim asylum, much less
conducting credible fear interviews5. If this is the case, the United States is in breach
1

See abcNews, A timeline of Trump`s immigration executive order and legal challenges,
http://abcnews.go.com/Politics/timeline-president-trumps-immigration-executive-order-legalchallenges/story?id=45332741
2
See BBC News, Trump signs new travel ban directive, http://www.bbc.com/news/world-uscanada-39183153
3
Supra note 18
4
Supra note 3
5
See Protest at JFK Airport over Trump`s refugee ban, http://www.aljazeera.com/news/
2017/01/protest-jfk-airport-trump-refugee-ban-170128193014041.html
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of its non-refoulement obligations when it expels such individuals. Moreover, many of
those entering the United States who have been granted refugee status have already
made out refoulement claims in the course of their application for visas. The violations
relating to non-refoulement are plain: when they fail to conduct credible fear
screenings, U.S. agents violate procedural guarantees, and when they turn away
refugees who face persecution if returned, they violate the substantive norm.
Since September 11, 2001, states that host refugees have been imposing stricter
anti-terrorism measures 1 . Many of those policies come at the expense of refugee
protection. The United States, for instance, relies heavily on the language in Article
33(2) of CRSR to exclude from protection individuals suspected of having links to
terrorism2.
Conclusion
Given the current concerns over terrorism worldwide, there is great potential for
other states to follow the U.S. lead and weaken refugee protection by enacting broad
policies based on the Article 33(2) exceptions. Yet this would be at odds with current
state obligations under international law. By shutting the door to refugee admissions,
whether temporarily or indefinitely, Trump's order flagrantly violates those core
obligations. States increasingly want to avoid the particularized obligations that arise
when refugees arrive at their territory. The arrival of refugees does not expose them to
the risk of unilateral and undifferentiated legal responsibility. The goal of refugee
protection as conceived in international law is instead to ensure the availability of solid
and rights-regarding protection to refugees until and unless it is safe for them to
return. For the best way to prevent a future refugee crisis is to avoid sending back
millions of men, women and children to scarce resources and ruins. States should
maintain their commitment to the protection of refugees and encourage tolerance
towards diversity.

ՄՈՒՍՈՒԼՄԱՆԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՔԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ՉՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ
Անահիտ Պետրոսյան
ՀՀ Ազգային ժողովի պատմագավորի օգնական
__________________________

Այս հոդվածի նպատակն է վերլուծել այսպես կոչված «Մուսուլմանական արգելքի» իրավականության խնդիրը միջազգային հանրային իրավունքի տեսանկյունից: Չնայած նրան, որ այս հիմնահարցն ունի բազմաթիվ խնդիրներ, հոդվածը
կենտրոնանում է այն հարցի վրա՝ արդյոք ԱՄՆ գործադիր հրամանը խախտում է
1

See NON-REFOULEMENT AND JUS COGENS: LIMITING ANTI-TERROR MEASURES
THAT THREATEN REFUGEE PROTECTION,
https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/NonRefoulement%20and%20Jus%20Cogens%20Limiting%20AntiTerror%20Measures%20That%20Threaten%20Refugee%20Protection_0.pdf
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միջազգային փախստականների իրավունքը՝ չհանձնելու պարտավորության տեսանկյունից: Զինված բախումները և բռնության այլ դրսևորումներ հանգեցրել են
հարկադիր տեղահանման սահմաններից դուրս: Փախստականները ձգտում են
անվտանգության այլ երկրներում, երբ նրանք կանգնում են դեմ հանդիման հալածվելու սպառնալիքին և իրենց երկիրը չի ցանկանում կամ չի կարողանում պաշտպանել նրանց: Այնուամենայնիվ, նրանք ունեն իրավունքներ, որոնք պետք է հարգվեն ապաստան խնդրելու գործընթացից առաջ, ընթացքում և հետո:

ЗАКОННОСТЬ «МУСУЛЬМАНСКОГО ЗАПРЕТА» И
ПРИНЦИП НЕДОПУСТИМОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ВОЗВРАЩЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПУБЛИЧНЫМ ПРАВОМ
Анаит Петросян
Помощница депутата Национального Собрания РА
___________________________

В статье рассматривается вопрос законности так называемого «мусульманского запрета» в соответствии с Международным публичным правом. Несмотря на то, что данная проблема включает множество аспектов, статья будет
сфокусирована на вопросе о том, нарушает ли Административный указ США
принцип недопустимости принудительного возвращения мигрантов.Ситуация с
беженцами стала классическим примером взаимозависимости международного
сообщества. Вооруженные конфликты и другие акты насилия привели к вынужденному перемещению населения через границы. Беженцы ищут безопасное
убежище в других странах, в то время как их собственная страна не желает или
не в силах их защитить. Однако их права должны бытьсоблюденывданной ситуации.

Keywords: Refugee, asylum, non-refoulment obligation, jus cogens, customary law, Convention relating to
the Status of Refugees (‘1951 Convention’).
Հիմնաբառեր – Փախստական, ապաստան, չհանձնելու պարտավորություն, յուս կոգենս, սովորութային
իրավունք, փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիա, (‘1951թ.-ի կոնվենցիա’).
Ключевые слова: беженцы, убежище, принцип недопустимости принудительного возвращения,
императивные нормы, обычное право, Конвенция о статусе беженцев («Конвенция 1951 года»).
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ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ ՆԵՐԱՌՈՒՄԸ
ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐՈՒՄ.
ՏԵՍԱԿԱՆ-ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿ
Արեն Տեր-Բալյան
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ասպիրանտ
__________________________________

Գլոբալացման մասին խոսելիս՝ ակնհայտ է դառնում, որ այն օբյեկտիվորեն իրականացող գործընթաց է, և, ի հավելումն տեսաբանների կողմից կատարվող տեսական ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների, այն նաև գործնականորեն
հաշվարկվող և գնահատվող երևույթ է։ Սա հնարավոր է դարձել նախ և առաջ այն
պատճառով, որ գլոբալացումը գործընթաց է, որը որոշակի հարթություններում ազդում է տրամաբանորեն չափելի տարրերի՝ ցուցանիշների վրա, որոնք էլ
գլոբալացման աստիճանի չափման հաշվարկների փոփոխականներն են։ Ինդեքսների հաշվարկման եղանակները միասնական չեն, ուստի տարբեր ինդեքսներում
կիրառվում են տարբեր փոփոխականներ։ Միևնույն ժամանակ տարբեր ինդեքսների հաշվարկներում կիրառվող բազմաթիվ տարրերը շատ հաճախ կրկնվում են։
Դրանց շարքում են հատկապես առևտուրը, օտարերկրյա ուղղակի կամ պորտֆելային ներդրումները, տուրիզմը, տրանսֆերտային վճարումները, ինտերնետի օգտագործման հետ կապված մի շարք ցուցանիշներ, իսկ քաղաքական ոլորտից՝ անդամակցությունը միջազգային կազմակերպություններին։ Այդքանով հանդերձ՝
գլոբալացման ինդեքսների հաշվարկներում չեն ներառվում իրավունքի գլոբալացման դրսևորումները։ Կարծում ենք, որ ինդեքսների հաշվարկներն առավել ճշգրիտ
դարձնելու նպատակով անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև իրավունքի գլոբալացման
ցուցանիշները։
Գլոբալացման ինդեքսներում իրավունքի գլոբալացման տարրերի ներառման
հարցը քննարկելու համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ հասկանալ, թե
գլոբալացման չափման ինչպիսի ինդեքսներ գոյություն ունեն, և ինչ տարրեր են ներառվում այդ ինդեքսներում։ Այնուհետև, ելնելով այն կանխավարկածից, որ իրավունքի գլոբալացումը հանդիսանում է ներկայումս փաստացիորեն տեղի ունեցող
գործընթաց, կփորձենք ներկայացնել այն իրավական ցուցանիշները, որոնք իրավական մասով կարող են լրացնել ներկայումս առկա ինդեքսները և դարձնել դրանք
առավել ճշգրիտ և իրական։ Գլոբալացման ինդեքսներում իրավական ցուցանիշների կիրառման առաջարկը կրում է բացառապես տեսական-կիրառական բնույթ,
ուստի սույն աշխատության շրջանակներում չի քննարկվի իրավական ցուցանիշներին որպես փոփոխականների՝ թվային արտահայտություն տալու հարցը։
Գլոբալացման ինդեքսների ներդրման գործում մեծ ավանդ ունեցող պրոֆեսոր
Ուարդ Ռենենի և Պիմ Մարտենսի1 կողմից տրված գլոբալացման բնորոշման համաձայն՝ «ժամանակակից գլոբալացումը բնորոշվում է որպես ազգերի միջև փոխ-

հարաբերությունների ինտենսիֆիկացիա, որը խրախուսում է անդրազգային (trans1

Մաաստրիխտի համալսարանի Կայուն զարգացման ամբիոնի ղեկավարն է, իսկ 2004-2013
թվականներին եղել է նույն համալսարանի Ինտեգրացված գնահատման և կայուն
զարգացման միջազգային կենտրոնի տնօրենը։ http://pimmartens.info/
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national) կառույցների հիմնադրումը, ինչպես նաև՝ մշակութային, տնտեսական, էկոլոգիական, քաղաքական, տեխնոլոգիական և սոցիալական գործընթացների համաշխարհային ինտեգրացիան համաշխարհային, անդրազգային, ազգային, տարածաշրջանային և տեղային մակարդակներում»1։ Գլոբալացման հովանու ներքո ինГосударство и право

տենսիֆիկացվող վերոնշյալ գործընթացներին չափելի արտահայտություն տալու
դեպքում հնարավոր է դառնում պատկերացում ստանալ գլոբալացման չափի մասին և համեմատել տարբեր երկրների գլոբալիզացման աստիճանները։
«Գլոբալացման չափումը և դրա փոփոխականները տարբեր երկրներում, տարածաշրջաններում և ժամանակներում» աշխատության մեջ հեղինակները, ուսումնասիրելով Քերնիի Արտաքին քաղաքականության ինդեքսը, նշում են, որ
«Գլոբալացումը փոխկապվածությունների համակարգ է, որը ներառում է ազգային

տնտեսության վերաբաշխումը ինտեգրված աշխարհի տնտեսության մեջ ապրանքների և արտադրական գործոնների շարժի առավելագույն քիչ խոչընդոտներով»2։
Ներկայում առկա են գլոբալացման բազմաթիվ ինդեքսներ։ «Գլոբալացման
չափումը. Նշումներ գլոբալացման ցուցանիշների վերաբերյալ» աշխատության մեջ
գլոբալացումը չափող ինդեքսները բաժանվել են 2 մեծ խմբի՝ սինթետիկ ինդեքսներ
և միատարր (single) ինդեքսներ3:
Աշխատության հեղինակները սինթետիկ ինդեքսների շարքում նշել են հետևյալ
ինդեքսները.
• Քերնիի Արտաքին քաղաքականության ինդեքսը (Kearney/Foreign Policy
կամ KFP Index of Globalisation),
• ԿՕՖ գլոբալացման ինդեքսը (KOF Index of Globalization)4,
• Գլոբալացման կամ ռեգիոնալիզացիայի ուսումնասիրության կենտրոնի5 ինդեքսը (CSGR Globalisation Index),
• Մաաստրիխտի գլոբալացման ինդեքսը (Maastricht Globalization Index կամ
MGI),
• Գ-ինդեքսը (G-Index),
• Նոր գլոբալացման ինդեքսը (New Globalisation Index կամ NGI)։
Միատարր ինդեքսների շարքում հեղինակները ինդեքսները դասակարգելիս առանձնացնում են հետևյալ երկու ուղղությունները.
¾ Առևտրային գլոբալացում,
• Բացվածություն (Openness),
• Միջին տարիֆային տոկոսադրույքները,
¾ Ֆինանսական գլոբալացում,
• ԱՄՖ սահմանափակումների չափում,
1

Տե´ս Rennen W., Martens P. The Globalisation Timeline, The Integrated Assessment Journal,
Vol. 4, No. 3, 2003, էջ 143:
2
Տե´ս Bhandari A. K., Heshmati A. Measurement of Globalization and Its Variations Among
Countries, Regions and Over Time, Institute of Labor Economics, Discussion Paper Series No.
1578, 2005, էջ 37:
3
Տե´ս Samimi P., Lim Ch. G., Buang A. A. Globalization Measurement: Notes on Common
Globalization Indexes, Scientific Papers, Issue 7, 2011, էջ 5:
4
http://globalization.kof.ethz.ch/
5
“Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation”: Կենտրոնը հանդիսանում է
Վարվիկի համալսարանի Քաղաքագիտության և միջազգային ուսումնասիրությունների
բաժնի միջգիտարար ուսումնասիրության կենտրոն: https://warwick.ac.uk/fac/soc/pais/
research/researchcentres/csgr/
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• Արտաքին ուղղակի ներդրումներ (Foreign direct investment կամ FDI),
• Արտաքին ակտիվներ և պարտավորություններ (Foreign assets and
liabilities):
Որոշ ինդեքսներում (օրինակ՝ ԿՕՖ գլոբալացման ինդեքսում) առանձնացվում
են de facto և de jure գլոբալացման հաշվարկներ։ Ի տարբերություն de jure հաշվարկների, de facto հաշվարկներում հաշվի են առնվում բացառապես փաստացի,
թվերով արտահայտված տվյալներ, օրինակ՝ համախառն կապիտալի հոսքը, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները և այլն։
Միատարր ինդեքսների դեպքում առավելապես կարևորվում է առևտրի և ֆինանսների միջոցով տեղի ունեցող տնտեսական գլոբալիացիան, իսկ սինթետիկ ինդեքսների դեպքում հեղինակները փորձում են հաշվի առնել գլոբալացումը պայմանավորող բոլոր տարրերը և փոփոխականները։ Ուստի, հաշվի առնելով, որ սույն
հոդվածի նպատակներից է գլոբալացման ինդեքսների կատարելագործումը և
դրանք իրականությանն ավելի մոտեցնելը իրավունքի գլոբալացման տարրերի ավելացմամբ, սույն հոդվածի շրջանակներում կուսումնասիրվեն սինթետիկ ինդեքսները, և իրավունքի գլոբալացման տարրերի առաջարկը կկատարվի հենց այդ ինդեքսների համար։
Հարկ է նշել, որ, ի թիվս վերոնշյալ ինդեքսների, առկա են նաև գլոբալացման
վիճակագրական այլ ցուցանիշների վերաբերյալ աշխատություններ։ Դրանցից է, օրինակ՝ ՏՀԶԿ տնտեսական գլոբալացման ցուցանիշը (OECD Economic
Globalization Indicators), Համաշխարհային բանկի զարգացման ցուցանիշները
(World Bank World Development Indicators), ՄԱԿ-ի Առևտրի և զարգացման համաժողովի «Զարգացում և գլոբալացում․ Փաստեր և ցուցանիշներ» աշխատությունը
(UNCTAD Development and Globalization: Facts and Figures) և Համաշխարհային
քաղաքականության համաժողովի աղյուսակները և դիագրամները (Global Policy
Forum (GPF) Tables and Charts)1։
Այսպես, Քերնիի Արտաքին քաղաքականության ինդեքսը համարվում է
գլոբալացման չափման առաջին ինդեքսներից մեկը, որի մեթոդը հիմնված է եղել
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի զարգացման ինդեքսի (UNDP Human Development
Index, 1998) վրա։ Ինդեքսների հաշվարկման մեթոդաբանության վերաբերյալ առավել լավ պատկերացում կազմելու համար նշենք, որ այս ինդեքսի հաշվարկման մեթոդը ներառում է 4 հաջորդական գործողությունների կատարում.
1. Որոշվում են այն փոփոխականները որոնք պետք է ներառվեն ինդեքսի
հաշվարկման գործում,
2. Որոշվում են փոփոխականների քանակական միավորները,
3. Քանականան միավորները համապատասխանեցվում են միմյանց (օրինակ՝
մի փոփոխականը կարող է արտահայտված լինել մարդկանց քանակով, մեկ այլ
փոփոխականը ունենա դրամական արտահայտություն),
4. Վերոնշյալ համապատասխանեցված քանակական միավորները հաշվարկվում են տվյալ երկրի գլոբալիզացման աստիճանը ստանալու համար2։

1

Տե´ս European Commission, Eurostat, Selected Readings, Focus on: Measuring globalization,
December 2007, էջ 6:
2
Տե´ս Lockwood B., How Robust is the Foreign Policy/Kearney Index of Globalisation?, CSGR
Working Paper No. 79/01, 2001, էջ 3:
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ԿՕՖ գլոբալացման ինդեքսը մշակվել է գերմանացի տնտեսագետ Աքսել Դրեհերի (Axel Dreher) կողմից: Այս ինդեքսը, ի տարբերություն մնացածների, տարանջատում է ինդեքսում հաշվարկվող de facto և de jure տարրերը1։
Մաաստրիխտի գլոբալացման ինդեքսը զարգացրել են Մարտենսը և Ժիվիչը
2006 թվականին2, վերամշակվել է 2008 թվականին Մարտենսի և Ռազայի3 կողմից,
2014 և 2015 թվականներին՝ Մարտենսի և Ֆիգի կողմից4։
Եթե Մաաստրիխտի գլոբալացման ինդեքսը ծածկում էր 117 երկրներ, ապա
ԿՕՖ գլոբալացման ինդեքսը, 2006 թվականի դրությամբ, ծածկում էր 122 երկիր՝
1970-2002 թվականների համար, իսկ ներկայումս ծածկում է 207 երկիր 1970-ից
2014 թվականների համար։ Չնայած վերոնշյալ ինդեքսների մեթոդոլոգիաները շատ
առումներով նման են, սակայն ունեն մի շարք մեթոդոլոգիական տարբերություններ։ Օրինակ՝ Մաաստրիխտի գլոբալացման ինդեքսը ներառում է նաև շրջակա միջավայրի փոփոխականը, իսկ ԿՕՖ գլոբալացման ինդեքսում այն բացակայում է։
Գ-ինդեքսը կիրառվել է Համաշխարհային շուկայի ուսումնասիրության կենտրոնի (World Markets Research Centre կամ WMRC) ուսումնասիրողների, մասնավորապես՝ Ռանդոլֆի կողմից 2001 թվականին: Այս ինդեքսը արժանացել է քննադատությունների այն պատճառով, որ հանդիսանում է գլոբալացումը ամբողջությամբ չափող ինդեքս, սակայն իրականում այն հիմնականում (90 տոկոսով) կենտրոնացած
է տնտեսական ոլորտի վրա5։
Նոր գլոբալացման ինդեքսը, համապատասխանելով իր անվանը, հանդիսանում է առավել նոր ինդեքս։ Այս ինդեքսի հիմնական առանձնահատկությունն այն է,
որ այն ունի 21 փոփոխական, որոնցից 5-ը երբևէ չեն կիրառվել մյուս ինդեքսներում
(որոնց անդրադարձ է կատարվել նաև սույն աշխատության մեջ)6։
Հաշվի առնելով Գ-ինդեքսի՝ դեպի առավելապես տնտեսական ոլորտ ունեցած
ուղղվածությունը՝ աղյուսակ 1-ում ներկայացված են միայն Քերնիի Արտաքին
քաղաքականության, ԿՕՖ գլոբալացման, Մաաստրիխտի գլոբալացման և Նոր
գլոբալացման սինթետիկ ինդեքսների ցուցանիշները։

1

Մանրամասն տե´ս Gygli S., Haelg F., Sturm J.-E. The KOF Globalisation Index – Revisited,
KOF Working Papers, No. 439, 2018, էջ 11:
2
Մանրամասն տե´ս Martens, P., Zywietz, D. Rethinking globalisation: a modified globalisation
index, 2006, Journal of International Development J. Int. Dev. 18, էջ 331–350:
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4
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2014, էջ 875-893:
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5
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Միաժամանակ հարկ է նշել, որ գլոբալացման ինդեքսների թերություններից է
այն հանգամանքը, որ այս ինդեքսները չեն ներառում բոլոր այն տարրերը, որոնք
գլոբալացման չափումը կարող են դարձնել ավելի ճշգրիտ։ Սա շատ դեպքերում
պայմանավորված է այդ տարրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիությամբ և որակով1։
Ինչպես նշվում է «Գլոբալացման չափումը՝ բացելով սև արկղը։ Գլոբալացման
ինդեքսների քննադատական վերլուծություն» աշխատության մեջ, գլոբալացման
էության վերաբերյալ նոր հարցերին պատասխանելու համար անհրաժեշտ է միջմասնագիտական համագործակցություն՝ մեթոդոլոգիաների, փոփոխականների,
դրանց միավորների ընտրության և այլ խնդիրների լուծման համար2։
Այսպես, ինչպես տեսնում ենք աղյուսակ 1-ում ներկայացված ինդեքսների
խմբավորումներում, ինդեքսներում հաշվարկվող փոփոխականները խմբավորվում
են հիմնականում տնտեսական, ֆինանսական, սոցիալական և մշակութային
ոլորտների, ընդ որում որոշ դեպքերում այդ խմբերը կարող են ներառված լինել այլ
խմբում3, կամ մի խումբը ունենա ենթախմբեր, որոնք այլ ինդեքսի դեպքում հանդես
են գալիս առանձին խմբի տեսքով4։
Հաշվի առնելով սույն աշխատության նպատակը՝ առաջարկում ենք ներառել իրավունքի գլոբալացման տարրերը քննարկվող սինթետիկ ինդեքսներում։ Առաջին
առաջարկն է՝ աղյուսակ 1-ի քննարկվող ինդեքսներում ավելացնել «Իրավական
ոլորտ» կամ նմանատիպ անվանմամբ խումբ։ Իրավական ոլորտը առանձին նախատեսելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նախ և առաջ նրանով, որ յուրաքանչյուր պետության մեջ առկա կարևորագույն տնտեսական, սոցիալական ոլորտների հետ միևնույն հարթության վրա է գտնվում նաև իրավական ոլորտը։ Ավելին՝ իրավական ոլորտը իր գործողությամբ ուղղակիորեն առնչվում է բոլոր մնացած ոլորտների հետ, քանի որ բոլոր մյուս ոլորտների կարգավորումները կատարվում են իրավական մակարդակում՝ համապատասխան իրավական նորմերի սահմանմամբ։ Իրավունքը մշտապես սերտ կապի մեջ է տնտեսագիտության կամ սոցիոլոգիայի հետ։ Այսպես, Մարչենկոն գրում է, որ տնտեսական գործընթացների
պետական իրավական կարգավորմամբ չմիջնորդավորված զարգացումը կարող է
բերել ամբողջ նյութական արտադրության համակարգի խանգարմանը և անկմանը5։ Նմանատիպ կապ առկա է նաև սոցիոլոգիայի և իրավագիտության մեջ, երբ սոցիոլոգիան, ուսումնասիրելով հասարակության և նրա անդամների վարքագիծը,
ուղղակի կախվածության մեջ է իրավագիտությունից, քանի որ յուրաքանչյուր հասարակության կարգավորման գործում առավել որոշիչ դեր ունեն հենց իրավական
նորմերով տրվող կարգավորումները։ Ուստի, տնտեսական, սոցիալական
գլոբալացման տարրերի մասին խոսելիս անհրաժեշտ է դրանց հետ զուգահեռ
1

Տե´ս Potrafke N., The Evidence on Globalisation, The World Economy, Volume 38, Issue 3,
2015, էջ 512:
2
Տե´ս Dreher A., Gaston N., Martens P., Boxem L. V. Measuring Globalization – Opening the
Black Box. A Critical Analysis of Globalization Indices, Journal of Globalization Studies, Vol. 1
No. 1, 2010, էջ 183:
3
Օրինակ՝ Մաաստրիխտի գլոբալացման ինդեքսում ֆինանսական բնույթի տարրերը
ներառված են «Տնտեսական ոլորտ» խմբում։
4
Օրինակ՝ ԿՕՖ գլոբալացման ինդեքսում «Մշակութային գլոբալիզացիան» հանդիսանում է
«Սոցիալական գլոբալիզացիա» խմբի ենթախմբերից մեկը։
5
Տե´ս Марченко М.Н. Теория государства и права, 2-е изд., перераб. и доп, Москва, 2004,
էջ 27-38:
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անդրադարձ կատարել նաև իրավունքին և իրավական գլոբալացմանը, քանի որ իրավունքի գլոբալացումով պայմանավորված իրավական համակարգի փոփոխությունները անխուսափելիորեն բերում են մյուս ոլորտների, հասարակության գլոբալիզացվածության աստիճանի բարձրացմանը՝ այդպիսով ազդելով պետության ընդհանուր գլոբալիզացման մակարդակի վրա։
Գլոբալացման առկա ինդեքսներում իրավական գլոբալացման տարրերին որոշակի անդրադարձ կարելի է համարել «միջազգային կազմակերպություններ»1 և
«միջազգային պայմանագրեր» ցուցանիշների առկայությունը, որոնք ներառվում են
«քաղաքական ոլորտ» խմբի մեջ։ Չնայած նրան, որ «քաղաքական ոլորտ» խումբը
որոշ հեղինակներ համարում են գլոբալացման ինդեքսներում առկա բաղադրիչներից ամենամեծ նպաստող տարրը2, այնուամենայնիվ, կարծում ենք «միջազգային
պայմանագրերը» ինչպես նաև սույն աշխատության մեջ առաջարկվող մի շարք ցուցանիշներն անհրաժեշտ է խմբավորել առանձին՝ «իրավական ոլորտ» խմբում։
Նշվածը կարող ենք հիմնավորել նրանով, որ միջազգային պայմանագրերը, լինելով
քաղաքական որոշումների արդյունք (ինչպես անդամակցությունը միջազգային
կազմակերպություններին), էական ազդեցություն են ունենում տվյալ երկրի իրավական համակարգի վրա։
Հասկանալու համար, թե իրավունքի գլոբալացումը ինչպիսի ազդեցություն է
ունենում պետության և հասարակության վրա, անհրաժեշտ է անդրադարձ կատարել նաև իրավունքի գործառույթներին։ Իրավունքի գլոբալացման դեպքում տարբեր համակարգերում այդ գործառույթները կատարող իրավական նորմերը միասնականացվում են։ Այսպես, համաձայն Մատուզովի և Մալկոյի, իրավունքը3 հանդիսանում է.
1. Հասարակական հարաբերությունների կարգավորիչ (մարդկանց գործողություններին տալիս է համաձայնեցվածության, կարգավորվածություն, վստահություն),
2. Առկա հասարակական կարգի պաշտպանության միջոց (հասարակության
վտանգավոր և վնասակար արարքների համար սահմանում է իրավական պատասխանատվության միջոցներ),
3. Հասարակությունը՝ պրոգրեսի գործոնի միջոցով թարմացնող (նպաստում է
այն սոցիալական կապերի զարգացմանը, որոնցում հետաքրքրված է հասարակությունը),
4. Ժամանակակից աշխարհի գլոբալ խնդիրները լուծող (պաշտպանական, էկոլոգիական և այլն),
5. Հասարակությունում անհատի ազատության չափը որոշող (ֆիքսում է ծավալները, ազատության սահմանները),
6. Հասարակությունը դաստիարակելու գործիքով և քաղաքակիրթ իրավական
մշակույթի ձևավորմամբ հասարակական կյանքում բարոյական նախասկիզբը հաստատող։
1

Տվյալ պետության անդամակցությունը միջազգային կազմակերպություններին, դրանց համագործակցությունը տվյալ պետության հետ կամ դրանց առկայությունը տվյալ
պետությունում։
2
Տե´ս Bhandari A. K., Heshmati A. Measurement of Globalization and Its Variations Among
Countries, Regions and Over Time, Institute of Labor Economics, Discussion Paper Series No.
1578, 2005, էջ 37:
3
Տե´ս Матузов Н.И. Малько А. В., Теория государства и права. Учебник, Москва, Издательство «Юристъ», 2004, էջ 71:
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Ինչպես տեսնում ենք, իրավունքի վերոնշյալ գործառույթներից գրեթե բոլորն
ուղղված են հասարակության և հասարակական հարաբերությունների զարգացման
միջոցով անդամների վարքագծի կարգավորմանը, ուստի հասարակության ցանկացած ոլորտ, հասարակության անդամների ցանկացած գործառույթ կամ գործունեության ոլորտ ենթակա են իրավունքի միջոցով իրավական կարգավորման։ Իրավունքի գլոբալացման դեպքում տեղի է ունենում տարբեր պետությունների իրավական կարգավորումների միասնականացում, ինչն անխուսափելիորեն իր ազդեցությունն է ունենում նաև մարդկային գործունեության մյուս ոլորտների վրա։ Այսպիսով,
ընդունելով իրավունքի կարևորությունը հասարակության մեջ, մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտներում և ընդգծելով իրավունքի գլոբալացման՝ պետության
ընդհանուր գլոբալիզացման աստիճանը հաշվարկելու գործընթացի վրա ունեցած
ազդեցությունը, անհրաժեշտ է վեր հանել այն իրավական տարրերը, որոնք կարող
են լինել գլոբալացման աստիճանի ցուցանիշներ, և որոնք անհրաժեշտ է ներառել
գլոբալացման սինթետիկ ինդեքսների ցուցանիշների շարքում։
Գլոբալացման սինթետիկ ինդեքսներում «իրավական ոլորտ» խմբի մեջ առաջարկում ենք ներառել իրավունքի գլոբալացման հետևյալ ցուցանիշները․
1. Ազգային իրավունքում միջազգային իրավական սկզբունքների դրսևորումները։
Ազգային իրավական համակարգի գլոբալիզացման թերևս առաջին ցուցանիշներից կարող է լինել միջազգային լավագույն փորձի կիրառությունը, ինչի մասին
կարող է վկայել միջազգայնորեն ընդունված իրավունքի սկզբունքների առկայությունը տվյալ իրավական համակարգում։ Իրավունքի սկզբունքները, համաձայն
Ներսիսյանցի, այն ընդհանուր նորմ-սկզբունքներն են, որոնք ամբողջ ազգային ի-

րավունքի կամ իրավունքի ճյուղի համար հիմնասյուներ են և սահմանում են ընդհանուր հասկացությունները1։ Մորոզովայի համաձայն՝ «իրավունքի սկզբունքները այն
հիմնարար գաղափարներն են, որոնք ամրագրված են իրավունքի պաշտոնական
աղբյուրներում, կամ որոնք ճանաչում են ձեռք բերել իրավական գործունեությունում և արտացոլում են հասարակական հարաբերությունների զարգացման օրինաչափությունները» 2 ։ Օրինակ, անգլոսաքսոնական իրավական ընտանիքում իրավունքի ընդհանուր սկզբունքները ձևավորվում են դատական նախադեպի միջոցով
և այդ նախադեպերի արդյունքում, իսկ ռոմանագերմանական համակարգում իրավունքի ընդհանուր սկզբունքները ձևավորվում են իրավունքի պատմական զարգացման ընթացքում, հատկապես դոկտրինալ մակարդակում և հաշվի են առնվում
իրավաստեղծ գործընթացում։ Մորոզովան իրավունքի սկզբունքները բաժանում է
ընդհանուր իրավական, միջճյուղային և ճյուղային սկզբունքների3, ինչից հետևում է,
որ իրավական համակարգում միջազգային սկզբունքների դրսևորումները կարելի է
գտնել ինչպես ընդհանուր իրավունքում, այնպես էլ իրավունքի կոնկրետ ճյուղերում։
2. Միջազգային պայմանագրերի կիրառումը և դրանց ինկորպորացվածության
աստիճանը։
1

Տե´ս Нерсесянц В. С., Проблемы общей теории права и государства, Москва,
Юридическое издательство «Норма», 2001, էջ 135:
2
Տե´ս Морозова Л. А. Теория государства и права. Учебник. 4-е издание, Москва, Издательство «Эксмо», 2010, էջ 193:
3
Տե´ս Морозова Л. А. Теория государства и права. Учебник. 4-е издание, Москва, Издательство «Эксмо», 2010, էջ 194:
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Գլոբալացման ինդեքսներում անհրաժեշտ է ուսումնասիրել միջազգային պայմանագրերը ոչ միայն քանակային առումով, ինչպես ԿՕՖ de jure սկզբունքների
«միջազգային պայմանագրեր» ցուցանիշի դեպքում, այլև՝ հաշվի առնելով, թե որքան են դրանք կիրառվում այն վավերացրած պետությունում և որքանով են ինկորպորացված ազգային համակարգերում։ Միջազգային պայմանագրերը գրեթե բոլոր
պետություններում ունեն առավել բարձր իրավական ուժ, քան տվյալ երկրի օրենքները և մյուս նորմատիվ իրավական ակտերը։ Մասնավորապես, ՀՀ իրավական
հակարգում, ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 3 մասի համաձայն՝ «Հայաստա-

նի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերի և օրենքների
նորմերի միջև հակասության դեպքում կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի
նորմերը»։ Այնուամենայնիվ միշտ չէ, որ միջազգային պայմանագրի բարձր իրավական ուժը ենթադրում է այդ փաստաթղթով ամրագրված իրավական նորմերի կիրառում։ Սա պայմանավորված է հատկապես այդ փաստաթղթերում ամրագրված
նորմերի ընդհանուր բնույթով կամ այդպիսի փաստաթղթերով նախատեսվող իրավական ինստիտուտների լայն կարգավորումներով։ Միջազգային պայմանագրերի
իրավական նորմերի ընդհանուր բնույթը և ընդարձակ կարգավորումները բերում
են ազգային իրավունքում դրանց ինկորպորացման հարցին, ինչը, կարծում ենք,
ստեղծում է լրացուցիչ երաշխիքներ այդ նորմերի կիրառման համար, և ինչի արդյունքում այդ նորմերի կիրառման համար նախատեսվում են անհրաժեշտ մասնավոր կարգավորումները։ Այսպես, եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու վերաբերյալ միջազգային համաձայնագրերը1 նախատեսում են որոշ դրույթներ, որոնց կիրառման համար անհրաժեշտ է
ազգային իրավունքում այդ լայն նորմերի մասնավորեցում։ Օրինակ, նշված համաձայնագրերի 5-րդ հոդվածը (ինչպես ՏՀԶԿ-ի, այնպես էլ ՄԱԿ-ի մոդելային համաձայնագրերի դեպքում) նախատեսում է «մշտական հաստատություն» կամ «մշտական ներկայացուցչություն» հասկացությունը, որը, սակայն, ներառում է բավականին լայն շրջանակ, ինչի արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջանում հարկային
օրենսդրության մակարդակում նախատեսել այդ հասկացությունը և տալ այդ ինստիտուտի առավել մասնավոր և մանրամասն կարգավորում (ՀՀ հարկային օրենսգիրք, հոդված 272)։ Միաժամանակ, Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը3, որը մարդու իրավունքների ոլորտում կարևորագույն փաստաթղթերից է,
ամրագրելով մարդու բոլոր հիմնարար իրավունքները և ազատությունները, ներառում է ընդամենը 30 հոդված։ Փաստաթղթի ուսումնասիրությունից ակնհայտ է դառնում, որ հռչակագրում նշված իրավունքները կրում են ընդհանուր բնույթ, և դրանց
ուղղակի, իրավիճակային կիրառման համար առկա է մասնավորեցման, պարզաբանման անհրաժեշտություն։ Այդ նպատակով նշված իրավունքներն ամրագրվում
են օրենսդրական մակարդակում (ընդհուպ սահմանադրությունում), ինչի հիման
վրա էլ ձևավորվում է այդ իրավունքների պաշտպանության և կիրառման երաշխիքների անհրաժեշտ նորմատիվ-իրավական բազան։ Մարդու իրավունքների
պաշտպանության ոլորտում կարևոր դեր է կատարում նաև նախադեպերի կիրա1
Հայաստանի Հանրապետության կնքած կրկնակի հարկումը բացառելու մասին պայմանագրերի ցանկը ներկայացված է հետևյալ հղումով՝
http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTLDoubleTaxationAvoidance
2
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=119015
3
Ընդունվել և հռչակվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր Անսամբլեայի 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ի
217 Ա (III) բանաձևի համաձայն։
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Պետություն և իրավունք

ռումը ազգային դատարանների կողմից, ինչն էլ իրավունքի գլոբալացման հաջորդ
ցուցանիշի քննարկման առարկան է։
3. Միջազգային դատական կամ արբիտրաժային նախադեպերի կիրառումը։
Իրավունքի գլոբալացման կարևոր ցուցանիշներից է միջազգային դատական
կամ արբիտրաժային նախադեպերի կիրառումը ազգային դատարանների և արբիտրաժային տրիբունալների կողմից որոշումների կայացման գործում, որի
շնորհիվ իրավունքի գլոբալացումը օրենսդրական կարգավորումների մակարդակից տեղափոխվում է նախադեպային կարգավորման մակարդակ։ Եթե միջազգային դատական նախադեպերի կիրառումը ենթադրում է այնպիսի միջազգային դատարանների կողմից կայացված որոշումների կիրառում, որոնց կայացրած որոշումները միջազգային պայմանագրի ուժով նախատեսում են պարտադիր կիրառելիություն տվյալ երկրում, ապա արբիտրաժային որոշումների նախադեպային կիրառումը առավելապես պայմանավորված է տվյալ արբիտրաժային տրիբունալի հայեցողությամբ։ Եթե միջազգային դատարանների կողմից տվյալ պետության համար
պարտադիր որոշումների կիրառումը պայմանավորված է տվյալ երկրի իրավակիրառ բարձր մակարդակով, ապա միջազգային արբիտրաժային որոշումների նախադեպային կիրառումը, կրելով ոչ պարտադիր բնույթ, պայմանավորված է իրավագիտակցության մակարդակով և ավելի կիրառելի ցուցանիշ է տվյալ երկրում իրավունքի գլոբալացման մակարդակը ցույց տալու համար։ Սույն ցուցանիշի կիրառումը ենթադրում է առավելապես ազգային դատարանների կողմից միջազգային
«պարտադիր» նախադեպի կիրառման քանակային ուսումնասիրություն։ Օրինակ,
ՀՀ իրավական համակարգում միջազգային դատական նախադեպերի կիրառման
ցուցանիշ կարող է լինել ոչ միայն Սահմանադրական դատարանի կամ վճռաբեկ
դատարանի որոշումներում, այլ նաև առավել ցածր դատական ատյաններում ՀՀ
կողմից վավերացված մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 1 ուժով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պարտադիր իրավական ուժ ունեցող որոշումներին կատարվող
անդրադարձների, իսկ արբիտրաժային որոշումների դեպքում, համապատասխանաբար, ՀՀ արբիտրաժային տրիբունալների կողմից միջազգային հեղինակավոր
արբիտրաժային տրիբունալների կայացրած որոշումներին կատարվող անդրադարձների քանակը։
Ամփոփելով վերոնշյալը՝ առաջարկում ենք սինթետիկ ինդեքսներում ավելացնել «իրավական ոլորտ» խումբը, իսկ այդ խմբի ներքո ավելացնել հետևյալ ցուցանիշները․՝ 1) Ազգային իրավունքում միջազգային իրավական սկզբունքների դրսևորումները, 2) Միջազգային պայմանագրերի կիրառումը և դրանց ինկորպորացվածության աստիճանը, 3) Միջազգային դատական կամ արբիտրաժային նախադեպերի կիրառումը։
Ինչպես նշվեց, ինդեքսներում իրավական ցուցանիշների ներառման առաջարկությունը կրում է զուտ տեսական-կիրառական բնույթ, ինչով փորձ է կատարվում
ինդեքսներով զբաղվող մասնագետների ուշադրությունը սևեռել նաև այն իրավական տարրերի վրա, որոնք ազդում են ընդհանուր գլոբալացման վրա, և որոնց ներառումը հնարավորություն է տալիս գլոբալացման չափումը դարձնել ավելի
ճշգրիտ և օբյեկտիվ։ Գլոբալացման ինդեքսներում «իրավունքի գլոբալացում»
խմբի ներքո վերոնշյալ ցուցանիշներին թվային արտահայտություն տալը կարող է
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տեղի ունենալ միջմասնագիտական ուսումնասիրության արդյունքում, երբ իրավագետների կողմից առաջարկվող իրավունքի գլոբալացումը արտահայտող տարրերին գլոբալացման ինդեքսներով զբաղվող մասնագետները կփորձեն տալ ինդեքսներում ներառված մյուս ցուցանիշների հետ համաձայնեցված թվային արտահայտություններ։
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В настоящей статье представлены индексы глобализации, а так же
теоретические и практические предложения включить в синтетических индексах
глобализации юридические индикаторы для улучшение этих индексов.
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In the following article the globalization indexes are presented and both
theoretical and applied propositions are made to include legal indicators of
globalization in the synthetic indexes of globalization in order to improve those
indexes.
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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։

