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ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
Անահիտ Մանասյան
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Արդարադատության ակադեմիայի պրոռեկտոր
__________________________________

Ժողովրդավարության դոկտրինի առանձնահատկություններին անդրադառնալիս նշել ենք, որ ներկայացուցչական ինստիտուտների ներմուծումը «ժողովրդավարություն» երևույթի ընկալման շրջանակներում դեռևս 18-րդ դարում փիլիսոփաների
կողմից դիտվել է որպես նոր ձև և որակ ձեռք բերելու` ժողովրդավարությանը
տրված հնարավորություն 1 : Այս ինստիտուտների ներմուծման նպատակը եղել է
ձևավորել ու զարգացնել ժողովրդի իշխանության իրականացման արդյունավետ
կառուցակարգեր, և այդ տեսանկյունից ակնհայտ է ժողովրդավարության նախնական և հետագա ընկալումների միջև ակումուլյատիվ կապը: Ավելին, այդ փոփոխությունները եղել են որակական, նպատակաուղղված, նպաստել են ժողովրդի իշխանության իրականացման որակապես նոր մակարդակի ձևավորմանը, օժտված
են եղել ներքին փոխկապվածության և ամբողջականության հատկանիշով: Հետևաբար, ժողովրդավարության առանցքը կազմող գաղափարի, այն է՝ մարդուն որպես
բարձրագույն արժեք ընկալելու, նրա համար ինքնարտահայտման ու ինքնադրսևորման հնարավորություններն ու վերջինիս արժևորման պահանջի իրացումը երաշխավորելու, իշխանությունը մարդու հիմնական իրավունքներով և ազատություններով սահմանափակելու պարագայում ներկայացուցչական ինստիտուտներն ու մասնագիտացված կառավարումը հասարակական համակարգի համար ունեն նույնպիսի առանցքային նշանակություն, ինչպիսին անմիջական ժողովրդավարությունն է:
Սահմանադրական կայունության ու զարգացման տեսանկյունից ևս ներկայացուցչական ժողովրդավարության կառուցակարգերն ունեն բացառիկ կարևորություն պրոֆեսիոնալ լուծումների ընտրության, պրոֆեսիոնալ որոշումների կայացման և էլիտար կառավարման առումով, հետևաբար` դրանց առկայությունը սահմանադրական զարգացումների գործընթացին շատ ավելի մասնագիտացված և արդյունավետ բնույթ է հաղորդում:
Այդ առումով կարևոր ենք համարում 2015թ. ՀՀ սահմանադրական բարեփոխումներում որդեգրված այն մոտեցումը, որը ենթադրում է Սահմանադրության փոփոխությունների իրականացման գործընթացում անմիջական և ներկայացուցչական ժողովրդավարության կառուցակարգերի զուգակցում: Մասնավորապես, ՀՀ
Սահմանադրության 202 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 13-րդ, 7-րդ, 10-րդ և 15-րդ
գլուխներում, ինչպես նաև 88-րդ հոդվածում, 89-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին նախադասությունում, 90-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 103-րդ հոդվածի 2-րդ մասում,
108-րդ, 115-րդ, 119-120-րդ, 123-125-րդ, 146-րդ, 149-րդ և 155-րդ հոդվածներում,
200-րդ հոդվածի 4-րդ մասում փոփոխություններն ընդունվում են միայն հանրաքվեի
միջոցով: Սահմանադրություն ընդունելու կամ փոփոխելու նախաձեռնության իրա1

Տե´ս, օրինակ, Մանասյան Ա. Էլիտիզմի գաղափարը և դրա դերը ժողովրդաիշխանության
արդյունավետ իրացման գործում // Արդարադատություն, N 4 (45), 2018. Երևան, էջ 6-13:
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Պետություն և իրավունք

վունք ունեն պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ երրորդը, Կառավարությունը կամ ընտրական իրավունք ունեցող երկու հարյուր հազար քաղաքացի: Ազգային ժողովը նախագիծը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ որոշումն ընդունում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով:
Միևնույն ժամանակ, նույն հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ բացառությամբ հիշյալ հոդվածի 1-ին մասում նշված հոդվածների` Սահմանադրության մյուս

հոդվածներում փոփոխություններն ընդունում է Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով: Համապատասխան նախա-

ձեռնության իրավունք ունեն պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ
քառորդը, Կառավարությունը կամ ընտրական իրավունք ունեցող հարյուր հիսուն
հազար քաղաքացի:
Ավելին, եթե հիշյալ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված Սահմանադրության
փոփոխությունների նախագիծն Ազգային ժողովը չի ընդունում, ապա պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով ընդունված որոշմամբ այն կարող է դրվել հանրաքվեի:
Կարծում ենք, որ ներկայացուցչական և անմիջական ժողովրդավարության
կառուցակարգերի զուգակցման նման մոդելը կարևոր նշանակություն ունի մասնագիտացված որոշումների կայացման, կառավարման արդյունավետության բարձրացման, ժողովրդի իշխանության և վերջինիս նպատակների արդյունավետ իրականացման տեսանկյունից և այլ հանգամանքների երաշխավորման պայմաններում
կարող է լավագույնս նպաստել կայուն ժողովրդավարական համակարգի ձևավորմանն ու ամրապնդմանը:
Հիշյալ համատեքստում հարկ ենք համարում անդրադառնալ նաև այն հանգամանքին, որ Սահմանադրության զարգացման հիմնախնդիրները վերլուծելիս իրավաբանական գրականության մեջ առավել հաճախ խոսվում է Սահմանադրության
տեքստում փոփոխություններ կատարելու մասին: Մինչդեռ մեր գիտական աշխատանքների շրջանակներում ներկայացված զարգացում հասկացության բնորոշումը1 հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ պարտադիր չէ` փոփոխությունը կատարվի իրավական ակտի տեքստի շրջանակներում, այլ այն կարող է վերաբերել նաև նորմի
ընկալմանը: Հետևաբար, Սահմանադրության տեքստում փոփոխություններ կատարելը Սահմանադրության զարգացման միակ եղանակը չէ. դրա հիմքում ընկած
պատճառները բազմաթիվ են:
Առաջին հերթին հարկ է հիշատակել, որ փոփոխման կոշտ կարգի դեպքում
սոսկ Սահմանադրության տեքստում փոփոխություններ կատարելու միջոցով զարգացող հասարակական հարաբերությունների պայմաններին համապատասխանեցնելը բավարար արդյունավետ չէ, քանզի այն գործուն միջոց չէ: Հիմնախնդրի լուծում չեն նաև ճկուն սահմանադրությունները, քանի որ դա որպես կանոն հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ փոփոխելու սահմանադրական կարգավորումները:
Մինչդեռ, ինչպես նշեցինք, Սահմանադրությունը կենսագոյի հիմնական կանոնների
շուրջ հասարակական համաձայնություն է և որպես այդպիսին ամրագրում է կոնկրետ հասարակության քաղաքակրթական արժեքների ամբողջականությունից բխող
նպատակներն ու հասարակական կեցության հիմնարար սկզբունքները, սահմանում է հասարակական վարքագծի հիմնական կանոնները, անհատի ու պետության
փոխհարաբերությունների բնույթը, իշխանության իրականացման կարգն ու սահ1
Սահմանադրության զարգացումը Սահմանադրության` ներքին փոխկապվածության ու ամբողջականության հատկանիշով օժտված այն որակական, նպատակաուղղված ու, որպես
կանոն, անդառնալի փոփոխություններն են, որոնց պայմաններում պահպանվում են համակարգի հիմնական որակը, Սահմանադրության «միջուկը» (տե'ս Մանասյան Ա. Սահմանադրական դատարանի որոշումների տեղը ՀՀ իրավական համակարգում և դրանց դերը Սահմանադրության կայունության ապահովման գործում, Երևան, 2013, էջ 40-55):
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մանները` հասարակական համաձայնությամբ անհրաժեշտ միջավայր ստեղծելով
մարդու ստեղծարար էության լիարժեք դրսևորման ու առաջընթացի համար: Ուստի
ճկուն սահմանադրությունների պայմաններում առավել մեծանում է կենսագոյի վերը նշված հիմնական կանոններն առանց հասարակական համաձայնության փոփոխելու, իսկ մի շարք դեպքերում նաև՝ հիշյալ հասարակական համաձայնությունը
ձևախեղելու հավանականությունը, ինչն իր հերթին հանգեցնում է «սահմանադրություն» հասկացության հիմքում ընկած հատկանիշային արժեքների ձևախեղման:
Կարևոր է և այն, որ Սահմանադրության զարգացումը հաճախ պայմանավորված է լինում ոչ թե այս կամ այն նորմում տեքստային փոփոխություններ կատարելու, այլ դրա բովանդակությունը բացահայտելու անհրաժեշտությամբ: Այդ առումով
ակնհայտ է, որ Սահմանադրության տեքստը չի կարող գոյություն ունենալ շրջապատող իրականությունից վերացարկված: Գաղտնիք չէ, որ այն իրացվում է առօրյա կյանքում, պրակտիկայում: Այդ առումով հիշատակման է արժանի իրավաբանական գրականության մեջ արտահայտված այն տեսակետը, որ Սահմանադրության
առկայությունն ինքնին որևէ խնդիր չի լուծում: Էականը համարժեք սահմանադրական կարգի առկայությունն է: Սահմանադրությունը կյանքի կոչելը, սահմանադրական նորմատիվ բնույթի արժեքներն իրական կյանքի կանոն դարձնելը միայն հնարավորություն կտան երաշխավորել իրավունքի գերակայությունն ու համակարգային կայունությունը: Գերխնդիրը եղել ու շարունակում է մնալ հանրային կյանքի իրողությունները սահմանադրական լուծումներին ներդաշնակելը1:
Հետևաբար, եթե ստատիկ առումով տեքստի բովանդակությունը կարող է բացահայտման կարիք չունենալ, ապա նույնը դժվար է ասել հիշյալ տեքստային լուծումների ու իրականության փոխառնչության դեպքերի մասին, երբ, որպես կանոն,
սահմանադրական նորմերի իրացման համար պահանջվում է դրանց բովանդակության վերհանում: Իսկ դա նպատակահարմար է իրականացնել ոչ թե նորմի
շրջանակներում փոփոխություններ կատարելու, այլ վերջինիս մեկնաբանության
միջոցով: Հակառակ տարբերակը` սահմանադրական տեքստը կարող է չափազանց ծավալուն դառնալ, որի համապատասխանեցումը զարգացող հասարակական հարաբերությունների պայմաններին կպահանջի անընդհատ փոփոխություններ, ինչը հնարավոր չի լինի արդյունավետորեն ապահովել կոշտ սահմանադրությունների պարագայում, իսկ ճկուն սահմանադրությունների դեպքում կնպաստի իրավիճակի առաջացման, այն է՝ կմեծանա «Սահմանադրություն» հասկացության
հիմքում ընկած հատկանիշային արժեքների ձևախեղման հավանականությունը:
Սահմանադրության զարգացման այլընտրանքային եղանակների, մասնավորապես Սահմանադրության մեկնաբանության ինստիտուտի արմատավորումը
պայմանավորելու առումով հարկ ենք համարում ընդգծել, որ ներկայումս սահմանադրությունները, որպես կանոն, սահմանադրական արդարադատության միջոցով
ուղղակիորեն ենթակա են դատական պաշտպանության, որի արդյունավետ իրականացումը դժվար է պատկերացնել առանց դրա դրույթների մեկնաբանության:
Ակնհայտ է, որ անհնար է կիրառել սահմանադրական նորմը կամ իրականացնել
դրա դատական պաշտպանությունը առանց վերջինիս բովանդակության բացահայտման:
Վերը շարադրված հանգամանքներն արդեն իսկ բավարար են փաստելու, որ
Սահմանադրության զարգացումը հնարավոր չէ արդյունավետորեն իրականացնել
սոսկ դրա տեքստում փոփոխություններ կատարելու միջոցով, և որ Սահմանադրության մեկնաբանությունը Սահմանադրության զարգացման կարևորագույն եղանակներից է: Ընդ որում` խոսքը պաշտոնական մեկնաբանության մասին է, քանզի,
1

Տե´ս Հարությունյան Գ. Սահմանադրականության գումարելիները` իրավունքի գերակայություն,
կայուն
զարգացում,
http://concourt.am/armenian/structure/president/articles/
harutyunyan2011.pdf, վերջին մուտք՝ 20.01.2016:
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Պետություն և իրավունք

ի տարբերություն ոչ պաշտոնական մեկնաբանության, այն ունի համապարտադիր
բնույթ և տրվում է դրա համար լիազորված հատուկ մարմնի կողմից:
Հավելենք, որ Սահմանադրության զարգացման վերաբերյալ վերլուծությունները ևս վկայում են, որ պետությունների ճնշող մեծամասնությունում Սահմանադրության տեքստային փոփոխությունները Հիմնական օրենքի զարգացման միակ եղանակը չեն: Ավելին, զարգացման այլ ուղիներն այդ առումով ունեն առավել մեծ ու առանցքային նշանակություն1: Կարծում ենք, որ դրանք հնարավորություն են տալիս
հաղթահարելու ժամանակակից սահմանադրական համակարգերին բնորոշ «նորմատիվ ֆետիշիզմը»: Այդ առումով հիշատակման է արժանի իրավաբանական
գրականության մեջ արտահայտված այն տեսակետը, որ արդի քաղաքակրթությունը տառապում է մի հիվանդությամբ, որը կոչվում է «նորմատիվ ֆետիշիզմ»: Նրա
գլխավոր ախտանիշը պատկերացումն է այն մասին, որ հասարակական առաջընթացը ձեռք է բերվում սոսկ գոյություն ունեցող ձևական նորմերի կատարելագործմամբ ու նորերը ստեղծելով: Պարադոքսն այն է, որ թեև «նորմատիվ ֆետիշիզմի»
անկենսունակությունն անընդհատ հաստատվում է տարբեր ծավալի բազմաթիվ
կոնկրետ օրինակներով, սակայն այդ հիվանդությունը շարունակում է գոյություն ունենալ2:
Տվյալ պարագայում կարող է հարց առաջանալ, թե արդյոք հստակորեն սահմանազատված են այն դեպքերը, երբ ՀՀ Սահմանադրության զարգացումը անհրաժեշտ է իրականացնել տեքստում փոփոխություններ կատարելու եղանակով, իրավիճակներից, երբ քննարկվող նպատակին կարելի է հասնել մեկնաբանության միջոցով:
Հաշվի առնելով այն, որ Սահմանադրությունը կենսագոյի հիմնական կանոնների շուրջ հասարակական համաձայնություն է և որպես այդպիսին ամրագրում է իրավական այն հիմնարար արժեքներն ու սկզբունքները, որոնք բնորոշ են սոցիալական հանրության պատմական տվյալ փուլին ու կազմում են դրա շրջանակներում առաջացող հարաբերությունների «միջուկը», էությունը, սահմանադիրը նախատեսել է այլ իրավական ակտերի համեմատությամբ ՀՀ Սահմանադրության ընդունման ու փոփոխման տարբերակված կարգ` հստակորեն սահմանելով այս գործընթացի շրջանակներում ընդգրկված սուբյեկտներին3: Այդ հանգամանքը կարող է
հանգեցնել այնպիսի եզրակացության, որ ՀՀ Սահմանադրության զարգացումը, բացի նշվածից, տեքստում այլ եղանակով փոփոխություններ կատարել անհնար է:
Սակայն, հաշվի առնելով ներկայացված վերլուծությունը, կարծում ենք, որ վերը
նշված կարգավորումն ամրագրելով` սահմանադիրը նպատակ է հետապնդել ոչ թե
ընդհանրապես արգելել Սահմանադրության զարգացումն այլընտրանքային եղանակներով, այլ բացառել է այլ սուբյեկտների կողմից Սահմանադրության փոփոխումը գործող սահմանադրական կարգավորումներից չբխող նոր կարգավորում նեմուծելու միջոցով: Իսկ դա հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ ՀՀ Սահմանադրության
զարգացումը կարելի է իրականացնել նաև, այսպես կոչված, այլընտրանքային եղանակների, մասնավորապես այն մեկնաբանելու միջոցով:
Միևնույն ժամանակ կարծում ենք, որ քննարկվող հիմնախնդրի առումով հիմնական չափանիշը պետք է լինի Սահմանադրության կայունությունն ապահովելու
տեսանկյունից նրա տեքստում փոփոխություններ չկատարել այն բոլոր դեպքերում, երբ հնարավոր է դրա զարգացումն ապահովել առանց հիշատակված տեքս1

Տե´ս How Constitutions Change (A Comparative Study) / edited by Oliver D., Fusaro C.,
Oxford and Portland, Oregon, 2011, էջ 9-378:
2
Տե´ս Право и правоприменение в России: междисциплинарные исследования / под ред.
Волкова В. М., 2011, էջ 139:
3
Տե´ս ՀՀ Սահմանադրության (գլուխ 15-րդ): «Սահմանադրության ընդունումը,
փոփոխությունը և հանրաքվեն»:

Государство и право

9

տային փոփոխությունների` գործող սահմանադրական կարգավորումների շրջանակներում մեկնաբանություն կատարելով: Հայաստանի Հանրապետության տեսանկյունից դրանք մասնավորապես այն դեպքերն են, երբ առաջանում է ոչ թե այս
կամ այն նորմի վերափոխման, այլ բովանդակության բացահայտման անհրաժեշտություն:
Այսպիսով, կարելի է փաստել, որ մեկնաբանությունը ՀՀ Սահմանադրության
զարգացման կարևորագույն եղանակներից է, և որ նպատակահարմար է Սահմանադրության տեքստում փոփոխություններ չկատարել այն բոլոր դեպքերում, երբ
հնարավոր է վերջինիս զարգացումն ապահովել հիշատակված եղանակի միջոցով1:
Ամփոփելով վերը շարադրվածը` նշենք, որ չնայած ՀՀ Սահմանադրության
167-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Սահմանադրական արդարադատությունն
իրականացնում է Սահմանադրական դատարանը` ապահովելով Սահմանադրության գերակայությունը, սակայն կարծում ենք, որ վերջինս Սահմանադրության միակ
հատկանիշը չէ, որի ապահովմանը նպատակաուղղված է ՀՀ սահմանադրական
դատարանի գործունեությունը: Սահմանադրական կայունության ու Սահմանադրության զարգացման առնչությամբ ներկայացված վերլուծությունը հիմք է տալիս
եզրակացնելու, որ ՀՀ սահմանադրական դատարանի գործունեության էությունն
ընդգծվում է հատկապես այդ երկու գործոնները ապահովելու միջոցով: Սահմանադրագիտության զարգացման ժամանակակից միտումները վկայում են, որ արդի
փուլում սահմանադրական դատարանի որոշումներն այլևս չեն ընկալվում որպես
սոսկ իրավական ակտերի սահմանադրականությունը կամ հակասահմանադրականությունն արձանագրող փաստաթուղթ, այլ առավել շեշտադրվում է վերջիններիս`
միասնական սահմանադրական դոկտրինի ձևավորման ու Սահմանադրության
զարգացման կարևորագույն միջոց լինելու հանգամանքը: Հետևաբար, Սահմանադրության կայունության ու զարգացման ապահովումը սահմանադրական արդարադատությունն իրականացնող մարմնի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, որը, մեր
կարծիքով, քննարկվող մարմնի գործունեության նպատակաուղղվածությունը
մատնանշելու նպատակով պետք է նույնպես իր արտահայտությունը գտնի ՀՀ
Սահմանադրության վերը նշված դրույթի շրջանակներում: Միևնույն ժամանակ, առավել կարևոր ենք համարում հիշյալ նպատակի իրականացման համար համապատասխան մշակույթի ձևավորումը, երբ սահմանադրական դատարանի որոշումներն
ընկալվեն ոչ թե սոսկ որպես իրավական ակտերի սահմանադրականությունը կամ
հակասահմանադրականությունն արձանագրելու, այլ նաև Սահմանադրության կայունությունն ու զարգացումն ապահովելու կարևորագույն միջոց:
Ամփոփելով վերը շարադրվածը՝ նշենք, որ սահմանադրական կայունության և
զարգացման տեսանկյունից ներկայացուցչական և անմիջական ժողովրդավարության կառուցակարգերի զուգակցման ներկայացված մոդելը կարևոր նշանակություն
ունի մասնագիտացված որոշումներ կայացնելու, կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու, ժողովրդի իշխանության և վերջինիս նպատակների արդյունավետ իրականացման առումով և այլ հանգամանքների երաշխավորման պայմաններում կարող է լավագույնս նպաստել կայուն ժողովրդավարական համակարգի
ձևավորմանն ու ամրապնդմանը:
1

Այդ առումով հարկ ենք համարում հիշատակել ԱՄՆ Սենատի անդամ Ջորջ Նորիսի
հետևյալ խոսքերը. «Մենք ունենք օրենսդիր մարմին, որը կոչվում է Ներկայացուցիչների
պալատ` կազմված 400 հոգուց: Մենք ունենք մեկ այլ օրենսդիր մարմին, որը կոչվում է Սենատ` կազմված մոտ 100 հոգուց: Մենք իրականում ունենք ևս մեկ այլ օրենսդիր մարմին, որը կոչվում է Գերագույն դատարան` կազմված 9 հոգուց, և նրանք ավելի զորեղ են, քան
մենք բոլորս միասին վերցրած» (Տե´ս Նազարյան Հ. ԱՄՆ դատական համակարգը, Երևան,
1997, էջ 25-26):
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ
КОНСТИТУЦИИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРЕДПОСЫЛКА
КОНСТИТУЦИОННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Анаит Манасян
Кандидат юридических наук, доцент,
Проректор Академии юстиции
__________________________

В статье рассматриваются вопросы относительно эффективной реализации
путей развития Конституции и значение последней в обеспечении стабильной
демократии. Автор приходит к заключению, что модель конституционных развитий, в которых сочетаются механизмы непосредственной и опосредованной демократии, имеет важное значение для принятия профессиональных решений,
поднятия эффективности правления, эффективной реализации власти народа и
ее целей, и в условиях гарантирования иных обстоятельств может лучшим образом способствовать формированию и укреплению демократической системы.

EFFECTIVE REALIZATION OF THE WAYS OF
CONSTITUTIONAL DEVELOPMENTS AS AN IMPORTANT
PREREQUISITE FOR CONSTITUTIONAL STABILITY
Anahit Manasyan
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Vice-Rector of the Academy of Justice
______________________________

Article considers issues with regard to effective realization of ways of
constitutional developments and the role of the latter in ensuring constitutional
stability. Author concludes that the model of constitutional developments, which
combines mechnaisms of direct and intermediated democracy, has an improtant role
for professional decision-making, increasing the effectivness of administration,
effective realization of the power of people and its aims, and in conditions of
guaranteeing the other circumstances can mostly contribute to the formation and
strengthening of a democratic system.
Բանալի բառեր – Սահմանադրության զարգացում, զարգացման եղանակներ, անմիջական և
միջնորդավորված ժողովրդաիշխանություն, սահմանադրական կայունություն, քաղաքացիական նախաձեռնություն, Սահմանադրության պաշտոնական մեկնաբանություն
Ключевые слова – развитие Конституции, пути развития, непосредственная и опосредованная демократия, конституционная стабильность, гражданская инициатива, официальное толкование Конституции
Key words – development of Constitution, ways of development, direct and intermediated
democracy, constitutional stability, civil initiative, official interpretation of Constitution
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ПРОБЛЕМА ГАРМОНИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Рита Арустамян
Доцент кафедры юриспруденции АрГУ,
кандидат юридических наук
____________________________

Проблема взаимоотношений личности, общества и государства имеет особую значимость и актуальность на современном этапе армянского государства.
Последние десятилетия со стороны государства пренебрегались интересы общества и человека. А человек, его жизнь, здоровье, честь и достоинства, права и
свободы являлись и являются высшей ценностью. Поэтому эта проблема одна
из центральных в механизме правового регулирования всей системы общественных отношений. Основным звеном здесь выступают конституционные права
и свободы человека и гражданина, их гарантированность, взаимная ответственность между государственной властью и личностью. Личность занимает в правовой системе центральное место и выступает в ней во многих качествах – гражданина, субъекта права и правоотношений, носителя прав и обязанностей, к ней
обращены юридические предписания, от нее зависит состояние законнօсти и
правопорядка, уровень правовой культуры общества. На ней замыкаются практически все юридические явления, фокусируются правовые связи и процессы.1
Личность и общество являются взаимодополняющими, неотделимыми и существуют в неразрывном единстве. Общество – это исторически развивающаяся
система отношений между людьми. Общество является основой существования
государства. Государство развито и сильно настолько, насколько сильно общество.2
“Государство, - писал Гегель,- скрепляет общество правовыми отношениями… Государство – это общество с правовыми отношениями, в котором люди
имеют значение друг для друга не в силу каких-либо индивидуальных естественных свойств… а как лица, и эта личность каждого косвенно утверждается”. 3
Аристотель в своей работе “Политика” утверждал, что “… государство существует по природе и по природе предшествует каждому человеку, поскольку последний, оказавшись в изолированном состоянии, не является существом самодовлеющим, то его отношение к государству такое же, как отношение любой
части к своему целому. Во всех людей природа вселила стремление к государственному общению, и первый, кто это организовал, оказал человечеству величайшее благо…”.4
Таким образом, государство и личность соотносятся как целое и часть, т.е.
личность не может существовать без государства, но и государство в свою очередь не может функционировать без личности, ибо государство – это есть общество с правовыми отношениями. Поэтому государство, общество и личность
как субъекты не могут существовать раздельно. Известный теоретик и цивилист
Г.Ф.Шершеневич определял соотношение личных и общественных интересов,
1

См. Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987, С. 8.
См. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М.,1999, С. 95.
3
См. Гегель, Философия права. М.,1990, С.297.
4
См. Аристотель. Политика. М.,2002, С. 25.
2
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подчеркивал: … масса людей для того, чтобы составить общество, нуждается в
чем-то связующем их в одно. Эта связь создается общим интересом. Под именем интереса понимается сознание, что данная потребность может быть удовлетворена известными средствами… Когда у целой группы людей возникает сознание, что их потребности могут быть удовлетворены лучше всего соединенными силами, то у них создается общественный интерес – интерес общения. Общество и есть совокупность людей, объединенных сознанием, что известные
потребности, общие всем, могут быть удовлетворены наилучшим образом только их совместными силами”.1
Как верно отмечает В.А.Затонский, “государство не может быть отторгнуто
от общества, как и общество, личность – от государства. Общество – это единый
социальный организм, состоящий из множества социальных субъектов: индивидуальных (личность) и коллективных (социальные группы, социальные институты). Государство – важнейший социальный субъект, регулирующий общественные отношения”.2
Интересным представляется и мнение В.В.Субочева, который, исследуя категорию “интерес”, приходит к выводу, что интересы личности, общества и государства характеризует взаимопроникновение и максимальная взаимообусловленность. “Государственный интерес объединяет в себе два взаимоисключающих начала. Он может и должен в определенных случаях противоречить интересам личности, отстаивая общественное, противоречить общественному, гарантируя права каждого. И, наконец, взаимоисключать общественный и личный интерес не только ради единичного либо общего блага, но и ради блага своего,
блага аппарата управления”.3
Справедливо и мнение Н.С.Бондаря о том, что при установление приоритета частных интересов над публичными не приводит к нарушению баланса, а напротив, направлено на его достижение, так как государство во взаимоотношениях
с личностью – всегда более сильная сторона. Н.С.Бондарь утверждает, что:
1. Властная компетенция государства и специальный аппарат принуждения
для эффективного воплощения своей воли.
2. Наличие у государства достаточных материальных ресурсов для реализации властных предписаний.
3. Государство, ограничивая личность в ее правах и свободах, может руководствоваться принципом особой значимости публичного интереса, который, в
отличие от частного, призван, с одной стороны, обеспечивать устои общества и
государства как условие их существования, с другой гарантировать удовлетворение частных интересов в их единичном и концентрированном (‘‘усредненном’’)
выражении.4
Ошибочно мнение и том, что только в обособлении, отдалении от государства можно полностью реализовать идеи свободы, принципы справедливости и законности. Отметим, что в концепции правового государства именно человек за1

См. Шершеневич Г.Ф. Общее учение о праве и государстве. М.,Типография т-ва И.Д.
Сытина,1908, С. 513.
2
См. Затонский В.А. Гражданское общество и государство:противостояние или
партнерство// Конституционное и муниципальное право. 2007, N 17, С. 43-45.
3
См. Субочев В.В. Законные интересы: монография под ред.А.В.Малько. М.,Норма, 2008,
С. 359.
4
См. Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав
человека Конституционным Судом Российской Федерации. Монография. М., Юстицин
форм., 2008, С. 592.
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нимает главное и важное место в государственно-правовой жизнедеятельности
общества. Именно в его правовом статусе отражается взаимосвязь государства
и личности.
Также уместно отметить, что человек стремится к максимально возможной
свободе. Однако безграничная свобода угрожает самому человеку и обществу в
целом. Плохо то, что люди зачастую злоупотребляют предоставленной им свободой, не умеют пользоваться ею, нарушают права и интересы других людей и
государства. Свобода перерастает во вседозволенность, что приводит к столкновению интересов, к беспорядкам.
Как найти баланс между интересами государства и личности, между
властью и обществом? Такой баланс закрепляется конституциями – своего рода
общественный договор между государством и обществом.
Соотношение человек – общество – государтсво на разных этапах истории
рассматривались по-разному. На заре развития государственности человек был
отчужден от власти, и в отношениях с обществом и государством руководствовался мгновенными традициями, не отделяя себя от рода, общины, общества и
государства. С развитием общества и человека возникли идеи етсественного
права человека (право на жизнь, свободу, собственность). Они утверждали, что
все люди равны от рождения и имеют равные права, обусловленные приридой.
Само же государство есть результат общественного договора. Значительный
вклад в эту концепцию внес Аристотель. Он защищал права, присущие человеку
от рождения. Различал естественное и позитивное право. Аристотель проповедовал идею верховенства естественного права над законами государства, которая получила развитие в современной концепции прав человека.
Во времена феодолизма идея равенства от рождения естественных прав
всех людей была отвергнута. В период ранних буржуазных революций в разработку концепции прав человека и его взаимоотношений с государственном значительный вклад внесли прогрессивные мыслители Г.Гроций, Б.Спиноза,
Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Монтескье, Д.Дидро, П.Гольбах, Т.Джефферсон. Дж.Локк
впервые четко разделил такие понятия как “личность”, “общество” и “государство”. Формирование конституционных принципов взаимоотношений человека, общества и государства связано с эпохой буржуазно-демократических революций.
Формирование этих принципов являлись необходимостью для правового закрепления нового общественного строя, нового устройства государства, основных
принципов взаимоотношения личности, общества и государства. Поэтому любое
общество требует управления, которое обеспечивается государственной
властью. Государственная власть представляет собой возможность управлять
обществом, подчинять его своей воли. В демократическом государстве государственная власть действует в соответствие с интересами общества, человека
и в рамках права.
Каждое современное государство само определяет основные принципы, регулирующие взаимоотношения личности, общества и государства. Демократические конституции закрепляют эти основные принципы:
‐ принцип народовластия;
‐ принцип приоритета прав человека;
‐ принцип представительного правления и разделения властей;
‐ принцип приоритета права;
‐ принцип правовой защищенности человека и гражданина;
‐ принцип единства права и закона.
Конституционный принцип народовластья означает принадлежность всей
государственной власти народу (обществу), а также свободное осуществление

14

Պետություն և իրավունք

народом этой власти в соответствии с его суверенной волей. Субъектом созидающим законы, и одновременно объектом их применения является общество в
целом.
Кроме конституционного закрепления принципа приоритета прав человека в
демократическом государстве должно быть реально гарантирована реализация
всех прав и свобод человека. Принцип разделения властей является одной из
таких гарантий. Принцип правового разграничения деятельности различных ветвей государственной власти означает правовой способ приобретения власти. А
для правового государства характерным является демократический способ
приобретения власти, наделение ею только в соответствии с правом, законом.
Разделение властей означзет, что органы законодательной, исполнительной и
судебной власти самостоятельны в пределах своей компетенции и не могут вмешиваться в компетенцию друг друга. В то же время компетенция этих органов такова, что они не могут действовать изолированно, и государственная власть осуществляется в процессе кооперации трех ее самостоятельных ветвей. Кроме того, во взаимоотношениях ветвей власти должны быть сдержки и противовесы, не
позволяющие каждой из ветвей власти выходить за пределы ее компетенции и,
наоборот, позволяющие одним ветвям власти удерживать другие в рамках компетенции.1
Французский просветитель Ш.А.Монтескье в его основном сочинении “О духе законов” выразил юридический смысл разделения властей так: “Если власть
законодательная и исполнительная будут соединены в одном лице или учреждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, что этот монарх или сенат
станет создавать тиранические законы для того, чтобы так же тиранически применять их. Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не будет отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем”.2
Из сказанного следует, что необходимое условие государства – это господство права и отрицание произвола власти, т.е. правовое государство должно
основываться на приоритете права. Что означает приоритет права? Это – рассматрение всех вопросов государственной и общественной жизни с позиции права и закона, правовое обоснование решений государственных и общественных
органов, соединение нравственно-правовых ценностей (справедливость,разумность) и формально-регулятивных ценностей права (нормативность и равенство
всех перед законом). Таким образом все взаимоотношения индивида с государством (его органами, должностными лицами) должны строиться только на
правовой основе. И если они выходят за пределы действия права, со стороны
государства это может обернуться произволом и игнорированием нужд человека. Таким образом, в основе всех взаимосвязей гражданина как с государством и
его органами, так и с другими общественными образованиями должны регулироваться в рамках права. И так, правовая защищенность человека и гражданина
лежит в основе всех взаимосвязей гражданина и государства. А принцип правовой защищенности человека и гражданина обусловлен естественным происхождением права, возникшего из стремления человека защитить, сохранить свою
жизнь, свободу. Государство и гражданин – равноправные участники правоотно1

См. Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства. М. НОРМА-ИНФРА.
1999, С. 575.
2
См. Монтескье Ш.Л. Избранные произведения, М.,1955, С. 290.
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шений, основной формой их взаимосвязей выступает договор, а договором высшей формы является конституция, которая принята в результате всенародного
голосования, т.е. путем референдума.
В правовом государстве должен действовать принцип единства права и закона. Этот принцип означает, что любой нормативно-правовой акт должен не
только по форме и наименованию, но и по смыслу и содержанию быть правовым. Уместно упомянуть философские взгляды Иммануила Канта, который многократно указывал, что государство должно опираться на право, строго согласовывать свои действия с правом постоянно ориентироваться на право. Государство, по Канту, выступает в качестве объединения множества людей, подчиненных
правовым законом, где действует принцип, согласно которому законодатель не
может решить относительно народа того, чего народ не может решить относительно самого себя. Если же государство уклоняется от данного принципа, от
соблюдения прав и свобод и не обеспечивает охрану законов, то оно рискует потерять уважение и доверие своих граждан, побуждает их к занятию по отношению к себе позиции отчужденности.1
По нашему мнению, происходящие в нашем государстве изменения в политической,социальной, экономической, правовой сферах жизнедеятельности актуализируют вопросы установления баланса интересов государства и личности.
Механизм взаимодействия личности, общества и государства должно быть основано на наиболее оптимальном соотношение интересов человека, общества и
государства. Непонимание или недооценка данного механизма могут повлечь
разнообразные негативные последствия, такие как нарушение прав человека,
ухудшение уровня жизни, коррумпированность властных структур. Следствием
этих негативных процессов является растущее чувство недовольства действиями власти, утрата доверия и уважения к ней и умаление роли государства как защитника своих граждан.
Задача стоящая перед нашим обществом – это установление такой системы
взаимоотношений, при которой, с одной стороны, личность сможет свободно
реализовать свои права, развить свои способности, с другой – государство являясь сильным и независимым обязано создать условия для экономической стабильности и благополучия жизни людей, охраняя права человека и обеспечивая
безопасность страны.
Во взаимоотношениях личности и государства особое значение приобретает принцип взаимной ответственности между ними. От реализации этого механизма зависит законность и правопорядок в обществе, а также уровень обеспечения прав и свобод личности. Эту идею Иммануил Кант сформулировал так:
каждый гражданин должен обладать той же возможностью принуждения в отношении властвующего к точному и безусловному исполнению закона, что и властвующий в отношении гражданина. Именно в правах и обязанностях закрепляются достигнутый в обществе уровень свободы человеческой личности.
Как справедливо утверждает Б.С.Эбзеев, “сочетание и взаимодействие интересов индивида и общества являются условием подлинной свободы, отличной
от произвола, и истинной индивидуальности человека и основным социальным
содержанием взаимной ответственности(позитивной и негативной) личности и
общества, гражданина и государства.2

1

См. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. М., ”Проспект”, 2008, С. 264.
См. Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и
конституционные обязанности. Мoнография. М., Норма, 2007, С. 384.

2
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Вышеизложенное позволяет нам утверждать, что устанавливая баланс
(соотношение) публичного и частного начал в организации общественной жизни,
способствует становлению и развитию стабильных и справедливых отношений
между человеком, обществом и государством при условии обязательного подчинения всех этих отношений праву. Подчиняясь праву, государственные органы
не могут нарушать его предписания и несут ответственность за нарушение или
невыполнение этих обязанностей. Следовательно, посредством закона государство должно брать на себя обязательства, обеспечивающие справедливость
и равенство в своих отношениях с гражданами и обществом.
Современные государства становятся все более сложными, в них решаются
разного рода экономические, политические и социальные проблемы, что ведет к
появлению все новых и новых конституционных положений, регулирующих различные стороны взаимоотношений.
Принятие новой Конституции в Республике Арцах 1 является отражением
серьезнейших общественных потребностей. Конституция придает высшую юридическую силу фундаментальным правам и свободам человека, защищает его
честь и достоинство, причем уважение и зашита основных прав и свобод человека и гражданина – обязанности публичной власти(ст.3 п.2 Конституции).2
Нужно подчеркнуть, что Конституция Республики Арцах 2017 года включает
более широкий перечень личных прав и свобод, чем Конституция 2006 года. По
Конституции 2017 года в Республике Арцах человек – высшая ценность. Нотчуждаемое достоинство человека – неотъемлемая основа его прав и свобод
(ст.3,п.1). Хотелось бы заметить, что многие положения Конституции, в частности о правах и свободах человека носят декларативный характер, так как отсутствуют экономические, организационные, юридические и иные гарантии реализации правозглашенных норм, неэффективным признается и механизм их защиты. И говорить о достаточной гармонии во взаимоотношениях между государством, личностью и обществом пока преждевременно.
В то же время необходимо подчеркнуть, что Конституции Республики Арцах
2006г. и 2017г. сделали важный шаг на этом пути. Важно отметить, что в арцахском обществе формируется понимание важности проблем признания верховенства права, обеспечения и защиты прав и свобод человека, решение которых
должно стать главной обязанностью государства.
И в заключении захотелось бы подчеркнуть, что личность, общество и государство – это постоянно меняющиеся и развивающиеся организмы, вследствие
чего характер их взаимоотношений также претерпевает постоянные изменения.
Самое главное в этих взаимоотношениях – обеспечение баланса, интересов
личности, общества и государства. Поэтому подход современной науки к этой
проблеме следующее: человек рассматривается не как изолированное, независимое от общества индивид, а исходит из неразрывности и противоречивости
взаимоотношений между человеком, обществом и государством. В данном подходе проблема прав человека усматривается не столько в ограждение этих прав
от посягательства государства, а в использовании государства в целях создания
наилучших условий свободного существования и развития личности.
Следовательно, государство обязано обеспечить экономические и социальные условия для реализации человеком своих прав и свобод.

1
2

Вторая Конституция Республики Арцах была принята 20 февраля 2017 года.
Конституция Республики Арцах. (ԼՂՀ ՊՏ 2017,02.28 (04/318)), Степанакерт, 2017, С. 12.
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ԱՆՁԻ, ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
Ռիտա Առուստամյան
Արցախի պետական համալսարանի իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկանածու
__________________________________

Անձի, հասարակության և պետության միջև փոխհարաբերությունների հիմնախնդիրը առավել մեծ նշանակություն և արդիականություն ունի Հայաստանի
զարգացման ժամանակակից փուլում, քանի որ վերջին տասնամյակներին պետության կողմից անտեսված են մարդու և հասարակության շահերը: Քանի որ մարդը իր իրավունքներով և ազատություններով բարձրագույն արժեք է, ուստի այս
խնդիրը հիմնականներից մեկն է հասարակական հարաբերությունների ամբողջ
համակարգի իրավական կարգավորման մեխանիզմի մեջ: Այստեղ առաջնային բաղադրիչ են մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքները և ազատությունները, դրանց երաշխավորվածությունը, պետական իշխանության և անձի միջև
փոխադարձ պատասխանատվությունը:
Ուսումնասիրելով տվյալ հիմնախնդիրը` հեղինակը եզրահանգում է, որ հասարակական կյանքի կարգավորման մեջ հանրայինի և մասնավորի միջև հարաբերակցության հաստատումը նպաստում է անձի, հասարակության և պետության
միջև կայուն ու արդար հարաբերությունների առաջացմանը և զարգացմանը:

THE PROBLEM OF RELATIONS BETWEEN AN INDIVIDUAL,
SOCIETY AND THE STATE
Rita Arustamyan
Candidate of Law, Associate professor
___________________________

The problem of relations between an individual, society and the government is of
particular significance and relevance at the present stage of development of the
Armenian state, as the interests of individuals and the society were neglected by the
government in recent decades, although an individual with their rights and freedom
appears as the greatest value. Therefore, this problem is one of the central ones in the
mechanism of legal regulation of the entire system of social relations.
The main element here are the constitutional rights and freedoms of a person and
citizen, their security and mutual responsibility between the government authority.
Considering this problem, the author comes to the conclusion that the
establishment of the ratio of public and private in the organization of the social life
contributes to the formation and development of the sustainable, equitable relations
between an individual, society and government.
Բանալի բառեր – անհատականություն, հասարակություն, պետություն, սահմանադրություն,
իրավունքի
գերակայության
օրենք,
իրավական
պետություն,
իշխանությունների
տարանջատման սկզբունք, իրավունքներ և պարտականություններ, հանրայինի և
մասնավորի հարաբերակցությունը
Ключевые слова: личность, общество, государство, конституция, приоритет права, закон,
правовое государство, принцип разделения властей, права и обязанности, баланс (соотношение) публичного и частного
Key words: person, society, government, constitution, supremacy of law, legislation, state of
law, the prinsiple of the separation of powers, rights and duties, balance of public and private
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ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԿՅԱՆՔԻ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մուշեղ Բաբայան
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի պետ
________________________________

Ընդհանուր հարցեր: Վերջին տարիներին տեխնիկայի, գիտության, տնտեսության զարգացումը ոչ միայն հանգեցրել է մարդակենտրոն հասարակության ազատականացման, այլև արդիական է դարձրել հասարակական հարաբերությունների
մանրակրկիտ կանոնակարգման անհրաժեշտությունը և հասարակական անվտանգության տեսանկյունից նոր տեխնոլոգիաների, մեխանիզմների, կառուցակարգերի
ներդրման անխուսափելիությունը: Անվտանգության կառուցակարգերի ներդրումը
ենթադրում է հանրային իշխանության որոշակի միջամտություն մարդու մասնավոր
կյանքի ոլորտ: Այս հանգամանքն էլ իր հերթին պայմանավորել է մարդու մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության պաշտպանության, երաշխիքների, միջամտության
ինտենսիվության, ծավալների և եղանակի առավել մանրամասն կանոնակարգման
անհրաժեշտությունը:
Անվիճելի է Ս.Վ. Սոլգալովի այն դիրքորոշումը, որ 20-րդ դարի ընթացքում քաղաքակրթության ամենանշանակալից ձեռքբերումներից մեկը մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված պետական և միջազգային համակարգերի ամրապնդումն ու կատարելագործումն է1: Անհերքելի է, որ պետության բարոյական,
կրոնական և իրավական զարգացվածության կարևորագույն ցուցիչներից է առհասարակ՝ մարդու իրավունքների և մասնավորապես՝ մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի պաշտպանության վիճակը:
21-րդ դարի սկզբին մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ցանկացած
զարգացած պետության գործունեության անխախտելի ուղղություններից է: Այն
կանխորոշում է առաջին հերթին հանրային իշխանության մարմինների գործունեությունը: Այս իմաստով բացառություն չէ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը: Դրա
մասին է վկայում ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի պահանջը, որը և փաստացի սահմանում է հանրային իշխանության առաքելությունը2: Ավելին, ՀՀ նախագահը, հիմք ընդունելով սահմանադրական այդ պահանջը, 2012 թ. հոկտեմբերի 29-ին
ստորագրեց «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՆԿ-159-Ն կարգադրությունը: Փաստաթղթի ներածությունում սահմանվեց, որ մարդու իրավունքների երաշխավորումը, ապահովումը և
պաշտպանությունը ժողովրդավարական, իրավական պետության, քաղաքացիական հասարակության իրավաքաղաքական ու բարոյական առաջնահերթություններից են, սահմանադրական զարգացումների և պետական ու հանրային ինստիտուտների գործունեության առանցքը: Մարդու իրավունքների պաշտպանությունն
1
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այն հիմնարար սկզբունքներից է, որոնց շնորհիվ ձևավորվում է պատշաճ վերաբերմունք ոչ միայն պետության, օրենքի, հասարակական կարգի, այլև քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ, քանի որ վերջինիս հասունությունը և զարգացումն էապես կախված են մարդու իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակից, մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտների զարգացածության աստիճանից և փոխգործակցությունից: Հանրահայտ է, որ միայն մարդու իրավունքների և շահերի պաշտպանությամբ է հնարավոր զարգացնել քաղաքացիների կենսամակարդակը, նրանց կյանքի որակը, հետևաբար՝ հասնել ողջ պետության բարեկեցության բարձրացմանը:
Այսպիսով՝ Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումների պայմաններում ևս մարդու իրավունքների պաշտպանությունն առաջնահերթություն համարելը, մասնավորապես՝ հետազոտման առարկա հիմնական իրավունքի պարագայում, ժամանակի
հրամայականն է: Այստեղ գերխնդիր է մարդու կենսագործունեության անձեռնմխելի
շրջանակների, ինչպես նաև հանրային իշխանությունների կողմից անհատի անձնական կյանքին միջամտելու սահմանների ու հիմքերի որոշակիացումը:
Հարցի հետազոտման կարևորությունը նաև այն է, որ մեծ արագությամբ զարգացող հասարակական հարաբերությունների պայմաններում ավելանում են նաև
հանրային իշխանության մարմինների կողմից մարդու մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության ոլորտ միջամտությունների ծավալը, որոնք առերևույթ կարող են նույնիսկ արդարացվել հանրային իշխանության կողմից իրենց գործառույթների իրականացման ընթացքում իբր «անխուսափելի» բացասական ազդեցություններով:
Այս սուբյեկտիվ, հիմնական իրավունքի զարգացման, հետևաբար՝ պաշտպանության մակարդակը կարող է յուրօրինակ ցուցիչ լինել ընդհանրապես մարդու իրավունքներին ոչ իրավաչափ միջամտության ռիսկայնությունը նոր փոփոխությունների և կարգավորումների շրջանակներում գնահատելու համար:
Մարդու մասնավոր կյանքի ոլորտները, որտեղ այդ սուբյեկտիվ իրավունքի
կրողն ապրում է և կարող է զարգացնել իր անհատականությունը, բազմազան են և
մասամբ են ենթարկվում իրավական կարգավորման: Սա պայմանավորված է երկու հանգամանքով՝
1) բավականին դժվար է իրավունքի նորմերով կանոնակարգել միջանձնային
այն հարաբերությունները, որոնք կառուցվում են ընկերության, սիրո, հարգանքի, ատելության զգացմունքների վրա,
2) իր բնույթով մարդը, հանրային նշանակություն ունեցող գործունեությունից
(պետական ծառայություն, քաղաքական գործունեություն և այլն) զատ, հասարակությունից, պետությունից և այլ անձանցից որպես անհատ որոշակի անկախության
կարիք ունի 1:
Մարդն իրավունք ունի ինքնուրույն ընտրելու իր կյանքը, և ոչ ոք չի կարող
նրան պարտադրել սեփական կենսաձևը, քանի որ մասնավոր կյանքի իրավունքը
մարդու անձնական արժեքն է: Օրենքը միայն կարող է կանխորոշել որոշակի սահմաններ, որոնք բավականին տատանվող են: Այդ տատանումները կախված են
շատ հանգամանքներից, օրինակ՝ տվյալ հասարակարգից, պետության ձևից, կառուցվածքից, քաղաքացիական հասարակության զարգացման և հասարակության
իրավագիտակցության մակարդակից, բարոյականության և էթիկայի մասին հասարակության պատկերացումներից, տվյալ պատմական ժամանակահատվածում հասարակության մեջ մարդու տեղի և դերի գնահատականից: Այս հանգամանքներն ի1
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Պետություն և իրավունք

րենց ազդեցությունն են ունենում օրենսդրի կամքի վրա և օրենսդրական գործառույթի միջոցով հաստատում համապարտադիր կանոններ: Օրինակ՝ Հնդկաստանում մինչ օրս մասնավոր կյանքը կանխորոշվում է կաստայական պահանջներով:
Ճապոնիայի առանձին քաղաքներում համարում են, որ պետք է ապրել կիսաթափանց տներում, որպեսզի հարևանները կարողանան անընդհատ տեսնել, թե ինչով
են զբաղվում մարդիկ և նրանց ընտանիքները1: Այլ կերպ՝ մասնավոր կյանքի մասին
պատկերացումները տարբեր հասարակություններում տարբեր կերպ են ընկալվում: Մասնավոր կյանքի իրավունքի էությունն այն է, որ համոզմունքները, կենսաձևը, մարդու սեռական վարքը առանց վերջինիս կամքի չդառնան հասարակության սեփականությունը:
Հայտնի է, որ մարդու մասնավոր կյանքի նկատմամբ պետության վերաբերմունքը միշտ քաղաքական ռեժիմի մասին վկայող չափորոշիչ է եղել: Անձի մասնավոր կյանքին հանրային իշխանության կողմից չմիջամտելու պահանջը քաղաքացիական հասարակության սկզբունքներից է:
Պետք է նկատի ունենալ, որ մարդու իրավունքների, այդ թվում՝ մասնավոր
կյանքի անձեռնմխելիության ձևական հռչակումը բավարար չէ դրանք պաշտպանելու համար: Խորհրդային իշխանության երկարամյա փորձը, որի ժամանակ քաղաքացիների մասնավոր կյանք ներխուժելն ընդունված գործելաոճ էր՝ հատկապես
այլակարծության «վտանգավոր» դեպքերը բացահայտելու նպատակով, մեզ հնարավորություն է տալիս արժանվույնս գնահատել այս իրավունքի և գործնականում
նրա իրացվելիության կարևորությունը: Այնուամենայնիվ, այստեղ պետք է կարևորել
նաև այն հանգամանքը, որ, ինչպես իրավացիորեն նշում է Ս.Վ.Սոլգալովը, ապրել
հասարակության մեջ և հասարակությունից ազատ լինել անհնար է, և մարդու մեկուսացմանը սոցիալական հսկողության հակադարձումը հասարակական կյանքի
անբաժան տարրն է2:
Կարելի է համարել, որ հասարակության մեջ անհատի կենսագործունեությունը
բաժանվում է սկզբունքորեն տարբեր երկու հատվածների՝ մասնավոր կյանքի և
հասարակական կյանքի: Սրանք մարդու կենսագործունեության երկու հակառակ ոլորտներն են, որոնք պետք է արդյունավետ համատեղվեն՝ ստեղծելով մեկ միասնություն: Հասարակական ակտիվ գործունեությամբ զբաղվելով՝ մարդն այնուամենայնիվ ձգտում է մեկուսացման: Որքան ակտիվ է նրա հասարակական կյանքը,
այդքան մեծ է մասնավոր կյանք ներխուժելու պահանջը: Այդ պատճառով անհրաժեշտություն է առաջանում նվազագույնի հասցնել նրա կյանքի այս մեկուսի հատվածի նկատմամբ հսկողությունը: Այնուամենայնիվ, որքան բարդանում է հասարակական կյանքը, այդքան հետևողական է դառնում հսկողությունը, որի համար տրամադրվում են գիտատեխնիկական նվաճումները, մեթոդներն ու մեխանիզմները3:
Հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկողությունը, տեսաձայնագրող
սարքերով դիտարկումը, համակարգչային տեխնիկայի միջոցով մեծ ծավալի անձնական տեղեկատվություն հավաքելն ու վերլուծելը սոցիալական հսկողության այս
ժամանակակից միջոցները, պատկերավոր ասած, մի մեծ դիտանցք են ստեղծում,
որի միջով պետությունը հետևում է քաղաքացուն4:
Մարդու նկատմամբ չափազանց հետևողական, տոտալ հսկողությունը բերում
է սոցիալական բացասական հետևանքների, որոնցից պաշտպանելուն է կոչված
քննարկվող իրավունքը:
Հիմնահարցի միջազգային կարգավորվածության աստիճանը և ՄԻԵԴ-ի նախադեպային պրակտիկան: Մարդու մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավուն1

Տե´ս Солгалов С.В. նշվ. աշխ.:
Տե´ս նույն տեղում:
3
Տե´ս նույն տեղում:
4
Տե´ս նույն տեղում:
2
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քը վերպետական մակարդակով ամրագրվել է «Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում» (1948թ.), «Մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայում (այսուհետ նաև`
ՄԻԵԿ) (1950թ.), ապա իր զարգացումն է ստացել «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» միջազգային դաշնագրում (1966թ.):
Մարդու իրավունքների եվրոպական կոմիտեն իր թիվ 6825/74 արձանագրությամբ սահմանել է «Մասնավոր կյանքը հարգելու իրավունքն անձնական կյանքին
միջամտելուց զերծ մնալու, սեփական կամքով կյանքը դասավորելու, անձնական
կյանքի մասին տեղեկություններն օտար աչքից պաշտպանելու իրավունք է»1:
Մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի համաձայն (Անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունք)՝ «Յուրաքանչյուր ոք ունի անձնական ու ընտանեկան կյանքի, բնակարանի և նամակագրության նկատմամբ հարգանքի իրավունք»2:
Փաստորեն այդ հոդվածի պաշտպանության առարկան այս չորս իրավունքն է: Դրա
բովանդակությունն աչքի է ընկնում իր յուրահատկությամբ: Մասնավորապես հոդվածի փաստակազմի հատկանիշների վելուծությունից երևում է, որ իրավունքի
կրողը (մասնավոր անձ) իրավունքի հասցեատիրոջից (հանրային իշխանություն)
ակնկալում է չմիջամտել այդ իրավունքի պաշտպանության առարկային (բացառություն են 2-րդ մասով նախատեսված հիմքերը): Սակայն այս ամենը չի նշանակում, որ հանրային իշխանության պասիվությունը միշտ արդարացված է, քանզի
կոնվենցիոն իրավունքի խախտում հնարավոր է ոչինչ չանելով: Ինչպես նշվում է իրավաբանական գրականության մեջ, հոդվածից բխում են պաշտպանություն և երաշխիքներ ապահովելու պետության պոզիտիվ պարտականությունները3:
Ինչ վերաբերում է Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրին, ապա
այնտեղ ամրագրվել է մարդու անձնական և ընտանեկան կյանքին կամայական միջամտելու, բնակարանի անձեռնմխելիության և նամակագրության գաղտնիության
նկատմամբ անհիմն ոտնձգելու արգելքը: Միաժամանակ նախատեսվել է միջամտությունից և ոտնձգությունից պաշտպանվելու մարդու անօտարելի իրավունքը4:
Սոցիալապես խոցելի անձանց իրավունքների պաշտպանության համար մեծ
նշանակություն ունի 2006 թ. Հաշմանդամների իրավունքների կոնվենցիան, որի 22րդ հոդվածը ոչ միայն ամրագրեց հաշմանդամների մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության և պաշտպանության իրավունքը, այլ նաև հոդվածի 2-րդ մասում պարտավորեցնում է մասնակից պետությանը պահպանել հաշմանդամի անձնական և առողջական վիճակի մասին տեղեկությունների գաղտնիությունը: Կոնվենցիայի 31րդ հոդվածը մասնակից պետություններին միաժամանակ պարտավորեցնում է
պարբերաբար հավաքել անհրաժեշտ տեղեկատվություն, ներառյալ` վիճակագրական ու հետազոտական տվյալներ, որոնք հնարավորություն կտան մշակելու ու իրականացնելու Կոնվենցիան կիրարկելու համար անհրաժեշտ քաղաքականութ1

Տե´ս Лебедев В. Судебная власть и средства массовой информации: теория вопроса и
практика взаимоотношений // Российская юстиция. 1999. N12 . էջ 2:
2
Տե´ս «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին»
կոնվենցիա` փոփոխված 11-րդ արձանագրությամբ (4-ը նոյեմբերի, 1950 թ., Հռոմ),
https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=20870 (18.02.2019):
3
Տե´ս Հովհաննիսյան Գ., Ղամբարյան Ա., Սարգսյան Ա. Մասնավոր անձի կատարած
գաղտնի տեսագրության կամ ձայնագրության օգտագործման թույլատրելիությունը
քրեական և քաղաքացիական դատավարությունում.- Եր.: «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ» hրատ., 2017. Էջ
14, Lingens v Austria, A 103 (1986), 8 EHRR 407, §37 PC, Plattform "Ärzte für das Leben"
(Doctors for the Right to Life) v. Austria, 5/1987/128/179, 1988.
4
Տե´ս Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, Ընդունվել և հռչակվել է ՄԱԿ-ի
Գլխավոր Ասամբլեայի 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ի 217 Ա (III) բանաձևի համաձայն,
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=1896 (18.02.2019):
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Պետություն և իրավունք

յուն: Ընդ որում, այդ տեղեկատվության հավաքման ու պահպանման գործընթացը
պետք է համապատասխանի օրենքով սահմանված երաշխիքներին, ներառյալ`
տվյալների պաշտպանության մասին օրենսդրությանը, որը կապահովի հաշմանդամություն ունեցող անձանց անձնական կյանքի գաղտնիությունը և հարգանքը
նրա նկատմամբ1:
Ինչպես նշվել է, մասնավոր կյանքի ոլորտը բավականին լայն է2, ինչը բարդություններ է ստեղծում քննարկվող իրավունքի պաշտպանության առարկայի որոշակիացման հարցում:

Քննարկվող հիմնական իրավունքի պաշտպանության առարկայի լայն լինելու
օգտին է վկայում նաև ՄԻԵԴ-ի նախադեպային պրակտիկան: Մասնավոր կյանքի
անձեռնմխելիության իրավունքին առաջին անգամ ՄԻԵԴ-ն անդրադարձել է 1968թ.
քննված գործով, որը վերաբերում էր Բելգիայում ֆրանսախոս ծնողների երեխաների ֆրանսերեն կրթություն ստանալու իրավունքին: Ի սկզբանե ընդգծելով, որ Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածն ուղղված չէ կրթության իրավունքի երաշխավորմանը,
քանզի այն հիմնականում մարդու անձնական և ընտանեկան կյանքին հանրային
իշխանությունների անհիմն միջամտությունից անձի պաշտպանությունը երաշխավորող գործառույթ ունի, ՄԻԵԴ-ն այնուամենայնիվ կարևորեց, որ չպետք է բացառել, որ կրթության ոլորտում կիրառվող միջոցները կարող են ազդեցություն ունենալ
կամ շեղվել մասնավոր և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքից: Սա տեղի
կունենա այն դեպքում, երբ, օրինակ, այդ միջոցների նպատակը կամ դրանց
հետևանքը լինի մասնավոր կամ ընտանեկան կյանքի չհիմնավորված միջամտությունը, (inter alia) երեխաներին ծնողներից կամայական բաժանումը3:
Այսպիսով, Եվրոպական դատարանը հենց սկզբից արտահայտել է այն դիրքորոշումը, որ մասնավոր կյանքի իրավունքը չպետք է նույնացվի միայն դրա կամայական հանրայնացումից զերծ պահելու իրավունքի հետ, և պետք է լայն մեկնաբանություն տրվի դրան՝ առարկայի մեջ ընդգրկելով նաև մասնավոր կյանքն անհիմն
միջամտությունից պաշտպանելու իրավունքը:
Հետագայում Ռեկյավիկում շների խնամքի վերաբերյալ գործով մարդու իրավունքների հանձնաժողովը պարզաբանեց, որ մասնավոր կյանքի իրավունքը չի ավարտվում դրա գաղտնիության պաշտպանությամբ. այն նախատեսում է նաև այլ
անձանց հետ հարաբերություններ հաստատելու և զարգացնելու, այդ եղանակով
որպես անձ ձևավորվելու մարդու իրավունքը4: Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի նման
մեկնաբանությունը լայն հնարավորություն ընձեռեց բոլորովին նոր հայացք գցելու
մասնավոր կյանքի երաշխիքների սահմանների վրա: Եվրոպական դատարանը
«մասնավոր կյանքի» նման մեկնաբանությանը հավանություն տվեց նաև Նիեմիցն
ընդեմ Գերմանիայի գործով՝ ընդգծելով, որ խիստ սահմանափակ կլիներ մոտեցումը, եթե «մասնավոր կյանք» հասկացությունը նույնացվեր միայն «ներքին հարաբերությունների հետ», որտեղ մարդը կարող է իր ցանկությամբ վարել իր անձնական
կյանքը. դրանով դատարանը բացառեց արտաքին աշխարհի հետ նրա հարաբերությունների պաշտպանության հնարավորությունը: Մասնավոր կյանքի ինստիտուտը պետք է պաշտպանի նաև այլ մարդկանց հետ հարաբերություններ հաստա1

Տե´ս «Конвенция о правах инвалидов» (Заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006) // СПС
КонсультантПлюс (http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_15.pdf).
2
Տե´ս Klass and Others v. Germay, A 28 (1978), 2 EHRR 2014, PC: Association for European
Integration and Human Right and Ekimdzhiev v. Bulgaria, HUDOC (2007). S.H. and others v.
Austria: Costa and Pavan v. Italy, HUDOC (2012), Evans v. UK, 2007- I, 46 EHRR 728, GC.
3
Տե´ս Право Европейской конвенции по правам человека / Харрис, О'Бойл и Уорбрик; Науч. Издание . – М.: Развитие правовых систем, 2016. էջ 708:
4
Տե´ս X v. Iceland, № 6825/74, 5 DR 86,88 (1976). հատկանշական է, որ Մարդու
իրավունքների հանձնաժողովը ընդգծել է` մարդու կապը շան հետ չի եղել բավարար
ինտենսիվ՝ հարցը մասնավոր կյանքի տիրույթում դիտարկելու համար:
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տելու և զարգացնելու իրավունքը : Դատարանը հաստատեց՝ պարտադիր չէ, որ
հարաբերությունները անձնական բնույթի լինեն: Այս իմաստով Նիեմիցն ընդեմ
Գերմանիայի գործը հենց վերաբերում էր փաստաբանի գրասենյակի խուզարկությանը, և հաստատվեց, որ Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածը պետք է կիրառվի՝ անկախ
հարաբերությունների գործնական բնույթից: Արդյունքում Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի ազդեցության տիրույթում հայտնվեցին բոլոր այն բողոքները, որոնցում դիմումատուն ապացուցում էր, որ իր և շրջապատող անձանց փոխհարաբերությունների վրա տեղի է ունեցել անհիմն ազդեցություն, միջամտություն2:
Հատկանշական է, որ ՄԻԵԴ-ը մասնավոր կյանքի պաշտպանության ծավալի
գնահատման տիրույթ է բերել նաև ֆիզիկական և բարոյական անձեռնմխելիության
իրավունքը: Մասնավորապես հոգեկան հիվանդ կանանց նկատմամբ սեռական
ոտնձգությունների վերաբերյալ գործի շրջանակներում դատարանն ընդգծեց, որ
մասնավոր կյանքի իրավունքը ներառում է նաև անձի ֆիզիկական և բարոյական
անձեռնմխելիության պաշտպանության տիրույթը3:
Մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի բովանդակության որոշակիացման հարցում կառուցողական են նաև ՄԻԵԴ-ի իրավական դիրքորոշումները՝
կապված «ընտանեկան կյանք» հասկացության էության լուսաբանման հետ:
Государство и право
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Պետք չէ մոռանալ, որ մասնավոր կյանքի անձեռնմխելության իրավունքը մեծ
դեր ունի ընտանեկան հարաբերություններում: Ընտանիքը պետության և հասարակության առաջնային կարևորագույն բջիջն է: Հիմնահարցն այս տեսանկյունից դիտարկելու պարագայում ընտանեկան կյանքի պաշտպանությունն առանձնակի
նշանակություն է ստանում հենց հասարակության, հանրային իշխանության և վերջիններիս միջև հարաբերությունների որակական կատարելագործման առումով:
Պետության կողմից ընտանեկան կյանքի նկատմամբ հարգանքը ենթադրում է
ընտանական հարաբերություններին պետական մարմինների կամայականորեն միջամտելու բացառում: Արգելվում են ընտանեկան հարաբերությունները խոչընդոտող ապօրինի միջամտությունները՝ շփման արգելք, բռնի բաժանում, ընտանեկան
կյանքի մանրամասնությունների հրապարակում և այլն: Այս իրավունքի խախտումը
պետք է հանգեցնի պատասխանատվության, այդ թվում՝ նյութաիրավական: Ընտանեկան կյանքը հարգելն սկզբունքային է ցանկացած պետության համար, քանի որ
ընտանիքի դերն ու նշանակությունը հասարակության և պետության կայացման
հարցում թերագնահատել իրավունք չունի ոչ մի պետություն: Հասարակական հարաբերությունների զարգացման տարբեր փուլերում ընտանիքի պաշտպանության
գործառույթը ինչպես որակական, այնպես էլ գործիքակազմի առումով փոփոխությունների է ենթարկվել, որոնք ազդել են նաև կարգավորման պատկերացումների
վրա:

Այս իմաստով ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավաստեղծ գործունեության վրա
հասարակական հարաբերությունների զարգացման ազդեցության լավ օրինակ է
միասեռականների պաշտպանության նկատմամբ մոտեցումը: Մարդու իրավունքների հանձնաժողովը և ՄԻԵԴ-ը տևական ժամանակ այն դիրքորոշումն ունեին, որ
միասեռականների հուզական և սեռական հարաբերությունները մտնում են «անձնական կյանքի» հասկացության մեջ: Սակայն միառժամանակ նրանց նկատմամբ
հասարակության վերաբերմունքի էվոլուցիայի շնորհիվ դրանք դիտարկվում են
նաև «ընտանեկան կյանք» հասկացության տիրույթում4:
Վերլուծելով «ընտանեկան կյանք» հասկացության բովանդակությունը՝ ՄԻԵԴը այն գնահատել է նաև ամուսնական կապերի և ծնող-երեխա հարաբերությունների
1

Տե´ս Niemietz v. Germany A 251 –B (1992), 16 EHRR 97, § 29:
Տե´ս Molka v. Poland, № 56550/00, 2006-IV, DA:
3
Տե´ս Castello – Roberts v. UK, A 247-C (1993), 19 EHRR 112:
4
Տե´ս P.B. and J.S. v. Austria, HUDOC (2010 ) 55 EHRR 926:
2
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Պետություն և իրավունք
լույսի ներքո: Մասնավորապես ընդգծվում է, որ երեխաները, որոնք ծնվում են ամուսնական կապերի արդյունքում (ispo jure) ծնողների հարաբերությունների մաս
են, ուստի անհրաժեշտ է դա գնահատել «ընտանեկան կյանք» հասկացության տիրույթում 1 : Նույնը վերաբերում է նաև այն անձանց և իրենց երեխաներին, որոնք
ապրում են առանց ամուսնական կապերի2: Ինչ վերաբերում է ամուսնալուծված
զույգերի և վերջիններիս ու իրենց երեխաների միջև հարաբերությունների գնահատմանը «ընտանեկան կյանք» հասկացության լույսի ներքո, ապա ՄԻԵԴ-ը այս
պարագայում արձանագրել է իրավական տարբերակված դիրքորոշում: Նման իրավիճակներում մոր և երեխայի միջև ընտանեկան կապերը ՄԻԵԴ-ը գնահատում է
երեխայի ծնվելու պահից և դրա ուժով3: Սակայն ամուսնալուծված հոր պարագայում ՄԻԵԴ-ը խնդիր է տեսնում անձերի հարաբերությունները «ընտանեկան կյանք»
հասկացության լույսի ներքո գնահատելու հարցում4: Մասնավորապես ընդգծվում է,
որ բիոլոգիական պարզ կապերը, առանց որևէ փաստական կամ իրավաբանական
հանգամանքների5, որոնք կվկայեն ամուսնալուծությունից հետո սերտ կապերի մասին, չեն կարող գնահատվել «ընտանեկան կյանք» հասկացության տիրույթում 6 :
ՄԻԵԴ-ը, փորձելով ամեն կերպ տարանջատել «անձնական կյանք» և «ընտանեկան կյանք» հասկացությունները, ամեն դեպքում ընդունում է, որ առանձին դեպքերում դա հնարավոր չէ, ինչը և հաստատում է Դիկսոնն ընդդեմ Մեծ Բրիտանիայի ու
Ս. Հ. և այլք ընդդեմ Ավստրիայի գործերով, որտեղ Դատարանն ընդգծում է, որ անձերի՝ բիոլոգիական ծնողներ դառնալու ցանկությունը և որոշումն ինչպես «անձնական կյանք», այնպես էլ «ընտանեկան կյանք» հասկացությունների տիրույթում են:
Հատկանշական է, որ բնակության համար նախատեսված վայրը, մասնավորապես այնտեղ ծավալվող հարաբերությունները, ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքը ևս գնահատում է մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի
պաշտպանության առարկայի շրջանակներում: Նման հետևության կարելի է հանգել՝ հատկապես հաշվի առնելով ՄԻԵԴ-ի դիրքորոշումներով ձևավորված այն
պրակտիկան, որ բնակարանն այն տեղն է, որտեղ մարդն ապրում է մշտապես, և
սովորոբար դա այն վայրն է, որտեղ անցնում է անձնական և ընտանեկան կյանքը7,
հանգիստը, ընկերներին և կոլեգաներին է ընդունում, և որևէ նշանակություն չունի`
անձը տվյալ բնակարանի սեփականատե՞րն է, թե՞ այնտեղ բնակվում է վարձակալական հիմունքներով,8 կամ այն տրամադրվել է անձին ծառայողական պարտականությունների կատարման հիմքով9:
Ինչ վերաբերում է հաղորդակցության գաղտնիությանը՝ որպես մասնավոր
կյանքի անձեռնմխելության իրավունքի տիրույթում գտնվող պաշտպանության ենթակա ոլորտ, ապա այստեղ ևս ՄԻԵԴ-ի նախադեպային պրակտիկան, կարելի է
արձանագրել, որոշակի է: Հատկանշական է, որ այստեղ Դատարանն էական չի
համարում հաղորդակցության ձևը և (կամ) բովանդակությունը10:
1

Տե´ս Berrehab v. Netherlands, A 138 (1988), 11 EHRR 322, § 21:
Տե´ս Johnston and Others v. Ireland, A 112 (1986) 9 EHRR 203, PC:
3
Տե´ս Marckx v. Belgium, A 31 (1979), 2 EHRR 330, PC; Kearns v. France, HUDOC (2008), 50
EHRR 851:
4
Տե´ս Robertson A.H., Privacy and Human Rights, 1973. P. 183-189:
5
Հատկանաշական է, որ ՄԻԵԴ-ը որպես նման հանգամանքներ դիտարկում է ակնհայտ
հետաքրքրությունը երեխայի նկատմամբ մինչև ծնվելը և հետո, ալիմենտ վճարելու
պատրաստակամությունը և փաստը: Այս մասին մանրամասն տե´ս Boughanemi v. France,
1996-II, 22 EHRR 228; Nylund v. Finland, № 27110/95, 1999 – VI, DA:
6
Տե´ս G. v. Netherlands, № 16944/90, 16 EHRR CD 38 (1993):
7
Տե´ս Giacomelli v. Italy, 2006-XII, 45 EHRR 871:
8
Տե´ս Larkos v. Cyprus, 1999-I, 30 EHRR 597, GC; McCann v. UK, HUDOC (2008) and others:
9
Տե´ս Cvijetic v. Croatia, HUDOC (2004):
10
Տե´ս Michaud v. France, HUDOC (2012):
2
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Մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության հիմնական իրավունքի էությունը: Մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի առանցքն ազատության իրավունքն է: Մարդու իրավունքների և ազատությունների պատմական ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այս ինստիտուտը ձևավորվել է մի շարք պատճառների
ազդեցությամբ, որոնք պայմանավորված են եղել սեփական կյանքի բնույթն ազատ
որոշելու մարդու հոգեբանական պահանջմունքով՝ խղճի ազատության, զբաղմունքի, բնակության վայրի ընտրության, ընտանիք կազմելու և այլ ազատություններով,
ինչպես նաև հասարակության տնտեսական, քաղաքական, կրոնական և այլ ուղղություններով զարգացման պայմաններով1:
Հատկաշական է, որ մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի վերաբերյալ իրավաբանական գրականության մեջ միասնական բնորոշում բացակայում է2: Եթե փորձենք համակարգել հիմնահարցին առնչվող դիրքորոշումները, ապա պետք է արձանագրել, որ ընդհանուր մոտեցումը հետևյալն է, որ այն անձի,
նրա ընտանիքի, բնակարանի վերաբերյալ տեղեկատվությունը վերահսկելու և
դրանց հրապարակմանը, դրանց նկատմամբ ոտնձգություններին, ինչպես նաև անձի պատվի և հեղինակության դեմ ուղղված ոտնձգություններին դիմակայելու մարդուն տրված հնարավորություն է3: Մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքը դասվում է անձնական իրավունքների շարքին: Յուրաքանչյուրն այդ իրավունքով օժտված է ի ծնե, և պետությունները պարտավոր են ձեռնպահ մնալ այդ
անձնական ազատության ոլորտին ապօրինի միջամտելուց 4 : Մասնավոր կյանքի
պաշտպանության մասին խոսելիս հիմնականում օգտագործվում են երկու հասկացություններ՝ «անձեռնմխելիություն» և «գաղտնիք»: Այս տրամաբանությամբ էլ կառուցված են ժամանակակից սահմանադրությունները:
Հատկանշական է, որ ի տարբերություն 2005 թվականի ՀՀ սահմանադրության
տեքստի, որի 23-րդ հոդվածով պաշտպանվող արժեքների շրջանակը սահմանափակված էր միայն մասնավոր և ընտանեկան կյանքի նկատմամբ հարգանքի պահանջի իրավունքով, 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում «Մասնավոր և ընտանեկան կյանքի, պատվի ու բարի համբավի անձեռնմխելիությունը» վերնագրով 31-րդ հոդվածի պաշտպանության առարկան ընդլայնվեց, և, բացի մասնավոր և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքից,
որպես պաշտպանության ենթակա արժեքներ, առանձին հոդվածով սահմանվեցին
նաև անձի պատիվն ու բարի համբավը: Նկատենք, որ սահմանադրական կարգավորման մակարդակում հիմնահարցի վերաբերյալ համարժեք լուծումներ նախատեսված են նաև եվրոպական առանձին պետություններում5 (Էստոնիայի Սահմանադրության 17-րդ հոդված, Հունաստանի Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 2-րդ
մաս, Հունգարիայի Սահմանադրության 6-րդ հոդված, Ռուսաստանի Դաշնության
Սահմանադրության 23-րդ հոդվածի 1-ին մաս): Քննարկվող հիմնական իրավունքների սահմանադրաիրավական ծավալը գնահատելու համար անհրաժեշտ է նաև
ընդգծել վերջինիս պաշտպանությունն ապահովող օրենսդրական կարգավորումները: Մասնավորապես՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 144-րդ հոդվածը քրեական պա1

Տե´ս Кузахметова С.Е. Принцип неприкосновенности частной жизни (теоретико-правовой
аспект), ФГОУ ВПО “Астраханский государственный технический университет”, г.Астрахань, Российская Федерация, http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Pravo/17749.rtf.htm:
2
Տե´ս Meyer-Ladewig / Nettesheim, in: dies. / von Raumer, EMRK, 4. Aufl., Baden-Baden
2017, Art. 8 Rn. 7:
3
Տե´ս Ковалев А.А. Международная защита прав человека: учебное пособие. М.: Статут,
2013. էջ108:
4
Տե´ս Международная и внутригосударственная защита прав человека: учебник / А.Х.
Абашидзе, З.Г. Алиев, К.Ф. Амиров и др.; под ред. Р.М. Валеева. М.: Статут, 2011. էջ126:
5
Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը.-Եր.:
Տիգրան Մեծ, 2016, էջ 52-53:
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Պետություն և իրավունք

տասխանատվություն է նախատեսում անձնական կամ ընտանեկան կյանքի մասին
տեղեկություններ ապօրինի հավաքելու, պահելու, օգտագործելու կամ տարածելու,
146-րդը՝ նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական կամ այլ հաղորդումների գաղտնիությունը խախտելու, 147-րդը՝ բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելու համար: Անհրաժեշտ է կարևորել նաև
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում առկա հիմնահարցին առնչվող վարույթային կարգավորումները: Մասնավորապես՝ նույն օրենսգրքի 12-րդ հոդվածը
սահմանում է յուրաքանչյուրի բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքը և այդ
իրավունքին միջամտության դատավարական կանոնները:
Խնդիրն իր լուծումներն է ստացել նաև մասնավոր իրավունքի ոլորտում: Մասնավորապես՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը երաշխավորում է ոչ նյութական
բարիքներ ճանաչված մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության, անձնական ու ընտանեկան կյանքի գաղտնիության քաղաքացիաիրավական պաշտպանությունը
(հոդված 162-րդ): Այս իմաստով անհրաժեշտ է հիշատակել նաև ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 12-րդ (Ամուսնացող անձանց բժշկական հետազոտությունը)1, 128-րդ (Երեխայի որդեգրման գաղտնիքը), «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 201-րդ 2, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 132-րդ
(Աշխատողի անձնական տվյալների մշակման ներկայացվող ընդհանուր պահանջները և այդ տվյալների պաշտպանության երաշխիքները) հոդվածները:
Համակարգելով հիմնահարցին առնչվող իրավաբանական գրականության մեջ
առկա սույն աշխատանքի շրջանակներում հիշատակված մոտեցումները, սահմանադրական և օրենսդրական կարգավորումների ներկա ծավալը և հատկապես մեր
կողմից ելակետային համարվող ՄԻԵԴ-ի նախադեպային պրակտիկան՝ կարելի է
արձանագրել, որ մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի պաշտպանության առարկան ներառում է՝
(1) անձի սեփական կյանքի բնույթի ընտրության ազատության շրջանակները,
(2) մարդու ոչ պաշտոնական շփումների շրջանակը: Տվյալ դեպքում մարդն
ինքնուրույն է որոշում, թե ում հետ հաղորդակից լինի կամ ում հետ խզի իր կապերը,
(3) մասնավոր կյանքի գաղտնիքի իրավունքը (անձնական, ընտանեկան
գաղտնիք, նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, այլ հաղորդումների գաղտնիք, կրոնի ընտրության, եկեղեցական խոստովանության, բժշկական,
փաստաբանական, նոտարական, նախաքննական, հարկային, բանկային, առևտրային և այլ գաղտնիքներ),
(4) անձնական տվյալների պաշտպանության շրջանակները (անձի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում, վերլուծություն, օգտագործում),
(5) բնակարանի անձեռնմխելիության պաշտպանության իրավունքը,
(6) անձի ազատ զարգացման իրավունքը (պատվի, արժանապատվության,
գործարար համբավի, ազգային պատկանելության, մայրենի լեզվով հանդես գալու,
շփման լեզվի ազատ ընտրության, խղճի, դաստիարակության, ուսման, մշակութային գործունեության, ձեռնարկատիրության ազատության իրավունքները):
Այսպիսով, իրավունքի զարգացման ժամանակակից փուլում խնդիրը ոչ այնքան հիմնահարցի վերաբերյալ մեկ միասնական դեֆինիցիա ունենալն է, այլ մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավուքնի ծավալը ճիշտ գնահատելը: Այս առումով մի բան պարզ է. հիմնախնդրի շրջանակներում անհրաժեշտաբար պետք է
1

Հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ «Ամուսնացող անձի հետազոտության արդյունքները
համարվում են բժշկական գաղտնիք: Այդ արդյունքները հետազոտություն անցած անձի
համաձայնությամբ կարող են հաղորդվել այն անձին, որի հետ նա մտադիր է ամուսնանալ»:
2
Հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «Պետությունը ճանաչում է խոստովանության
գաղտնիությունը»:
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գնահատվեն անձի ինքնորոշման իրավունքի, նրա ֆիզիկական և բարոյական անձեռնմխելիության ինքնավարության, այլ անձանց հետ կապերի հարցերը, որոնք
սկզբունքային նշանակություն ունեն մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի պաշտպանության առարկային` հանրային իշխանության մարմինների միջամտության սահամաններն ուրվագծելու տեսանկյունից:

СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ ОСНОВНОГО ПРАВА НА
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
Мушег Бабаян
Начальник Образовательного комплекса Полиции РА
______________________________

Статья посвящена изучению сущности конституционного права личности на
неприкосновенность частной жизни. В работе представлены позиции разных
ученых относительно понятия данного основного права. Автором анализируются
международные правовые акты и действующее армянское законодательство,
регулирующее отношения в сфере защиты информации о частной жизни.
Основываясь на позиции ЕСПЧ и национального законодательства, автором
выявлен предмет защиты рассматриваемого права.

THE ESSENCE OF THE FUNDAMENTAL RIGHT TO
INVIOLABILITY OF PRIVATE LIFE
Mushegh Babayan
Head of Educational Complex of Police of RA
______________________________

This article is aimed at discussing the essence of the constitutional right of a
person on Inviolability of Private Life. The positions of different scientists regarding
to mentioned fundamental right is also presented in the article. International legal acts
and current Armenian legislation regulating relations in the field of protection of
information about private life are also analyzed by the author. The author has identified
the subject of protection of the alleged right based on the position of the ECHR and
National legislation.
Բանալի բառեր- սուբյեկտիվ իրավունք, մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունք,
մասնավոր կյանքի մասին տեղեկատվության պաշտպանության ոլորտ, պաշտպանության
առարկա
Ключевые слова: субъективное право, права на неприкосновенность частной жизни,
сфера защиты информации о частной жизни, предмет защиты
Key words: right to Inviolability of Private Life, constitutional right, fundamental right, subject of
protection, inviolability
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Պետություն և իրավունք

ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԱԿԱՆ ԸՆԴԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՁԵՎԻ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ1
Հայկ Կեսոյան
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական
վարչության գլխավոր մասնագետ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
__________________________________

Յուրաքանչյուր պետության ժողովրդավարական քաղաքական ռեժիմի կենսունակության հիմնաքարերից մեկը ինստիտուցիոնալ առումով կայացած գործունեության իրավական և քաղաքական երաշխիքներով օժտված քաղաքական ընդդիմության առկայությունն է։ Լայն առումով, ժողովրդավարական պետություններում
քաղաքական ընդդիմության հիմնական խնդիրներն են՝ իշխանությանը առաջարկել
այլընտրանքային լուծումներ և վերահսկողություն իրականացնել գործադիր իշխանության գործունեության նկատմամբ։ Ժողովրդավարության պայմաններում քաղաքական ընդդիմության կարևորության ընդգծման տեսանկյունից դիպուկ է Լ. Վիոլենտի այն դիտարկումը, ըստ որի՝ «ժողովրդավարությունը շնչում է երկու թոքերով՝
մեկը իշխանությունն է, մյուսը՝ ընդդիմությունը»2, իսկ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 2008 թվականի 1601 բանաձևում նշվում է, որ «յուրա-

քանչյուր պետություն ունի կառավարություն, սակայն միայն ժողովրդավարականներն ունեն ընդդիմություն»3:

Կառավարման խորհրդարանական ձևի դեպքում պետական իշխանության օրենսդիր և գործադիր ճյուղերի միջև զսպումների ու հավասարակշռության մեխանիզմների և սահմանադրական հավասարակշռության ապահովման գործում առանցքային դերակատարություն ունի պառլամենտական ընդդիմությունը։ Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ կառավարման խորհրդարանական ձևի
դեպքում պետական իշխանության օրենսդիր և գործադիր ճյուղերին իրականում
«միավորում» է պառլամենտում մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժը: Այդ
պարագայում հիմնավոր է դառնում այն մտահոգությունը, որ պառլամենտը չի
դրսևորի բավարար քաղաքական կամք՝ իր ձևավորած գործադիր իշխանության
նկատմամբ իրական պառլամենտական վերահսկողություն իրականացնելու համար, այլ պառլամենտական վերահսկողություն կիրականացվի այնքանով, որքա-

նով դա չի հակասի իշխող կուսակցության ընդհանուր շահերին և առաջնահերթություններին:

Ուստի գտնում ենք, որ կառավարման խորհրդարանական ձևի դեպքում պառլամենտական մեծամասնությանը զսպելու և հավասարակշռելու գործում առանցքային դերակատարություն պետք է ստանձնի պառլամենտական ընդդիմությունը,
որը իր առջև դրված խնդիրները լուծելու համար պետք է ունենա սահմանադրաիրավական մակարդակով երաշխավորված կարգավիճակ, գործառույթների և լիազորությունների բավարար շրջանակ և գործունեության երաշխավորման գործուն
կառուցակարգեր։
1
Աշխատանքը կատարվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի հաստատած 18T-5E130
գիտական հետազոտական թեմայի շրջանակներում:
2
Տե՜ս Luciano Violante, «At the seminar on the rules of procedures and forms of government of
the 1990s», Rome, Italy, 20 April 2011
3
Տե՜ս Resolution 1601 of the Council of Europe, «Parliamentary Assembly on procedural
guidelines on the rights and responsibilities of the opposition in a democratic parliament», 2008:
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Սույն հոդվածի հետազոտության առարկան հստակեցնելու նպատակով անհրաժեշտ է տարանջատել «քաղաքական ընդդիմություն» և «պառլամենտական
ընդդիմություն» եզրույթները, քանի որ դրանք նույնաբովանդակ չեն։ «Քաղաքական
ընդդիմություն» եզրույթը առավել ընդգրկուն է և ներառում է ինչպես պառլամենտական, այնպես էլ արտապառլամենտական ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը։
«Պառլամենտական ընդդիմություն» եզրույթը ավելի նեղ է և պարունակում է պառլամենտում ներկայացված, սակայն կառավարության կազմում չընդգրկված և կառավարության պատասխանատվության բեռը չկրող քաղաքական ուժերը1։
Հարկ է նշել, որ այս եզրույթները ունեն ոչ միայն իրավական, այլ նաև քաղաքագիտական բովանդակություն, այդ պատճառով քաղաքական ընդդիմության և
պառլամենտական ընդդիմությանը վերաբերող հարցերը ուսումնասիրում են ոչ
միայն իրավագիտությունը, այլ նաև քաղաքագիտությունը։ Քաղաքագիտությունը
քաղաքական ընդդիմության կարգավիճակը ուսումնասիրում է քաղաքագիտական
տեսանկյունից՝ այն դիտարկելով որպես քաղաքական ինստիտուտ, իսկ իրավագիտությունը հիմնականում քննարկում է պառլամենտական ընդդիմության կարգավիճակի հետ կապված հարցերն իրավական տեսանկյունից, որպես սահմանադրական-իրավական ինստիտուտ։ Սույն հոդվածի շրջանակներում առավելապես ուսումնասիրվել է խորհրդարանական հանրապետություններում պառլամենտական
ընդդիմության սահմանադրաիրավական կարգավիճակին վերաբերող խնդիրները։
Պառլամենտական ընդդիմության կարգավիճակը խորհրդարանական միապետություններում (վեստմինիսթրյան մոդել) և հանրապետություններում (կոնսենսուս
մոդել) որոշակիորեն տարբեր է։ Ընդհանուր առմամբ, խորհրդարանական միապետություններում պառլամենտական ընդդիմությունը առավել ազդեցիկ է՝ պայմանավորված այդ պետությունների իրավական համակարգերին բնորոշ առանձնահատկություններով։ Քննարկենք մի քանի օրինակներ. այսպես, խորհրդարանական
միապետություններում, որպես կանոն, գործում է «կաբինետի ընդդիմադիր առաջնորդի» պաշտոնը2, օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիայում և Նոր Զելանդիայում պառլամենտական ամենամեծ ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարը ճանաչվում է ընդդիմության առաջնորդ և ստանում է բավականին բարձր վարձատրություն3։ Այս համակարգի առանձնահատկություններից է այն, որ պառլամենտական ընդդիմությունը, սովորաբար, ձևավորում է «ստվերային կաբինետ» (սպասող կաբինետ), որում
հիմնականում ընդգրկվում են այն անձիք, ովքեր առաջիկա պառլամենտական
ընտրություններում հաղթելու դեպքում հավակնում են դառնալ ձևավորվող կաբինետի անդամներ։ Անգլոսաքսոնական իրավական համակարգի պետություններում
պառլամենտական ընդդիմության ազդեցիկ դերակատարությունը պայմանավորող
հիմնական գործոններից մեկն էլ այն է, որ այդտեղ, որպես կանոն գործում է զարգացած երկուսակցական համակարգը, որի շնորհիվ թե՜ իշխող և թե՜ ընդդիմադիր
կուսակցությունները ինստիտուցիոնալ առումով առավել կայացած են և կարող են
հավասարակշված գործել։
Խորհրդարանական հանրապետություններում պառլամենտական ընդդիմության կարգավիճակները տարբեր են՝ սկսած իրապես գործող պառլամենտական
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Տես European commission for democracy through law, «On the role of the opposition in a
democratic parliament», CDL-DEM (2010)001, Strasbourg, October 2010
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Այսպիսի դրույթ գործում է նաև Մալթայում, որտեղ ընդդիմության առաջնորդին նշանակում
է հանրապետության նախագահը։ Այդ պաշտոնում նշանակվում է պառլամենտում ամենամեծ ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարը (սահմանադրության 90-րդ հոդված):
3
Օրինակ՝ Անգլիայում ընդդիմության առաջնորդը տարեկան ստանում է 119 հազար ֆունտ,
պառլամենտի ստորին պալատի նախագահը՝ 124 հազար ֆունտ, իսկ վարչապետը՝ 171
հազար ֆունտ։ Նոր Զելանդիայում ընդդիմության առաջնորդը տարեկան ստանում է 162
հազար դոլար, վարչապետը՝ 244 հազար դոլար, հասանելի էր՝ https://www.legco.gov.hk/yr0203/english/sec/library/0203rp01e.pdf
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Պետություն և իրավունք

ընդդիմության առկայությունից, մինչև ֆորմալ առումով սահմանադրական երաշխիքներ ունեցող, սակայն ոչ արդյունավետ գործող ընդդիմություն1։ Ուստի այն պետություններում, որտեղ պառլամենատական ընդդիմությունը ինստիտուցիոնալ առումով բավարար կայացած չէ, առաջնային պլան է մղվում պառլամենտական ընդդիմության դերակատարություն բարձրացնելու և կայացնելու հիմնախնդիրը։
Պետությունում պառլամենտական ընդդիմության չկայացվածությունը և ոչ արդյունավետ գործունեությունը անխուսափելիորեն հանգեցնում են «ներկայացուցչական
ժողովրդաիշխանության ճգնաժամի», որի հետևանքով «պարարտ հող է» ստեղծվում
արտապառլամենտական ընդդիմության դերակատարության ընդլայնման համար2։
Պետությունում լայն առումով քաղաքական, իսկ առավել նեղ առումով պառլամենտական ընդդիմության կայացման վրա ազդում են մի շարք գործոններ։ Այս
մասին բավականին դիպում է Ռ․ Դալի՝ «Քաղաքական ընդդիմությունը արևմտյան
դեմոկրատիաներում» աշխատությունում վեր հանված պառլամենտական ընդդիմության ձևավորման վրա ազդող հիմնական գործոնները. ըստ նրա՝ այդ գործոններն են՝ սահմանադրական կարգը և ընտրական համակարգը, քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները, կառավարության նկատմամբ հասարակության
մեջ առկա դժգոհության աստիճանը, զանգվածային գիտակցության առանձնահատկությունները՝ պայմանավորված ընդդիմություն-կառավարություն փոխհարաբերությունների բնույթով, և հասարակության բևեռվածության աստիճանը3։
Պետությունում պառլամենտական ընդդիմության կայացումը պայմանավորող
գործոնների մեջ առանցքային կարևորություն ունի պառլամենտական ընդդիմության կարգավիճակի իրավական երաշխավորումը։ Պառլամենտական ընդդիմության
գործունեության իրավական երաշխավորումը ենթադրում է սահմանադրաիրավական հարթության վրա նրա կարգավիճակի ճանաչում և այդ կարգավիճակից բխող
գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ լիազորությունների վերապահում։
Պառլամենտական ընդդիմության գործունեության իրավական երաշխավորման խնդիրը միջազգային կազմակերպությունների՝ Եվրոպայի խորհրդի4, պառլամենտների նախագահների եվրոպական խորհրդաժողովի5, միջպառլամենտական
միության 6 (Inter-parliamentary union) ուշադրության կենտրոնում է։ Սակայն,
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ապահովման» թեմային, հասանելի էր՝ http://website-pace.net/documents/10643/1166760/
20140911-ProcOsloT3-EN.pdf/7f5cd49f-f1bb-446c-8dcc-037e25f4b4c7
6
Միջպառլամենտական միությունը 1999թ. հրատարակել է «Պառլամենտական ընդդիմության
իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ» ուղեցույց, հասանելի էր՝
http://archive.ipu.org/english/sur99-97.htm#Gabon
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դրանով հանդերձ, հատկանշական է Ժողովրդավարություն իրավունքի միջոցով
եվրոպական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Վենետիկի հանձնաժողով) այն արձանագրումը, որ միջազգային մակարդակով գոյություն ունեն սակավաթիվ ստանդարտներ, որոնք միտված են խորհրդարանական ընդդիմության պաշտպանությանը, ուստի Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններին առաջարկվում է հետամուտ լինել ժողովրդավարության ինստիտուտների արդիականացմանը՝ պառլամենտական ընդդիմությանը համապատասխան գործիքակազմ և միջոցներ տրամադրելու միջոցով։
Պառլամնետական ընդդիմության կարգավիճակի իրավական երաշխավորմանը վերաբերող ներպետական կարգավորումները խորհրդարանական հանրապետություններում տարբեր են։ Եվրոպական պետությունների սահմանադրություններում պառլամենտական ընդդիմության կարգավիճակին վերաբերող դրույթներ,
որպես կանոն, առկա չեն1, իսկ «ընդդիմություն» եզրույթը հազվադեպ է օգտագործվում2։ Սակայն, պետությունների սահմանադրություններում կան որոշակի դրույթներ, որոնք պառլամենտական ընդդիմությանը առանձին լիազորություններ են վերապահում։
Պառլամենտական ընդդիմության իրավական կարգավիճակը սահմանված է
կա՜մ պառլամենտի կանոնակարգը սահմանող օրենքով3, կա՜մ պառլամենտական
ընդդիմության մասին առանձին օրենքով4: Սակայն նշված օրենքները որոշ դեպքերում պառլամենտական մեծամասնությունը կարող է հեշտությամբ փոփոխել, որը
հանգեցնում է պառլամենտական ընդդիմության գործունեության երաշխիքների
թուլացման։
Պառլամենտական ընդդիմության գործունեության երաշխիքների ամրապնդման տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի պառլամենտական ընդդիմության
կարգավիճակի սահմանադրական ամրագրումը, քանի որ պետությունների սահմանադրությունները համեմատաբար բարդ ընթացակարգով են փոփոխվում և առավել կայուն են։
Խորհրդարանական հանրապետություններում պառլամենտական ընդդիմության դերակատարությունը կամ ազդեցության աստիճանը պայմանավորված է
հետևյալ գործոններով՝ ա) պառլամենտական ընդդիմությանը վերապահված լիազո-

րությունների ծավալ, բ) պառլամենտում քաղաքական ուժերի դասավորվածություն։

Խորհրդարանական հանրապետություններում կարևոր հարցերից մեկը պառլամենտական ընդդիմության լիազորությունների ծավալի ընտրության հարցն է։
Պառլամենտական ընդդիմությանը մի կողմից պետք է վերապահվեն այնպիսի լիազորություններ, որոնց միջոցով այն կկարողանա հավասարակշռել պառլամենտական մեծամասնությանը, իսկ մյուս կողմից չի խոչընդոտի պառլամենտական մեծամասնության գործունեությունը։
Պառլամենտական ընդդիմության լիազորությունների ծավալի վերաբերող հարկ
է նշել, որ միջազգային փաստաթղթերում առկա են պառլամենտական ընդդիմության
լիազորությունների նվազագույն շրջանակը ամրագրող դրույթներ5, սակայն պառլա-

1

Բացառությամբ Պորտուգալիայի սահմանադրության 114-րդ հոդվածի:
Ալբանիայի սահմանադրության 147-րդ հոդված, Խորվաթիայի սահմանադրության 121-րդ
հոդված:
3
Խորվաթիայի սահմանադրության 72-րդ հոդված, Չեխիայի սահմանադրության 20-րդ
հոդված, Ֆինլանդիայի սահմանադրության 25-րդ հոդված:
4
Պառլամենտական ընդդիմության վերաբերյալ առանձին օրենքներ են գործում Ուկրաինայում, Պորտուգալիայում, Մակեդոնիայում, Նորվեգիայում։
5
Տես Resolution 1601 of the Council of Europe, «Parliamentary Assembly on procedural
guidelines on the rights and responsibilities of the opposition in a democratic parliament», 2008
2
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Պետություն և իրավունք

մենտական ընդդիմության լիազորությունների ամբողջական ծավալի հետ կապված
հարցը ներպետական իրավակարգավորումների տիրույթում է1։
Խորհրդարանական հանրապետություններում պառլամենտական ընդդիմության լիազորությունների իրական ծավալը պայմանավորող հաջորդ գործոնը պառլամենտում քաղաքական ուժերի դասավորվածությունն է։ Այսպես՝ պառլամենտական ընդդիմության հիմնական լիազորություններից է որոշակի հարցերի վերաբերյալ նախաձեռնություններով հանդես գալը (օրինակ՝ կառավարությանը անվստահություն հայտնել, սահմանադրական դատարան դիմել), որոնց իրականացման համար անհրաժեշտ է որոշակի թվով պատգամավորների աջակցություն, հիմնականում՝ մեկ երրորդի, մեկ քառորդի կամ մեկ հինգերորդի2։ Այս պայմաններում ակնհայտ է, որ այն դեպքում, երբ ընդդիմադիր խմբակցությունները առանձին վերցրած
չունենան պահանջվող ձայների համամասնությունը և միմյանց հետ չհամագործակցեն, ապա պառլամենտական ընդդիմությունը գործնականում զրկվում է քննարկվող լիազորությունների իրականացման հնարավորությունից։
Վերը նշվածով պայմանավորված՝ կարևորություն է ձեռք բերում պառլամենտական փոքրամասնությունների (parlamentaryan miniority) պաշտպանության
խնդիրը։ Հատկանշական է այն, որ խորհրդարանական մի շարք պետությունների
սահմանադրություններում նախատեսված են այնպիսի իրավակարգավորումներ,
որոնք միտված են պառլամենտական փոքրամասնությունների պաշտպանությանը,
օրինակ՝ Մակեդոնիայում հարցապնդման իրավունք ունեն առնվազն հինգ պատգամավորներ, կամ Չեխիայում կառավարության անվստահության հարց կարող են
նախաձեռնել առնվազն տասնհինգ պատգամավորներ։
Պառլամենտական ընդդիմության հնարավոր ազդեցությունը պառլամենտի որոշումների (օրենքներ) ընդունման վրա պայմանավորված է այն հանգամանքով,
թե ձայների ինչ հարաբերակցությամբ են ընդունվում որոշումները։ Խորհրդարանական հանրապետություններում, որպես կանոն, պառլամենտի որոշումները ընդունվում են կա՜մ քվեարկությանը մասնակցող պատգամավորների ձայների մեծամասնությամբ, կա՜մ պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ 3 ։
Նշված դեպքերում, երբ պառլամենտում ձևավորվում է միակուսակցական կամ
կոալիցիոն մեծամասնություն, որոշումների ընդունման գործընթացում պառլամենտական ընդդիմության դերակատարությունը խիստ նվազում է, քանի որ պառլամենտական մեծամասնությունը առանց պառլամենտական ընդդիմության աջակցության կարող է ընդունել որոշումներ, ինչը կարող է հանգեցնել պառլամենտում
իշխող քաղաքական ուժի «բացարձակ» և «չզսպվող» իշխանության։
1
Խորհրդարանական մի շարք հանրապետությունների (Ալբանիա, Բուլղարիա, Խորվաթիա,
Գերմանիա, Հունաստան, Չեխիա, Իսլանդիա, Իտալիա) սահմանադրությունների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ, ընդհանուր առմամբ, պառլամենտական ընդդիմությունը
օժտված է հետևյալ լիազորություններով՝ ա) օրենադրական նախաձեռնության իրավունք,
այդ թվում՝ մի շարք պետություններում սահմանադրությունում փոփոխություն իրականացնելու նախաձեռնության իրավունք, բ) պառլամենտի արտահերթ նիստ կամ նստաշրջան նախաձեռնելու իրավունք, գ) պառլամենտի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու իրավունք, դ)
պառլամենտական հանձնաժողովների աշխատանքներին մասնակցության իրավունք, ե)
կառավարությանը հարցերով և հարցապնդումներով դիմելու իրավունք, զ) կառավարությանը անվստահություն հայտնելու նախաձեռնության իրավունք, է) սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող մարմնին դիմելու իրավունք, ը) որոշ պետական պաշտոններում նշանակումների իրականացնելու համար թեկնածունների առաջադրման իրավունք:
2
Ալբանիայում քննիչ հանձնաժողով կարող է ստեղծվել պատգամավորների մեկ քառորդի
կողմից (սահմանադրության 77-րդ հոդված), Բուլղարիայում կառավարությանը անվստահություն հայտնելու նախաձեռնության իրավունք ունի պատգամավորների մեկ հինգերորդը
(սահմանադրության 90-րդ հոդված):
3
Ալբանիայի սահմանադրության 78-րդ հոդված, Բուլղարիայի սահմանադրության 81-րդ
հոդված, Էստոնիայի սահմանադրության 78-րդ հոդված:
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Իրավիճակը այլ է այն դեպքում, երբ պառլամենտում որոշումները ընդունվում
են պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների այլ համամասնությամբ, օրինակ՝ երեք հինգերորդ1, երեք քառորդ2 կամ երկու երրորդ3։ Այս դեպքերում, եթե պառլամենտում իշխանությունը չունի որակյալ մեծամասնություն որոշումների ընդունման գործընթացի վրա պառլամենտական ընդդիմությունն ազդեցության որոշակի լծակներ է
ձեռք բերում։ Իսկ այն դեպքում, երբ պառլամենտում իշխանությունը ունի որակյալ
մեծամասնություն, կարող է առանց ընդդիմության աջակցության ընդունել որոշումներ4 , որի պատճառով պառլամենտական ընդդիմության դերակատարությունը
կրկին նվազում է։ Այս համատեքստում թերևս հարկ է նշել, որ խորհրդարանական
կառավարման ձևի պետություններում սակավաթիվ են օրինակները, երբ պառլամենտում ձևավորվում է որակյալ մեծամասնություն, առավել հաճախ մեծամասնությունը
ձևավորվում է քաղաքական կոալիցիա կազմելով։
Հարկ է նշել, որ որոշ պետությունների սահմանադրություններում ամրագրված
են որոշակի այլընտրանքային մեխանիզմներ, որոնք միտված են պառլամենտական ընդդիմության դերակատարության բարձրացմանը։ Օրինակ՝ Խորվաթիայում
պառլամենտի քննիչ հանձնաժողովի նախագահը նշանակվում է պառլամենտի
ընդդիմության ներկայացուցիչներից (սահմանադրության 92-րդ հոդված), կամ Հայաստանի Հանրապետությունում պառլամենտի նախագահի տեղակալներից մեկը
ընտրվում է ընդդիմադիր խմբակցությունների կազմում ընդգրկված պատգամավորներից (սահմանադրության 104-րդ հոդված)։
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ խորհրդարանական հանրապետություններում պառլամենտական ընդդիմության կարգավիճակի հետ կապված կարող ենք առանձնացնել հետևյալ հիմնադրույթները՝ ա) խորհրդարանական հանրապետություններում
պետական իշխանության օրենսդիր և գործադիր ճյուղերի միջև զսպումների ու հավասարակշռության ապահովման մեխանիզմները անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ
միայն պառլամենտ-կառավարություն դասական փոխհարաբերությունների տեսանկյունից, այլ նաև պառլամենտական մեծամասնության և փոքրամասնության, բ)
խորհրդարանական հանրապետություններում պառլամենտական ընդդիմության
կարգավիճակի իրավական երաշխավորմանը վերաբերող ներպետական կարգավորումները տարբեր են, և որպես կանոն, պառլամենտական ընդդիմության կարգավիճակը սահմանադրորեն երաշխավորված չէ, սակայն սահմանադրություններում ամրագրված են որոշակի դրույթներ, որոնք առնչվում են պառլամենտական
ընդդիմության կարգավիճակին, գ) խորհրդարանական հանրապետություններում
պառլամենտական ընդդիմության դերակատարությունը կամ ազդեցության աստիճանը հիմնականում պայմանավորված է պառլամենտական ընդդիմությանը վերապահված լիազորությունների ծավալով և պառլամենտում քաղաքական ուժերի դասավորվածությամբ, դ) հաշվի առնելով խորհրդարանական հանրապետությունների
պառլամենտական մշակույթին բնորոշ առանձնահատկությունները, պետական իշխանության օրենսդիր և գործադիր ճյուղերի միջև առկա արդի սահմանադրական
մարտահրավերների համատեքստում՝ գտնում ենք, որ պառլամենտական ընդդիմությանը վերապահված լիազորությունների շրջանակը անհրաժեշտ է վերանայել՝
պառլամենտական ընդդիմության վերապահելով պառլամենտական մեծամասնությանը զսպող ու հավասարակշռող անհրաժեշտ և բավարար լիազորություններ։

1

Ալբանիա սահմանադրության 125-րդ հոդված:
Բուլղարիայի սահմանադրության 155-րդ հոդված:
3
Խորվաթիայի սահմանադրության 83-րդ հոդված, Հունաստանի սահմանադրության 32-րդ
հոդված:
4
Այս մասին տես նաև՝ Վ. Վ. Ստեփանյան, Խորհրդարանի կայունության երաշխավորման
հիմնախնդիրները ՀՀ խորհրդարանական կառավարման համակարգում, Երևան, «Բանբեր
Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն» գիտական հանդես, 2017, №1 (22), էջ 3-10:
2
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РОЛЬ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ОППОЗИЦИИ В УСЛОВИЯХ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ
Айк Кесоян
Главный специалиста юридического
департамента аппарата Премьер-министра РА,
кандидат юридических наук
_______________________________

В статье исследованы некоторые вопросы, связанные со статусом
парламентской оппозиции в государствах парламентской формы правления, в
результате чего подчеркнута роль парламентской оппозиции в деле усмирений и
обеспечения равновесия между законодательной и исполнительной ветвями
государственной власти. Подняты вопросы регулирования, связанные с
конституционным статусом парламентской оппозиции в парламентских
республиках, а также основные факторы, обуславливающие роль или степень
влияния парламентской оппозиции.

THE ROLE OF THE PARLIAMENTARY OPPOSITION IN THE
CONDITIONS OF THE PARLIAMENTARY FORM OF
GOVERNMENT
Hayk Kesoyan
The office of the prime minister of the
Republic of Armenia, legal department,
chief specialist, PhD
_________________________

The article examined some issues related to the status of the parliamentary
opposition in the parliamentary form of government, as a result emphasized role of the
parliamentary opposition to ensuring the restraint and balance between the legislative
and executive branches of state power. The article outlines the constitutional and legal
status of the parliamentary opposition in the parliamentary republics, as well as the
main factors contributing to the role or influence of the parliamentary opposition.
Բանալի բառեր- խորհրդարանական կառավարում, պառլամենտ, պառլամենտական ընդդիմություն, քաղաքական ընդդիմություն, զսպում և հավասարակշում
Ключевые слова: Парламентское правительство, парламент, парламентская оппозиция,
политическая оппозиция, сдержанность и баланс
Key words:parliamentary government, parliament, parliamentary opposition, political opposition,
restraint and balance
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THE EVOLUTION OF THE PRINCIPLE OF SELFDETERMINATION AND THE ICJ ADVISORY OPINION ON
THE DECLARATION OF INDEPENDENCE OF KOSOVO
Taron Simonyan
Docent at the YSU Chair of Theory and History of State and Law,
Candidate of Lecal Sciences
____________________________

Introduction
The International Court of Justice was asked by the General Assemble of the UN
to answer the question whether the declaration of independence of Kosovo in 2008
was in accordance with international law, or not. After the Court decision, which had
been waited to make a very important changes and clarifications in modern
international legal order, some activation was seen in the academic and political
spheres. In the result it is hard now to make very clear conclusions in the sphere of
the right of self-determination and in the right of remedial secession.
In this paper I presented at first the notion of the principle of self-determination in
current developments of international law, having in mind the evolution and changes in
its scope. In the second part I discussed the new emerging right of remedial
secession, represented some new approaches, and in the third part I indicated, in my
view, important reasoning in the Advisory opinion on Kosovo concerning the extending
nature of the right of self-determination and the fact that it includes also the right of
remedial secession.
The notion of the principle of self-determination in international law
The notion of self-determination is not novel in modern international law.It stems
back to the beginning of the 20th century, when world leaders in the wake of World
War I realized that national peoples, groups with a shared ethnicity, language, culture,
and religion, should be allowed to decide their fate—thus, to self-determine their
affiliation and status on the world scene1.
It has been matured throughout the last three centuries. The origin of the principle
can also be traced back to the American Declaration of Independence (1776) and the
French Revolution (1789). In the last one “self-determination was first propounded as
a standard concerning the transfer of territory”2.
As early as 1918–19, leaders like Vladimir Leninand Woodrow Wilson advanced
the philosophy of self-determination:the former based on violent secession to
liberatepeople from bourgeois governments, and the latter based on thefree will of
people through democratic processes3, though the approach was not accepted with
pleasure. US State secretary in 1919 wrote that the principal of self-determination is
like dynamite, and “national borders, national commitment and political stability will
disappear if this principle is equally applicable”4.
1

Michael J. Kelly, Pulling at the Threads of Westphalia: “Involuntary Sovereignty Waiver”?
Revolutionary International Legal Theory or Return to Rule by the Great Powers?, 10 UCLA J.

INT’L. L. & FOREIGN AFF. 361, 387–88 (2005).
2
Antonio Cassese, Self-Determination of peoples, A legal reappraisal, Cambridge University
Press, at 11, (1995).
3
Michael J. Kelly, supra note 1, 387–88.
4
R. Lansing, The Peace Negotiations – A Personal Account, Boston and New York: Houghton
Mifflin Co. 1921, p. 96-97.
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From the beginning of the 20 century the principle has evolved going through
the new international legal order from 1945, being established as a measure of
decolonization process, and after the recent breakup of the Soviet Union and
Yugoslavia. Since the recent cases the principle has seem to involve also the remedial
secession as a last measure against grave breaches of basic human rights.
Today, the principle of self-determination is embodied in multiple international
treaties and conventions, and has “crystallized into a rule of customary international
law, applicable to and binding on all states.”1
Article 1 of United Nations Charter speaks of the “principle of equal rights and
self-determination of peoples.” Declaration on the Granting of Independence to
Colonial Countries and Peoples also refers to the term “self-determination” and
provides: “All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they
freely determine their political status and freely pursue their economic, social and
cultural development.” 2 Declaration on Principles of International Law Concerning
Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of
the United Nations that reflects the customary international law 3 stipulates: “The
establishment of a sovereign and independent State, the free association or
integration with an independent State or the emergence into any other political status
freely determined by a people constitutes modes of implementing the right of selfdetermination by that people.” 4 This line is not limited; it can be added with the
International Covenants on Civil and Political Rights (Article 1) and Economic, Social
and Cultural Rights (Article 1), etc.
The developments in this field have made the International Court of Justice to
stress in East Timor case that the right of people to self-determination “has an
ergaomnescharacter.”5
All these make us believe that “[t]he best approach is to accept the development
of self-determination as an additional criterion of statehood, denial of which would
obviate statehood.”6
It has also been defined that self-determination must be understood inits internal
and external forms7, taking into account the subject of the right and the environment,
where gives the subject necessary requirements. But one must remember that “there
are not two different rights to self-determination, one internal and the other external,
but two aspects of a single right.”8
If the application of the principle in the context of colonial or foreign rule is no
longer controversial, the essential point for the discussion on secession is whether the
principle has any relevance in existing States. It is wildly accepted that a narrow
conception of self-determination prevails in international law.

1
Michael P. Scharf, Earned Sovereignty: Judicial Underpinnings, 31 DENV. J. INT’L L. & POL’Y
378 (2003).
2
G.A. Res. 1514 (XV), ¶ 2, U.N. Doc. A/64 (Dec. 24, 1960).
3
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of
America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, pp. 101-103, paras. 191-193.
4
G.A. Res. 2625 (XXV), ¶ 1, U.N. Doc. A/64 (Oct. 24, 1970).
5
ICJ Reports, 1995, pp. 90, 102; 105 ILR, p. 226.
6
Malcolm N. Shaw, International Law, Fifth Edition, Cambridge, p. 185, (2003).
7
In re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217 (Can.), The Aaland Islands Question: Report
Submitted to the Council of the League of Nations by the Commission of Rapporteurs, League
of Nations Doc. B7/21/68/106 (1921)
8
Margelo G. Kohen, Secession: International Law perspective, ed. Margelo G. Kohen,
Cambridge University Press, March, p. 9 (2006).
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The internal form of self-determination potentially applies to all peoples, and
signifies that all peoples should have a set of respected rights within their central
state.1 Minority groups should have cultural, social, political, linguistic, and religious
rights and those rights should be respected by the mother state. As long as those
rights are respected by the mother state, the “people” is not oppressed and does not
need to challenge the territorial integrity of its mother state.2 The latter form of selfdetermination applies to oppressed peoples, whose basic rights are not being
respected by the mother state and who are often subject to heinous human rights
abuses.3
Such oppressed peoples, in theory, have a right to external self-determination,
which includes a right to remedial secession and independence.4 But international law
is not clear in this sphere and “[n]ot surprisingly, existing States have shown
themselves to be “allergic” to the concept of secession at all times.”5
Remedial Secession and grave violations of Human rights
A starting point for any attempt to find the definition of secession is the recourse
to the two Vienna Conventions which deal with state succession, butthey are silent on
the topic of secession: the preferred formula “separation of parts of a State” does not
distinguish between a separation made with or without the accord of the predecessor
state. 6 The concept of secession is not an object of agreement among the legal
scholarship, with different authors interpreting the boundaries of the notion in a
broader or narrower sense. There are significant implications of this lack of uniformity:
whereas according to one definition a case is considered as secession, according to a
narrower understanding the same case can be regarded as dissolution.7
In doctrine there are various definitions of secessions: “[t]he issue of secession
arises whenever a significant proportion of the population of a given territory, being
part of a State, expresses the wish by word or by deed to become a sovereign State in
itself or to join with and become part of another sovereign State,”8 or more generally
“[s]ecession is the creation of a State by the use or threat to use force without the
consent of the former sovereign.”9 Another definition, which can be regarded more
specific, defines: “the creation of a new independent entity through the separation of
part of the territory and population of an existing State, without the consent of the
latter. […] [also] in order to be incorporated as part of another State.”10
1

In re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217 (Can.).
The Aaland Islands Question: Report Submitted to the Council of the League of Nations by the
Commission of Rapporteurs, League of Nations Doc. B7/21/68/106 (1921).
2
3

Milena Sterio, On the Right to External Self-determination: “Selfistans”, Secession and the
Great Powers’ Rule, Minnesota Journal of International Law, Vol. 19:1, p. 138, (2010).
4
Michael P. Scharf, Earned Sovereignty: Judicial Underpinnings, 31 DENV. J. INT’L L. & POL’Y
381, (2003).
5
M. Kohen, "Introduction", in M. Kohen (ed.), Secession. International Law Perspectives (2006),
1, 3.
6
Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, 23 August 1978 Art.34,
1946 UNTS 3; Vienna Convention on Succession of States in Respect of State Property,
Archives and Debts, 8 April 1983, Art. 17, 30, 40.
7
Ioana Cismas, Secession in Theory and Practice: the Case of Kosovo and Beyond, Goettingen
Journal of International Law 2 (2010) 2, 537.
8
J. Dahlitz, ‘Introduction’ in J. Dahlitz (ed.), Secession and International Law: Conflict
Avoidance – Regional Appraisals (2003), 6.
9
J. Crawford, The Creation of States in International Law, 2nd ed. (2006), 375.
10
M. Kohen, "Introduction", in M. Kohen (ed.), Secession. International Law Perspectives (2006),
3.
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When applying these definitions on the process of decolonization, one can notice
that that process is not a case of secession as “[t]he territory of a colony or other NonSelf-governing Territory has, under the Charter, a status separate and distinct from the
territory of the State administering it”1 And as Honorable R. Higgins wrote, having in
mind the etymological roots of the word secession,the Latin verb secedere, se
meaning “apart” and cedere“to go”, hence the meaning to withdraw. 2 Thus,
decolonization does not imply that the people “withdraw” their territory, but “that the
colonial rulers were the ones who had to leave.”3
So the secession in the right of self-determination is another step of development,
the expressions of which can be seen in international law through the judicial
precedent and case law. The new emerging norm in this sphere is remedial
secession. It is very hard to find practically the rule of remedial secession, which was
created by consensus ominium. That is why approaches of states are very
controversial in this regard.
If in the case of external self-determination the main problem is to define the
“people” who has the right; and when the term “people” is defined, there are no any
other requirements for the right to be realized.
But in the case of remedial secession the main problem is whether a group of
people (indigenous, cultural or other) that shares common cultural, historical or other
values, besides the internal form, can exercise also the external form of selfdetermination.
There have been constant attempts to redefine peoples in nonterritorialterms;however these attempts have not beenembraced by states.4
As respect for human rights has become a pillar-principle of today’s world, in
addition to the principles of sovereignty and non-intervention in the affairs of other
states, the main function of the statehood becomes the obligation to respect and
ensure those rights. And as “[s]tates are no more sacrosanct. […] [T]hey have a
specific raison d’être. If they fail to live up to their essential commitments they begin to
lose their legitimacy and thus even their very existence can be called into question.”5
And it is this general principle that gradually emerged which prohibits gross and
large scale violations of human rights and fundamental freedoms.6 In this context, if a
state excludes or persecutes parts of its population, then that population might
legitimately secede to form a more representative government. 7 But remedial
secession sets a high threshold for those groups invoking the right to secession, since
the human rights violations perpetrated by the state in discriminatory fashion against
the specific group must be “grave and massive” 8 but also there can be “rare
circumstance when the physical existence of a territorially concentrated group is
1

GA Res. 2625 (XXV), 24 October 1970 [Friendly Relations Declaration].
R. Higgins, “Self-Determination and Secession”, in J. Dahlitz (ed.), Secession and International
Law: Conflict Avoidance – Regional Appraisals (2003), 21, 35.
3
Ioana Cismas, Secession in Theory and Practice: the Case of Kosovo and Beyond, Goettingen
Journal of International Law 2 (2010) 2, 539.
4
A. Cristescu, Le droit à l'autodétermination: développementhistoriqueetactuelsur la base des
instruments des Nations Unies(1981), 37, para. 271.
5
C. Tomuschat, ‘Self-Determination in a Post-Colonial World’, in C. Tomuschat (ed.), Modern
Law of Self-Determination (1993), 52.
6
A. Cassese, International Law, 2nd ed. (2005), 59.
7
J. Summers, Peoples and International Law. How Nationalism and Self-Determination Shape a
Contemporary Law of Nations (2007), 343-344.
8
C. Tomuschat, ‘Self-Determination in a Post-Colonial World’, in C. Tomuschat (ed.), Modern
Law of Self-Determination (1993),
2
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threatened by gross violations of fundamental human rights.” All these circumstances
are considered as giving rise to remedial secession, as the last resort “which can be
called upon only after all realistic and effective remedies for the peaceful settlement
have been exhausted.”2
Thus, “[A] group has the right to secede (in the absence of any negotiations or
constitutional provisions that establish a right) only as a remedy of last resort to
escape serious injustices. […] only position, injustices capable of generating a right to
secede consist of persistent violations of human rights, including the right to
participate in democratic governance, and the unjust taking of the territory in question,
if that territory previously was a legitimate state or a portion of one (in which case
secession is simply the taking back of what was unjustly taken).”3
Hence, it is hardly believably for modern international legal order not to let a
group of people to exercise their inherent right to life (physically and spiritually
(culturally)). And if there is no norm of remedial secession in positive law, and if one
can say that it may only be deduced from the “amount of soft law,”4 it does not mean
that no rule of custom, which is also a source of international law5, express it. And it is
tried to showit here.
ICJ opinion on the declaration of independence of Kosovo
As far as it concerns the case of Kosovo and the ICJ Opinion, one can say there
is nothing new said there, and the Court took passive approach and the traditional
theory of state formation, according which “the function or disappearance of a State is
a pure fact, a political matter, remaining outside the realm of law (which does not
create States but presupposes their existence as de facto sovereign entities).”6 But if
we look through the Court reasoning of the legal facts, we can deduce some
interesting approaches to the right of self-determination and especially to extending of
its scope.
The Court was asked by the General Assembly to assess the accordance of the
declaration of independence of 17 February 2008 with “international law” (resolution
63/3 of the General Assembly, 8 October 2008).
The Court first turned its attention to certain questions concerning the lawfulness
of declarations of independence under general international law, against the
background of which the question posed fell to be considered, and Security Council
resolution 1244 (1999). Once that general framework had been determined, the Court
turned to the legal relevance of Security Council resolution 1244 (1999), and
determined whether the resolution created special rules, and ensuing obligations,
under international law applicable to the issues raised by the request and having a
bearing on the lawfulness of the declaration of independence of 17 February 2008.

1

H. Hannum, "Rethinking Self-Determination", 34 Virginia Journal of International Law (1993) 1,
46-47.
2
J. Dugard& D. Raič, ‘The role of Recognition in the law and practice of secession’ in M.G.
Kohen, (ed.) Secession.International Law Perspectives (2006), 109.
3
Allen Buchanan, Democracy and Secession, in NATIONAL SELFDETERMINATION, AND
SECESSION 1, 1 (Margaret Moore ed., 1998), at 25.
4
Ioana Cismas, Secession in Theory and Practice: the Case of Kosovo and Beyond, Goettingen
Journal of International Law 2 (2010) 2, 547.
5
Statute of International Court of Justice, Article 38, 1/4.
6
AntonelloTancredi, A Normative “Due Process” in the Creation of States Through Secession, in
SECESSION, SECESSION: INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVES 94, 120 (Marcelo G.
Kohen ed., 2006)., at 171, 171-72.
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Interestingly the Court expressed the fact of the scope extending of selfdetermination right: “During the eighteenth, nineteenth and early twentieth centuries,
there were numerous instances of declarations of independence, often strenuously
opposed by the State from which independence was being declared. Sometimes a
declaration resulted in the creation of a new State, at others it did not. In no case,
however, does the practice of States as a whole suggest that the act of promulgating
the declaration was regarded as contrary to international law. On the contrary, State
practice during this period points clearly to the conclusion that international law
contained no prohibition of declarations of independence. During the second half of
the twentieth century, the international law of self-determination developed in such a
way as to create a right to independence for the peoples of non-self-governing
territories and peoples subject to alien subjugation, domination and exploitation.1[…]
The practice of States in these latter cases does not point to the emergence in
international law of a new rule prohibiting the making of a declaration of independence
in such cases.”2
Although some states invoked resolutions of the Security Council condemning
particular declarations of independence: see, inter alia, Security Council resolutions
216 (1965) and 217 (1965), concerning Southern Rhodesia; Security Council
resolution 541 (1983), concerning northern Cyprus; and Security Council resolution
787 (1992), concerning the RepublikaSrpska, the Court stipulated that “in all of those
instances the Security Council was making a determination as regards the concrete
situation existing at the time that those declarations of independence were made; the
illegality attached to the declarations of independence thus stemmed not from the
unilateral character of these declarations as such, but from the fact that they were, or
would have been, connected with the unlawful use of force or other egregious
violations of norms of general international law, in particular those of a peremptory
character (jus cogens).”3 But there is another situation in the case of Kosovo, and the
Security Council has never taken this position. Hence the Court found out that “[t]he
exceptional character of the resolutions enumerated above appears to the Court to
confirm that no general prohibition against unilateral declarations of independence
may be inferred from the practice of the Security Council.”4
As far as it concerns the right of self-determination, the Court took an avoiding
approach and considered that it was “not necessary to resolve these questions in the
present case.”5 However, the Court made an interesting declaration, which did say a
very important clarification: “one of the major developments of international law during
the second half of the twentieth century has been the evolution of the right of selfdetermination.”6 The evolution of the right of self-determination is the extending nature
of its scope, which at first included Wilsonian and Leninian approaches for people to
express their will and form separate political organizations, states, then - the
1

Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South
West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J.
Reports 1971, pp. 31-32, paras. 52-53; East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J.
Reports 1995, p. 102, para. 29; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the
Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), pp. 171-172, para.
88).
2
Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect
of Kosovo, ICJ, Advisory Opinion, 2010, July 22, para. 79.
3
Ibid. para. 81.
4
Ibid.
5
Ibid. para. 83.
6
Ibid. para. 82.
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decolonization, and after the end of the 20 century – the emerging norm of remedial
secession, though some cases of remedial secession could be find also before (for ex.
The Case of Bangladesh). And even the Court said that: “[w]hether, outside the
context of non-self-governing territories and peoples subject to alien subjugation,
domination and exploitation, the international law of self-determination confers upon
part of the population of an existing State a right to separate from that State is,
however, a subject on which radically different views were expressed by those taking
part in the proceedings and expressing a position on the question. Similar differences
existed regarding whether international law provides for a right of “remedial secession”
and, if so, in what circumstances,”1 it also mentioned the fact that“[t]here was also a
sharp difference of views as to whether the circumstances which some participants
maintained would give rise to a right of “remedial secession” were actually present in
Kosovo.”2
The court did not speak primarily about the existence of the norm of remedial
secession in international law, but said that there was also difference of views whether
there were circumstances, which could give rise to a right of remedial secession. This
means that the matter of consideration and difference of views was not the existence
of such a rightbut the circumstances, which were necessary to apply that right, which
in my view has already been matured as customary law through relevant state
practice (Bangladesh, East Timor, etc.) andopinion juris(which can also be “crystalized
in practice”3).
One can say that the Court reasoning is not so important for the expression of
customary international law, and those only stare decisisis obligatory for states, but it
is hard to underestimate the Court’s role in the development of international law.
Some scholars even think that in the process of the development of international law
the Court sometimes creates law.4
The Court itself has always denied in its cases that it could create law: “[i]t is clear
that the Court cannot legislate … it states the existing law and does not legislate.”5
Judge Weiss in Lotus case also was against the creation of law by the Court:
“[i]nternational law is not created by an accumulation of opinions and systems; neither
is its source a sum total of judgments, even if they are agree with each other. … the
only source of international law is the consensus ominium.”6 Judge Read declared in
Peace Treaties case that the Court “is not a law-making organ.”7But it is true that “in
many cases it is quite impossible to say where the development of law ends and
where its creation begins.”8 The other interesting view is that Judge Tanaka held in
South West Africa case: “[w]e cannot deny the possibility of some degree of creative
1
2

Ibid.
Ibid.
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North Sea Continental Shelf Cases, Federal Republic of Germany/ Denmark; Federal Republic
of Germany/ Netherlands, (Judgment of 20 February 1969), I.C.J.para. 57.
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Taron Simonyan, The features of the impact of Civil and Common Law traditions vis-à-vis the
sources of International Law, Bulletin of Yerevan University, “Social Sciences”, “Jurisprudence”,
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5
Legality of the Threat and Use of Nuclear Weapons, ICJ Reports, 1996, pp. 226, 237, para.
18. inTaronSimonyan, supra note 45.
6
The Case of The S.S. “Lotus”, France v. Turkey, Dissenting Opinion of Judge Weiss, P.C.I.J.,
September 1927, Series A, N. 10, pp. 43-44. in T. Simonyan, supra note 45.
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Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, I.C.J., Advisory Opinion,
Dissenting Opinion of Judge Read, 1950, p.244, in T. Simonyan, supra note 45.
8

Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations,Advisory Opinion,
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element in the judicial activities” and the Court is permitted “to declare what can be
logically inferred from the raison d’etreof a legal system, legal institution or norm” but
is not permitted “to establish law independently of an legal system, institution or
norm.”1
The court, having in mind the “efficiency” of the rule of remedial secession and its
“raison d’etre” took a position, which although primarily did not express the existence
of such a rule in modern international law, but indirectly showed that it was very hard
to oppose the emergence of that rule in the current dynamics of international legal
order.
Conclusion
In the light of abovementioned one can make some conclusions. Current
developments and changes in International legal order make us clear that, what
international law was in 1918 and in 1945 and what is now, are different levels of
developments. It is impossible to judge international facts having in mind only the
positive legal norms, which came to live decades ago. International law, as well as the
principle of self-determination, is on the way of development; new norms of
international law are in the process of emerging or have already been matured as far
as it concerns customary international law. This concerns also the right to remedial
secession that indirectly was expressed in the Advisory Opinion of the ICJ on
Kosovo.These findings are very important for current international relations and law,
because there are other cases (South Ossetia, Abkhazia, NKR, exc.) that are waiting
to be resolved by using the right of remedial secession.

ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ
ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ԵՎ ԿՈՍՈՎՈՅԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ
ՀՌՉԱԿԱԳՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Տարոն Սիմոնյան
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության
ամբիոնի դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու
_________________________________

ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի՝ Կոսովոյի անկախության հռչակման վերաբերյալ խորհրդատվական եզրակացությունը կարևոր
դրույթներ է պարունակում ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման
իրավունքի զարգացման ընթացքը վերաիմաստավորելու գործում։ Արդի
ժամանակաշրջանում և հատկապես XX դարի վերջին և XXI դարի սկզբին
առանձնակի կարևորություն է ձեռք բերում ինքնորոշման իրավունքի
բովանդակությունն ընդարձակող «անջատում փրկության համար» իրավունքը։ Այս
աշխատանքում ներկայացվում են ինքնորոշման իրավունքի էվոլյուցիայի
առանձնահատկությունը, ինչպես նաև Կոսովոյի գործով Արդարադատության
միջազգային դատարանի արտահայտած կարծիքի կարևորությունը՝«անջատում
փրկության համար» իրավունքի հետագա բյուրեղացման համատեքստում։
1

South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Second Phase, Dissenting

Opinion of Judge Tanaka, I.C.J., 1966, p. 277.in T. Simonyan, supra note 45.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРИНЦИПА ПРАВА НА
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНСУЛЬТАТИВНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ПО
ДЕКЛАРАЦИИ п НЕЗАВИСИМОСТИ КОСОВО
Тарон Симонян
Доцент Кафедры теории и истории государства и права ЕГУ,
кандидат юридических наук

Консультативное заключение Международного суда ООН по декларации о
независимости Косово содержит важные положения в деле переосмысления
процесса развития права народов на равноправие и самоопределение. В
современной реальности, особенно в конце XX века и в начале XXI века, особое
значение приобретает право на «отделение во имя спасения», которое
расширяет содержание права на самоопределение. В этой работе представлена
особенность эволюции права на самоопределение, а также важность
высказанного мнения Международного суда по делу Косово в контексте
дальнейшей кристаллизации права на «отделение во имя спасения».
Բանալի
բառեր․
ինքնորոշման
իրավունք,
անջատում
փրկության
համար,
Արդարադատության միջազգային դատարան, Կոսովոյի գործ
Ключевые слова: Право на самоопределение, отделение во имя спасения,
Международный суд, дело Косово
Key words: right to self-determination, remedial secession, the International Court of Justice,
Kosovo case
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՐՃԵԼՈՒ
(ՔՐԵԱԿԱՆ ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ) ՄԱՍԻՆ
ՈՐՈՇՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ
Արսեն Մարտիրոսյան
ՀՀ դատախազության Լոռու մարզի
դատախազ, իրավաբանական
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
_____________________________

Քրեական գործով իրականացվող հետաքննության և նախաքննության օրինականության ապահովման կարևորագույն երաշխիքներից է դատախազական հսկողությունը: Նախաքննության օրինականության նկատմամբ դատախազական հսկողության դրսևորումներից է նաև քրեական գործով վարույթը կարճելու որոշման օրինականության, հիմնավորվածության ստուգումը1: Այդ նպատակով քրեադատավարական օրենսգրքով նախատեսված են համապատասխան իրավական մեխանիզմներ ինչպես հսկող, այնպես էլ վերադաս դատախազի կողմից քրեական գործով վարույթը կարճելու (քրեական հետապնդում չիրականացնելու կամ դադարեցնելու) որոշման օրինականության և հիմնավորվածության ապահովման համար:
Այսպես, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 263-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն`քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը
դադարեցնելու մասին որոշումը դրա պատճենն ստանալու պահից 7 օրվա ընթացքում կասկածյալի, մեղադրյալի, ամբաստանյալի, նրանց պաշտպանների, տուժողի, նրա ներկայացուցչի, քաղաքացիական հայցվորի, քաղաքացիական պատասխանողի կամ նրանց ներկայացուցիչների, ինչպես նաև այն ֆիզիկական անձի կամ
իրավաբանական անձի ներկայացուցչի կողմից, որոնց հայտարարության հիման
վրա հարուցվել է քրեական գործը, կարող է բողոքարկվել վերադաս դատախազին:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` դատախազը բողոքը ստանալու պահից
7 օրվա ընթացքում որոշում է կայացնում բողոքը մերժելու կամ բավարարելու մասին: Կայացված որոշման պատճենն անհապաղ ուղարկվում է բողոքը ներկայացնող անձին:
Մեջբերված քրեադատավարական նորմերի բովանդակությունից հետևում է,
որ քրեական գործով վարույթը կարճելու (քրեական հետապնդումը դադարեցնելու)
մասին որոշումը դատավարության համապատասխան մասնակիցները կարող են
վերադաս դատախազին բողոքարկել 7-օրյա ժամկետում: Վերադաս դատախազը
իր հերթին, ստանալով բողոքը, 7-օրյա ժամկետում որոշում է կայացնում այն բավարարելու կամ մերժելու մասին:
Գործնականում հաճախ ստեղծվում են իրավիճակներ, երբ քրեական գործով
վարույթը կարճելու (քրեական հետապնդումը դադարեցնելու) մասին որոշումը համապատասխան դատավարության մասնակցի կողմից վերադաս դատախազին բողոքարկվում է այն կայացնելուց տևական ժամանակ անց: Ընդ որում, դատավարության մասնակիցը վերադաս դատախազին հասցեագրված բողոքին կից չի ներ1

Տե´ս Ա.Դավթյան, Ա.Ղամբարյան, Քրեական գործի վարույթը կարճելու և քրեական
հետապնդումը
դադարեցնելու
մասին
որոշման
օրինականության
ապահովման
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կայացնում որևէ փաստաթուղթ, որը կհավաստի, թե երբ է բողոքաբերը փաստացի
ստացել վիճարկվող որոշումը:
Նման պայմաններում հարց է առաջանում, թե ինչպես պետք է գործի վերադաս դատախազը`
1) քննարկի՞ բողոքը և առերևույթ ժամկետանց լինելու հիմքով մերժելու կամ
առանց քննության թողնելու մասին որոշում կայացնի՞,
2) գրությամբ բողոքաբերին պարզաբանի՞ բողոքարկման սահմանված ժեմկետը բաց թողնված լինելու մասին` առանց համապատասխան որոշում կայացնելու,
3) բողոք ներկայացրած անձից պահանջի՞ այն ստանալու և օրենքով սահմանված 7-օրյա ժամկետում բողոքարկելու հանգամանքը հավաստող փաստաթուղթ և
նոր միայն քննարկի՞:

Առերևույթ ժամկետանց լինելու հիմքով քրեական գործի վարույթը կարճելու
(քրեական հետապնդումը դադարեցնելու) մասին որոշման դեմ ներկայացված բողոքի կապակցությամբ որոշում չկայացնելու, այսինքն` գրությամբ պատասխանելու
իրավաչափությունը:

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 263-րդ հոդվածի 2-րդ մասի կարգավորումից հետևում է, որ բողոքի քննարկման արդյունքում վերադաս դատախազը միշտ պարտավոր է կայացնել հետևյալ երկու որոշումներից որևէ մեկը` բողոքը
բավարարել կամ մերժել:
Օրենսդրի որդեգրած մոտեցումից, ըստ էության, հետևում է, որ բողոքը մերժելու մասին որոշում վերադաս դատախազը պետք է կայացնի հետևյալ երկու դեպքում`
ա) բողոքը օրենքով սահմանված ժամկետում ներկայացված լինելու դեպքում,
այն ըստ էության քննարկելու արդյունքում,
բ) բողոքը օրենքով սահմանված 7-օրյա ժամկետի խախտմամբ ներկայացված
լինելու դեպքում:
Բողոքն օրենքով սահմանված ժամկետում ներկայացված լինելու դեպքում վերադաս դատախազն այն ստանալու պահից 7-օրյա ժամկետում պարտավոր է ըստ
էության քննարկել և կայացնել պատճառաբանված որոշում բողոքը մերժելու մասին:
Ինչ վերաբերում է բողոքը մերժելու երկրորդ իրավիճակին, այսինքն` 7-օրյա
ժամկետի խախտմամբ ներկայացված լինելուն, ապա տվյալ դեպքում որոշում կայացնելու հանգամանքի վերաբերյալ պրակտիկայում մոտեցումները տարբեր են:
Այսպես, մի դեպքում, երբ իրեն հասցեագրված բողոքի ուսումնասիրությամբ վերադաս դատախազը պարզում է, որ առերևույթ բողոքը ներկայացվել է 7-օրյա ժամկետի խախտմամբ, ապա, առանց որոշում կայացնելու, բողոքաբերին պարզաբանում
է, որ բողոքը ներկայացվել է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 263-րդ
հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 7-օրյա ժամկետի խախտմամբ, հետևաբար բողոքի քննարկման կապակցությամբ համապատասխան որոշում չի կայացվել:
Մեկ այլ դեպքում՝ քննարկվում և որոշում է կայացվում ժամկետանց լինելու
հիմքով բողոքը մերժելու կամ առանց քննության թողնելու մասին:
Կարծում ենք, որ բողոքին ցանկացած այլ եղանակով պատասխանելը, որը
նախատեսված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով, չի կարող գնահատվել իրավաչափ, քանի որ օրենսդիրը դատավարության մասնակցի կողմից վերադաս դատախազին ներկայացված բողոքին գրությամբ պատասխանելու իրավասություն չի վերապահել: Այսինքն` այն բոլոր դեպքերում, երբ վերադաս դատախազը քրեական գործի նյութերի և բողոքի ուսումնասիրությամբ կպարզի, որ բողոքը առերևույթ ներկայացվել է օրենքով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ապա,
առանց բողոքը ըստ էության քննարկելու, պարտավոր է որոշում կայացնել այն մերժելու մասին` քրեադատավարական օրենքով սահմանված 7-օրյա ժամկետի
խախտմամբ ներկայացված լինելու պատճառաբանությամբ: Իսկ եթե, այնուամե-
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Պետություն և իրավունք

նայնիվ, քրեական գործի ուսումնասիրությամբ կպարզի, որ առկա են քրեական
գործի վարույթը կարճելու (քրեական հետապնդումը դադարեցնելու կամ քրեական
հետապնդում չիրականացնելու) մասին որոշումը վերացնելու հիմքեր, ապա պետք
է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով կարճելու մասին որոշումը վերացնելու համար միջնորդություն ներկայացնի ՀՀ գլխավոր դատախազին:
Բողոքը ժամկետանց լինելու հիմքով մերժելու դեպքում, երբ դատական
ստուգմամբ հաստատվի, որ բողոքը ներկայացվել է օրենքով սահմանված 7-օրյա
ժամկետի պահպանմամբ, ապա դատարանը պետք է պարտավորեցնի վերադաս
դատախազին` բողոքը ըստ էության քննարկելու և որոշում կայացնելու, հակառակ
դեպքում այն պետք է մերժի:
Մեր այս տեսակետը չընդունող որոշ իրավաբաններ գտնում են, որ տվյալ պարագայում խնդիր է առաջանում բողոքի քննարկման 7-օրյա ժամկետի սկզբնական
պահի հաշվարկման: Մասնավորապես, վերջիններս նշում են` քանի որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 263-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ
վերադաս դատախազի` բողոքի քննարկման 7-օրյա ժամկետը սկսում է հոսել այն
ստանալու պահից, ապա հարց է առաջանում, ինչպես հաշվարկել բողոքարկման
7-օրյա ժամկետը, երբ ժամկետանց լինելու հիմքով, առանց ըստ էության քննարկելու, վերադաս դատախազը մերժում է անձի բողոքը, սակայն հետագայում բողոքաբերը դատարանում հիմնավորում է, որ բողոքը ներկայացրել է օրենքով սահմանված ժամկետում, իսկ դատարանը այդ հիմքով պարտավորացնում է վերադաս դատախազին դիմողի բողոքը ըստ էության քննարկել, որից հետո դատախազը որոշում է կայացնում բողոքը բավարարելու և քրեական գործի վարույթը կարճելու
(քրեական հետապնդումը դադարեցնելու) որոշումը վերացնելու մասին: Ընդ որում,
բողոքը վերադաս դատախազից ստանալու և դատավարության մասնակցի կողմից
դատարան բողոքարկելուց հետո անցած է լինում տևական ժամանակ: Այս պարագայում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 263-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
տառացի մեկնաբանման դեպքում ստացվում է, որ վերադաս դատախազը քրեական գործի վարույթը կարճելու (քրեական հետապնդումը դադարեցնելու) որոշումը
վերացնելու մասին որոշում կայացրեց 7-օրյա ժամկետի խախտմամբ, քանի որ օրենքի ուժով վերադաս դատախազի համար սահմանված 7-օրյա ժամկետը սկսվել
էր այն ստանալու պահից:
Կարծում ենք, որ այս մոտեցումը ընդունելի չէ, քանի որ տվյալ պարագայում
վերադաս դատախազը քրեական գործի վարույթը կարճելու (քրեական հետապնդում չիրականացնելու կամ դադարեցնելու) մասին նախաքննական մարմնի
որոշումը վերացնում է դատարանի որոշման ուժով:
Ինչպես վերը նշվեց, բողոքի քննարկման արդյունքում վերադաս դատախազը
իրավասու է նաև որոշում կայացնել այն բավարարելու և քրեական գործի վարույթը
կարճելու (քրեական հետապնդումը դադարեցնելու) մասին նախաքննական մարմնի որոշումը վերացնելու վերաբերյալ: Նման որոշում կայացվում է այն դեպքում,
երբ բողոքը ներկայացվել է քրեադատավարական օրենքով սահմանված ժամկետի
պահպանմամբ, և վերադաս դատախազի կողմից քրեական գործի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ նախաքննությունը կատարվել է թերի, չեն ձեռնարկվել
բավարար միջոցներ գործի հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ
հետազոտման ուղղությամբ, քրեական գործով վարույթի կարճման հիմքը սխալ է
ընտրվել և այլն:
Գործնականում հնարավոր են իրավիճակներ, երբ առերևույթ 7-օրյա ժամկետի պահպանմամբ քրեական գործով վարույթի կարճման (քրեական հետապնդումը դադարեցնելու կամ չիրականացնելու) մասին որոշման դեմ տուժողի բերած բողոքի քաննարկման արդյունքում վերադաս դատախազը որոշում կայացնի այն բավարարելու մասին, սակայն 7-օրյա ժամկետի խախտմամբ այն վերացնելու մասին
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որոշումը դատավարության մյուս մասնակցի` մեղադրյալի կողմից բողոքարկվի դատարան և դատական ստուգման արդյունքում հավաստվի, որ քրեական գործով
վարույթը կարճելու (քրեական հետապնդումը դադարեցնելու կամ չիրականացնելու) մասին որոշումը վերացվել է 7-օրյա ժամկետի խախտմամբ:
Տվյալ իրավիճակում, երբ դատական ստուգման արդյունքում հավաստվի, որ
վերադաս դատախազին բողոք ներկայացվել է 7-օրյա ժամկետի խախտմամբ, և
վերադաս դատախազը որոշում է կայացրել այն բավարարելու մասին դրա անտեսմամբ, ապա տվյալ գործով վարույթը օրենքով սահմանված ժամկետի խախտմամբ
վերացված լինելու հիմքով պետք է կարճվի` դատավարության մյուս կողմի իրավունքների խախտում թույլ չտալու հիմքով: Նշված իրավիճակում, կարծում ենք,
տուժողի իրավունքների խախտում թույլ չի տրվում, քանի որ գործով վարույթի
կարճումը պայմանավորված է առաջին հերթին այն բանով, որ տուժողը օրենքով
սահմանված բողոքարկման ժամկետը խախտել է:
Վերադաս դատախազի կողմից դատավարության համապատասխան մասնակցի ներկայացրած բողոքի ժամկետի մեջ կամ ժամկետանց լինելու հանգամանքը ստուգելու առումով կարևոր է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 173րդ հոդվածի 5-րդ մասում տեղ գտած այն դրույթը, համաձայն որի՝ պաշտոնատար
անձանց կողմից սահմանված ժամկետը պահպանելը հաստատվում է դատավարական փաստաթղթերում` համապատասխան նշումով: Քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց հանձնման ենթակա փաստաթղթերի ստացման փաստը
հաստատվում է գործին կցված նրանց ստորագրությամբ:
Քրեական գործի նյութերում նման փաստաթղթի առկայությունը հնարավորություն կտա վերադաս դատախազին ստուգելու` արդյոք այն օրենքով սահմանված
ժեմկետո՞ւմ է ներկայացվել, թե՞ այն խախտվել է:

Վերադաս դատախազի կողմից բողոքաբերից օրենքով սահմանված 7-օրյա
ժամկետում վիճարկվող որոշումը բողոքարկելու հանգամանքը հավաստող փաստաթուղթ պահանջելու և այն ստանալուց հետո միայն բողոքը քննարկելու, այդ
թվում` 7-օրյա ժամկետը հաշվարկելու իրավաչափությունը:
Ինչպես վերը նշվեց, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 263-րդ հոդվածի 2-րդ մասի իրավակարգավորումից բխում է, որ բողոքի քննարկման արդյունքում վերադաս դատախազը միշտ պետք է կայացնի համապատասխան որոշում:
Ընդ որում, այդպիսի որոշում պետք է կայացվի բողոքը ստանալու պահից 7-օրյա
ժամկետում:
Գործնականում հաճախ ստեղծվում են իրավիճակներ, երբ անձի կողմից ներկայացված բողոքի և կից փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից հնարավոր չէ
պատկերացում կազմել, թե բողոքաբերը այն ներկայացրել է օրենքով սահմանված
ժամկետի պահպանմամբ, թե ոչ: Նշված իրավիճակում վերադաս դատախազի համար ստեղծվում են որոշակի դժվարություններ բողոքաբերի ներկայացրած բողոքի
ժամկետները պահպանված լինելու հարցում: Պրակտիկան անցել է հետևյալ ճանապարհը: Այն դեպքում, երբ ներկայացված բողոքին կցված չեն եղել օրենքով
սահմանված ժամկետում բողոքարկելու հանգամանքը հավաստող փաստաթղթեր,
ապա վերադաս դատախազը բողոքը գնահատում է ոչ պատշաճ և դատավարության մասնակցից գրությամբ պահանջում է դրանք: Եթե բողոքաբերը ներկայացնում
է այդպիսի փաստաթուղթ, ապա բողոքը գնահատվում է պատշաճ, այնուհետև
միայն դրա ըստ էության քննարկմամբ կայացվում է որոշում այն բավարարելու կամ
մերժելու մասին: Հակառակ դեպքում` բողոքը ըստ էության չի քննարկվում: Ընդ որում, առանձին իրավիճակներում բողոքաբերի կողմից համապատասխան փաստաթուղթ չներկայացնելու դեպքում վերադաս դատախազը որոշում չի կայացնում
նաև բողոքը ժամկետանց ներկայացված լինելու հիմքով մերժելու մասին:
Վերադաս դատախազի` նշված գործողության իրավաչափության վերաբերյալ
համապատասխան իրավական դիրքորոշում են հայտնել նաև դատարանները: Այս-

48
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պես, 2014 թվականի ապրիլի 11-ին ՀՀ ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության կենտրոնականի քննչական բաժնում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի հատկանիշներով հարուցվել է թիվ 13136614 քրեական
գործը: Կատարված նախաքննությամբ 2015 թվականի օգոստոսի 13-ին նախաքննական մարմինը որոշում է կայացրել քրեական գործի վարույթը կարճելու և
քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին: Այդ որոշումը հանցագործության
մասին հաղորդում տված անձի կողմից 2015 թվականի սեպտեմբերի 2-ին բողոքարկվել է վերադաս դատախազին, սեպտեմբերի 7-ին վերադաս դատախազը բողոք ներկայացրած անձից խնդրել է ներկայացնել բողոքը օրենքով սահմանված 7օրյա ժամկետում ներկայացնելու հանգամանքը հավաստող փաստաթուղթ: Նույն
թվականի սեպտեմբերի 17-ին բողոքաբերը վերադաս դատախազին է ներկայացրել
վիճարկվող որոշումը ստանալու և վերադաս դատախազին բողոքարկելու հանգամանքը հավաստող, փոստային ծառայությունից ստացված համապատասխան
փաստաթուղթ:
Վերադաս դատախազի 2015 թվականի սեպտեմբերի 19-ի որոշմամբ քրեական
գործի վարույթը կարճելու և քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին նախաքննական մարմնի որոշումը 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի որոշումը վերացվել
է:
2015 թվականի հոկտեմբերի 13-ին դատավարության մյուս կողմի ներկայացուցիչը, որի նկատմամբ ներկայացվել է ենթադրյալ հանցագործության վերաբերյալ
հաղորդում, վերադաս դատախազի որոշումը` օրենքով սահմանված 7-օրյա ժամկետի խախտմամբ հարուցված լինելու պատճառաբանությամբ բողոքարկել է
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան` խնդրելով վարույթն իրականացնող
մարմնին պարտավորեցնել վերացնելու իր վստահորդի խախտված իրավունքները:
Դատարանը, քննության առնելով բողոքը, 2015 թվականի նոյեմբերի 18-ի որոշմամբ արձանագրել է, որ բողոքներն ստանալուց հետո 7-օրյա ժամկետում վերադաս դատախազը որոշում չի կայացրել, այդ պատճառով քրեական գործի վարույթը վերսկսվել է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի
պահանջների խախտմամբ:
Դատարանի հիշյալ որոշումը վերադաս դատախազի կողմից բողոքարկվել է
ՀՀ քրեական վերաքննիչ դատարան: Վերջինս, ստուգելով առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտի օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը, 2016
թվականի մարտի 29-ի որոշմամբ հիմնավորված և իրավաչափ է ճանաչել վիճարկվող դատական ակտում տեղ գտած հետևությունն այն մասին, որ 2015 թվականի
սեպտեմբերի 3-ին վերադաս դատախազը, ստանալով քրեական գործի վարույթը
կարճելու և քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին քննիչի որոշման դեմ
բերված բողոքը, խախտել է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 263-րդ
հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված` 7-օրյա ժամկետում այն մերժելու կամ բավարարելու մասին որոշում կայացնելու պահանջը, այն է` մինչև 2015 թվականի
սեպտեմբերի 11-ն այդ մասին որոշում չի կայացրել:
Արդյունքում վերաքննիչ դատարանը եզրահանգել է, որ առաջին ատյանի դատարանը իրավաչափ հետևության է հանգել. կայացնելով քրեական գործի վարույթը կարճելու մասին որոշումը վերացնելու վերաբերյալ վիճելի որոշումը` խախտել է
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 263-րդ 2րդ մասով սահմանված 7-օրյա ժամկետը և քրեական գործի վարույթը վերսկսվել է`
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջի
խախտմամբ:
Միաժամանակ, վերաքննիչ դատարանը փաստել է, որ օրենքով սահմանված
7-օրյա ժամկետը լրանալուց հետո քրեական հետապնդման մարմնի` գործի վա-
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րույթը կարճելու, քրեական հետապնդումը դադարեցնելու կամ քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին որոշումը վերացնելու լիազորությունը, ՀՀ
քրեական դատավարության օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի համաձայն, վերապահված
է միայն ՀՀ գլխավոր դատախազին:
Վերոգրյալի հաշվառմամբ` վերաքննիչ դատարանը եզրահանգել է, որ կոնկրետ դեպքում վերադաս դատախազի կողմից օրենքով ամրագրված դատավարական ժամկետների խախտմամբ քրեական գործի վարույթը կարճելու և քրեական
հետապնդում չիրականացնելու մասին քննիչի որոշումը վերացնելու արդյունքում
քրեական գործով վարույթը վերսկսվել է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 1-ին մասով ամրագրված պահանջի խախտմամբ` հանգեցնելով դիմողի իրավունքների և ազատությունների խախտման:
Այս որոշումներից տեսանելի է, որ դատարանները վերադաս դատախազի
գործողությունները ոչ իրավաչափ են գնագատել ոչ թե այն պատճառով, որ դատախազը դատավարության մասնակիցներից պահանջել է նրկայացնել բողոքարկվող
որոշումը ստանալու և 7-օրյա ժամկետում բողոքարկելու հանգամանքը հավաստող
փաստաթուղթ, այլ այն պատճառով, որ դատախազը բողոքարկման ժամկետը
հաշվարկել է ոչ թե բողոքը ներկայացնելու, այլ օրենքով սահմանված ժամկետում
բողոքարկելու հանգամանքը հավաստող փաստաթուղթ ստանալու պահից սկսած:
Նշված վերլուծությունից հետևում է, որ բողոքն առերևույթ ժամկետանց լինելու
դեպքում վերադաս դատախազը բողոքի քննարկման իրեն վերապահված 7-օրյա
ժամկետում իրավունք ունի միջոցներ ձառնարկել` պարզելու բողոքարկման 7-օրյա
ժամկետի պահպանված լինելը: Մասնավորապես` կարող է բողոքաբերից պահանջել վիճարկվող որոշումը 7-օրյա ժամկետում ստանալու և բողոքարկելու հանգամանը հավաստող փաստաթուղթ, հարցում կատարել համապատասխան փոստային բաժանմունք և այլն:
Այն դեպքում, երբ բողոքաբերը վերադաս դատախազին օրենքով վերապահված 7-օրյա ժամկետում կներկայացնի համապատասխան փաստաթուղթ, ինչը
կհավաստի նրա կողմից օրենքով սահմանված ժամկետում վիճարկվող որոշումը
բողոքարկելու հանգամանքը, ապա վերադաս դատախազը տվյալ պարագայում ևս
պարտավոր է բողոքը ըստ էության քննարկել և որոշում կայացնել: Հակառակ դեպքում բողոքը առերևույթ ժամկետանց լինելու հիմքով վերադաս դատախազի կողմից պետք է մերժվի:
Ընդ որում գործնականում առանձին դեպքերում նշված իրավիճակում որոշում
է կայացվում ոչ թե բողոքը մերժելու, այլ առանց քննության թողնելու մասին:Թիվ
ԵԿԴ/0088/11/17 գործով ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը, անդրադառնալով
վերադաս դատախազի՝ բողոքը առանց քննության թողնելու մասին որոշման իրավաչափությանը, գտել է, որ անտեսվել է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
185-րդ հոդվածի 4-րդ մասի այն պահանջը, որ դատախազը քրեական գործ հարուցելը մերժելու վերաբերյալ բողոքի հիման վրա կամ վերացնում է բողոքարկվող որոշումը և հարուցում քրեական գործ, կամ հաստատում է քրեական գործ հարուցելը մերժելու օրինականությունը:
Այսպիսով, ելնելով հիմնախնդրի վերաբերյալ դատարանների արտահայտած
իրավական դիրքորոշումներից և ձևավորված պրակտիկայի բազմազանությունից,
կարծում ենք, որ սույն հոդվածի շրջանակներում ներկայացված վերլուծություններն
ու հետևությունները կնպաստեն միասնական պրակտիկայի ձևավորմանը և վերադաս դատախազի կողմից քրեական գործով վարույթը կարճելու և քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշման օրինականության, հիմնավորվածության ապահովմանը:

50

Պետություն և իրավունք

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
(ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ)
Арсен Мартиросян
Прокурор Лорийской области прокуратуры РА,
кандидат юридических наук, доцент
_____________________________

Статья посвящена основополагающим проблемам обеспечения прокурором
законности и обоснованности постановления о прекращении производства по
уголовному делу (прекращению уголовного преследования). В рамках статьи
предметом обсуждения стали вопросы, касающиеся представления жалобы
участником производства вышестоящему прокурору относительно прекращения
производства по уголовному делу (прекращения уголовного преследования) и
расчета предусмотренных процессуальным законом сроков ее рассмотрения,
возникающие в связи с этим практические проблемы и пути их решения.
В результате изучения проблемы автором представлены предложения,
направленные на разрешение проблем, возникающих в этой сфере на практике.

SEVERAL PROBLEMS OF ENSURING THE LEGALITY OF A
DECISION TO TERMINATE CRIMINAL PROCEEDINGS
(TERMINATION OF CRIMINAL PROSECUTION)
Arsen Martirosyan
Prosecutor of Lori Region, CJS, Assosiate Professor
_____________________________

The article is devoted to the fundamental problems of ensuring the legality and
validity of the decision to terminate criminal proceedings (termination of criminal
prosecution) by the prosecutor.
Within the framework of the article, issues relating to the submission of a
complaint by a participant of a proceeding to a superior prosecutor regarding the
termination of criminal proceedings (termination of criminal prosecution) and the
calculation of the time limits provided by the procedural law for its consideration,
practical problems and ways to solve them were the subject of discussion.
As a result of studying the problem, the author presented proposals aimed to
solve problems that arise in this area in practice.
Բանալի բառեր – քրեական գործով վարույթի կարճում, քրեական հետապնդման դադարեցում, վերադաս դատախազ, բողոքարկման ժամկետներ, վարույթի վերսկսում, ժամկետների
հաշվարկ, բողոքն առանց քննության թողնել, հավաստող փաստաթուղթ
Ключевые слова – прекращение производства по уголовному делу, прекращение
уголовного преследования, вышестоящий прокурор, сроки обжалования, возобновление
производства, расчет сроков, оставление жалобы без рассмотрения, удостоверяющий
документ
Key words: termination of criminal proceedings, termination of criminal prosecution, superior
prosecutor, terms of appeal, resumption of proceedings, calculation of terms, leaving the
complaint without consideration, certifying document
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ՊԱՇՏՈՆԵԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԱՐԱՇԱՀԵԼՈՒ
ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԵԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ
ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ
Միսակ Մարկոսյան
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի
քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի պետ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
_________________________________

Քրեական իրավունքի գիտության մեջ և դատաքննչական պրակտիկայում շարունակում են վիճահարույց մնալ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու հանցակազմերի սահմանազատման չափանիշները: Դրանց վերաբերյալ միասնական մոտեցումների բացակայությունը մի շարք գիտնականների կողմից ներկայացվել է որպես այդ երկու հարակից հանցակազմերը միավորելու հիմնավորում1: Նշված հանցագործությունները
մեկ միասնական հանցակազմի շրջանակներում միավորելու նպատակահարմարության մասին են խոսում նաև Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի (այսուհետ՝ քր.օր.) 308-րդ և 309-րդ հոդվածների առաջին մասերով նախատեսված գրեթե նույնական պատիժները2: Հարկ է նշել, որ այդ հոդվածներով
նախատեսված հանցակազմերը քր.օր.-ի 32-րդ գլխում («Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ») համարժեքության պատճառով
միավորված են մեկ հոդվածում («Հոդված 375. Իշխանությունը չարաշահելը, իշխանազանցությունը կամ իշխանության անգործությունը»): Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և անցնելու հանցակազմերը մեկ հոդվածով են նախատեսվել նաև ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի նախագծում («Հոդված 410. Պաշտոնատար անձի կողմից իր իշխանությունը, լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելը»)3:
Սույն հոդվածի շրջանակներում մեր առջև խնդիր ենք դրել ոչ թե հիմնավորել
պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և դրանք անցնելու հանցակազմերի միավորման անհրաժեշտությունը, այլ ներկայացնել գործող իրավակարգավորումների պայմաններում քր.օր.-ի 308-րդ և 309-րդ հոդվածներով նախատեսված
հանցագործությունների սահմանազատման չափանիշները: Դրա համար անհրաժեշտ է պարզել քննարկվող հանցակազմերի տարրերի և հատկանիշների հարաբերակցությունը: Հիշյալ հոդվածներով նախատեսված հանցագործությունների հատկանիշների համադրմամբ կարող ենք անել հետևյալ պնդումները՝
1. Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և դրանք անցնելու հիմնական անմիջական օբյեկտը և սուբյեկտը նույնական են:
2. Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը օբյեկտիվ կողմից կարող
է դրսևորվել ինչպես գործողությամբ (պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին
1

Տե´ս, օրինակ, Грибов А.С. К вопросу об унификации уголовной ответственности
должностных лиц, неправомерно использующих свое служебное положение (ст. 285, 286
УК РФ)// Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015 № 1, էջ 22-24; Ремизов М.В.
Злоупотребление и превышение должностными полномочиями: нужны ли две отдельные
статьи? Ярославль, 2005, էջ 16:
2
Տարբերությունը միայն այդ հանցագործությունների համար նախատեսված տուգանքի
չափերն են, մնացած երեք երկընտրելի պատժատեսակների ժամկետները համընկնում են:
3
Տե´ս https://www.e-draft.am/projects/496 (վերջին այցելությունը՝ 05.02.2019թ.):
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հակառակ օգտագործելը), այնպես էլ անգործությամբ (ծառայողական պարտականությունները չկատարելը), իսկ պաշտոնեական լիազորությունները անցնելը՝ միայն
գործողությամբ (այնպիսի գործողություններ կատարելը, որոնք ակնհայտորեն
դուրս են եկել պաշտոնատար անձի լիազորությունների շրջանակից):
3. Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և անցնելու օբյեկտիվ
կողմի մյուս պարտադիր հատկանիշները՝ հանրորեն վտանգավոր հետևանքը և
պատճառական կապը, նույնական են, բացառությամբ այն դեպքի, երբ հետևանքը
դրսևորվում է գույքային վնասի ձևով: Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու դեպքում գույքային վնասի չափը կամ արժեքը պետք է գերազանցի հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկի չափը, իսկ պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու դեպքում՝ հինգհարյուրապատիկի չափը:
4. Ե'վ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և' դրանք անցնելու
սուբեյկտիվ կողմը բնութագրվում է մեղքի դիտավորյալ (ուղղակի կամ անուղղակի)
ձևով, սակայն, ի տարբերություն պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու,
պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու սուբեյկտիվ կողմի պարտադիր
հատկանիշ է նաև շարժառիթը (շահադիտական, անձնական այլ շահագրգռվածությունը կամ խմբային շահերը):
Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և դրանք անցնելու հանցակազմերի սահմանազատումը դժվարություն չի ներկայացնում այն դեպքում, երբ
պաշտոնատար անձի արարքը դրսևորվում է անգործության ձևով (քանի որ բացառվում է պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու հանցակազմը), ինչպես
նաև այն դեպքում, երբ բացակայում է շահադիտական, անձնական այլ շահագրգռվածությունը կամ խմբային շահը (քանի որ բացառվում է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու հանցակազմը):
Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և անցնելու հանցակազմերի
սահմանազատումը կարող է բարդություններ առաջացնել այն դեպքում, երբ պաշտոնատար անձը կատարել է այնպիսի գործողություն, որը մի կողմից կարող է գնահատվել որպես պաշտոնեական դիրքի օգտագործում ծառայության շահերին հակառակ (քր.օր.-ի 308-րդ հոդվածով նախատեսված արարք), իսկ մյուս կողմից՝ որպես լիազորությունների շրջանակից ակնհայտորեն դուրս եկած գործողություն
(քր.օր.-ի 309-րդ հոդվածով նախատեսված արարք), և այդ գործողությամբ էական
վնաս է պատճառվել անձանց, կազմակերպությունների իրավունքներին ու օրինական շահերին, հասարակության կամ պետության օրինական շահերին: Կարծում
ենք, որ այս դեպքում քր.օր.-ի 308-րդ և 309-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցագործությունների իդեալական համակցությունը բացակայում է, քանի որ համակցություն կազմող հանցագործություններից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա իր ինքնուրույն հետևանքը, իսկ քննարկվող իրավիճակում առաջացած հետևանքը մեկն է:
Հարց է ծագում՝ ինչպե՞ս պետք է որակել պաշտոնատար անձի այդպիսի գործողությունը՝ պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահու՞մ, թե՞ անցում:
Այդ հարցին պատասխանելու համար նախ անհրաժեշտ է մեկնաբանել, թե
քր.օր.-ի 308-րդ հոդվածի իմաստով ինչ է նշանակում «պաշտոնեական դիրքը
ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը», այնունետև՝ մեկնաբանել, թե
քր.օր.-ի 309-րդ հոդվածի իմաստով ինչ է նշանակում «այնպիսի գործողություններ
կատարելը, որոնք ակնհայտորեն դուրս են եկել լիազորությունների շրջանակից», և
վերջապես անհրաժեշտ է պարզել այս երկու հոդվածներով նախատեսված հանցակազմերի օբյեկտիվ կողմի վերոնշյալ դրսևորումների հարաբերակցությունը:
Քր.օր.-ի 308-րդ հոդվածում որպես պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու դրսևորում համարվող գործողություն է նշված պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը, իսկ, օրինակ, Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 285-րդ հոդվածում՝ ծառայողական լիազորություննե-
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րը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը: Այդ առումով պետք է նշել, որ
պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու հանցակազմի հետազոտության
պատմաիրավական և համեմատաիրավական մեթոդների կիրառմամբ հանգում
ենք այն հետևության, որ «պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ
օգտագործելը» և «պաշտոնեական լիազորությունները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը» ձևակերպումներն իրենց ծավալով չեն նույնանում:
Այսպես, թե´ ՀԽՍՀ 1961 թ. քրեական օրենսգրքի 182-րդ հոդվածում («Իշխանությունը կամ պաշտոնեական դիրքն ի չարը գործադրելը») և թե´ ՌԽՖՍՀ 1960 թ.
քրեական օրենսգրքի 170-րդ հոդվածում («Իշխանությունը կամ պաշտոնեական
դիրքը չարաշահելը») որպես արարք նախատեսված էր պաշտոնատար անձի կողմից իր պաշտոնեական դիրքը հակառակ ծառայության շահերի օգտագործելը:
Սակայն, եթե ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածում («Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը») արարքի բնորոշումը մնաց անփոփոխ,
ապա ՌԴ գործող քրեական օրենսգրքի 285-րդ հոդվածում («Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը») նշվեց ոչ թե պաշտոնեական դիրքը, այլ ծառայողական լիազորությունները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու մասին:
Օրենսդրական ձևակերպումների նման փոփոխությունը ռուսական քրեական
իրավունքի գիտության մեջ մեկնաբանվել է որպես պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման հանցակազմի շրջանակների նեղացում: Այսպես, օրինակ, ըստ
Լ.Վ.Ինոգամովա-Խեգայի՝ «պաշտոնեական դիրքի օգտագործում» հասկացությունն
ավելի լայն էր և բացի պաշտոնեական լիազորությունների օգտագործումից՝ ներառում էր նաև պաշտոնից բխող հեղինակության օգտագործումը1:
Ծառայության շահերին հակառակ պաշտոնեական դիրքի օգտագործման համանման մեկնաբանություն տրվել է նաև հայրենական գրականության մեջ. պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը կարող է դրսևորվել ինչպես պաշտոնատար անձի կողմից իրեն վերապահված լիազորությունները
ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու, այնպես էլ պաշտոնից բխող հեղինակությունն օգտագործելու ձևով2:
ՄԱԿ-ի «Կոռուպցիայի դեմ» 2003 թ. Կոնվենցիան3 նույնպես որպես պաշտոնեական դիրքի չարաշահման դրսևորումներ առանձնացնում է ծառայողական լիազորությունները չարաշահելը և պաշտոնական դիրքը չարաշահելը: Այսպես, Կոնվենցիայի 19-րդ հոդվածը («Պաշտոնական դիրքը չարաշահելը») սահմանում է.
«Յուրաքանչյուր Մասնակից պետություն պետք է քննարկի այնպիսի օրենսդրական
և այլ միջոցներ ձեռնարկելու հնարավորությունը, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել, որ որպես քրեական իրավախախտում ճանաչվի ծառայողական լիազորությունները կամ պաշտոնական դիրքը չարաշահելու արարքը, երբ դա կատարվել է դիտավորությամբ, այսինքն՝ պաշտոնատար անձի կողմից իր գործառույթները կատարելիս, ի խախտումն օրենսդրության, որևէ գործողություն կամ որևէ գործողություն չկատարելը` անձամբ իր համար կամ այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական
անձի համար որևէ ոչ իրավաչափ առավելություն ստանալու նպատակով»:
Ստացվում է, որ քր.օր.-ի 308-րդ հոդվածի վերնագրի ձևակերպումն իր ծավալով ավելի նեղ է, քան դիսպոզիցիայի ձևակերպումը, քանի որ վերնագրում նշված է
միայն պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման մասին, իսկ դիսպոզիցիայում տրված՝ «պաշտոնեական դիրքի օգտագործում» ձևակերպումը ներառում է ոչ
1

Տե´ս Иногамова-Хегай Л. В. Служебные преступления как единичные деяния и как
множественность преступлений//Обшество и право. 2017, № 1(59), էջ 20:
2
Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս. Եր., ԵՊՀ հրատ.,
2012, էջ 790:
3
Հայաստանի Հանրապետության համար Կոնվենցիան ուժի մեջ է մտել 2007 թ. ապրիլի 7ին:
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Պետություն և իրավունք

միայն պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահումը, այլև պաշտոնից բխող
հեղինակության և ազդեցության օգտագործումը՝ առանց որևէ կոնկրետ լիազորություն օգտագործելու:
Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ քր.օր.-ի 308-րդ հոդվածի իմաստով պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը կարող է
դրսևորվել երկու ձևով՝
1. Երբ պաշտոնատար անձը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործում
է իր այս կամ այն կոնկրետ լիազորությունը:
2. Երբ պաշտոնատար անձն իր պաշտոնեական դիրքը օգտագործում է ծառայության շահերին հակառակ առանց որևէ կոնկրետ լիազորություն դրսևորելու:
Բացահայտենք այդ երկու դրսևորումներից յուրաքանչյուրի բովանդակությունը:
Պաշտոնեական լիազորությունը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը ոչ այլ ինչ է, քան այդ լիազորության չարաշահում: Այսպես, հայերենում չարաշահել նշանակում է ի չարը գործադրել, չարարկել, հանցավոր՝ օրենքին հակասող
1
գործողություններ՝ զանցանքներ կատարել, չարաշահումներ կատարել :
Պետք է նշել, որ «լիազորություն» հասկացության բովանդակությունը օրենսդրորեն բացահայտված չէ: Մասնագիտական գրականության մեջ լիազորությունը
բնորոշվում է որպես իրավունքների և պարտականությունների անքակտելի միասնություն, որոնք սահմանված են նորմատիվ-իրավական ակտերով, իրացվում են օրենքների հիման վրա և ի կատարումն օրենքների, և որոնցով պաշտոնատար
անձն օժտված է իր՝ որպես իշխանության ներկայացուցչի կազմակերպական-տնօրինչական կամ վարչատնտեսական գործառույթները իրականացնելու համար 2 :
Մեկ այլ բնորոշման հանաձայն՝ լիազորությունը` որպես իրավական կատեգորիա,
պաշտոնատար անձի համար միաժամանակ և´ իրավունք է, և´ պարտականություն
օրենքով նախատեսված դեպքերում գործելու այնպես, ինչպես նախատեսված է
այդ օրենքով3:
Վերոնշյալ բնորոշումներից կարելի է հանգել հետևության, որ պաշտոնատար
անձն այս կամ այն գործողությունը կատարելու կամ չկատարելու՝ օրենքով իրեն
վերապահված հնարավորությունից կարող է օգտվել միայն օրենքով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում, օրենքով նախատեսված կարգով և ի կատարումն օրենքով նախատեսված խնդիրների ու գործառույթների:
Այսինքն՝ պաշտոնատար անձի կողմից լիազորության իրավաչափ իրականացումն այն իրավիճակն է, երբ միաժամանակ պահպանված են հետևյալ պայմանները՝
1) պաշտոնատար անձին օրենքով վերապահված է եղել նման լիազորություն,
2) լիազորությունն իրականացնելիս առկա են եղել օրենքով դրա համար նախատեսված հիմքերն ու պայմանները,
3) լիազորությունն իրականացվել է օրենքով սահմանված կարգով (գործողությունների կատարման ժամկետների, հերթականության, գրավոր ձևի, այլ պաշտոնատար անձի հետ համաձայնեցման պահանջի պահպանումը և այլն),
4) լիազորությունն իրականացվել է ի կատարումն օրենքով նախատեսված
նպատակների և խնդիրների:

1

Տե´ս Աղայան Է. Բ. Արդի հայերենի բացատրական բառարան։ «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1976, էջ 1157:
2
Տե´ս Греков К.А. Соотношение категорий «злоупотребление должностными полномочиями» и «превышение должностных полномочий» в уголовном праве России// Юристъ –
правоведъ, 2007, № 2, էջ 54:
3
Տե´ս Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2001, էջ 654:
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Կարծում ենք, որ առաջին երեք պայմաններից որևէ մեկի խախտման դեպքում
խոսք լինել չի կարող պաշտոնատար անձի կողմից իր լիազորությունը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու մասին, քանի որ տվյալ կոնկրետ իրավիճակում նա այդ լիազորոթյունը չի էլ ունեցել: Այլ կերպ ասած՝ պաշտոնատար անձը չի
կարող չարաշահել այն, ինչ չունի, և պաշտոնեական լիազորության չարաշահումը
կարող է առկա լինել միայն այն դեպքում, երբ առաջին երեք պայմանները պահպանված են, և խախվել է միայն չորրորդ պայմանը:
Այլ կերպ ասած՝ պաշտոնեական լիազորությունների իրավաչափ իրականացումն ու դրանց չարաշահումը օբյեկտիվ կողմով իրարից չեն տարբերվում: Երկու
դեպքում էլ պաշտոնատար անձը գործում է օրենքով նախատեսված հիմքերի և
պայմանների առկայությամբ և պահպանում է լիազորության իրականացման` օրենքով նախատեսված ընթացակարգը: Ի տարբերություն լիազորության իրավաչափ
իրականացման՝ լիազորության չարաշահման դեպքում պաշտոնատար անձն այն իրականացնում է ոչ թե ի կատարումն օրենքով նախատեսված նպատակների և
խնդիրների, այլ ծառայության շահերին հակառակ: Այսինքն՝ պաշտոնեական լիազորությունը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը դրսևորվում է այնպիսի գործողություն կատարելով, որը կհամարվեր իրավաչափ, եթե պայմանավորված լիներ ծառայողական անհրաժեշտությամբ: Ըստ այդմ, կարելի է փաստել, որ
պաշտոնատար անձը ծառայության շահերին հակառակ կարող է օգտագործել իր
հայեցողական լիազորությունները, որոնց իրականացման կոնկրետ հիմքերն ու
պայմանները օրենքով ամրագրված չեն: Հակառակ դեպքում, եթե լիազորությունը
կարող է իրականացվել միայն օրենքով նախատեսված կոնկրետ հիմքերի և պայմանների առկայության դեպքում, իսկ վերջիններս բացակայում են, ապա այդպիսի
լիազորության չարաշահում, մեր կարծիքով, հնարավոր չէ:
Այդ առումով ճիշտ չենք համարում ՌԴ Գերագույն դատարանի պլենումի
16.10.2009թ. № 19 որոշման 15-րդ կետում ամրագրված այն դիրքորոշումը, համաձայն որի` որպես պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահում պետք է որակվեն այն պաշտոնատար անձի գործողությունները, որը, շահադիտական կամ այլ
անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով, կատարում է իր պաշտոնեական լիազորությունների շրջանակի մեջ մտնող գործողություններ՝ վերջիններիս կատարման
համար պարտադիր համարվող պայմանների և հիմքերի բացակայությամբ (օրինակ՝ վարորդական իրավունքի վկայականի տրամադրում պարտադիր քննություն
1
չհանձնած անձանց) : Գտնում ենք, որ եթե տվյալ կոնկրետ իրավիճակում (այլ ոչ թե
ընդհանրապես) պաշտոնատար անձը չի ունեցել տվյալ գործողությունը կատարելու (վարորդական իրավունքի վկայական տրամադրելու) հիմք (պարտադիր քննությունը հանձնելու փաստը), ապա այդ գործողության կատարումը չի կարող գնահատվել որպես պաշտոնեական լիազորության չարաշահում:
Այդ առումով լիովին համամիտ ենք Պ. Ս. Յանիի այն մոտեցմանը, ըստ որի`
պաշտոնեական լիազորությունները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը պաշտոնատար անձի կողմից այնպիսի գործողություն է, որը նա լիազորված է
կատարել, այսինքն՝ ունի իրավունք և պարտականություն դա կատարելու, և առկա
են դրա համար հիմք հանդիսացող՝ օրենքով նախատեսված հատուկ հանգամանք2
ները :

1

Տե´ս Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009г.
№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями
и о превышении должностных полномочий»// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_93013/ (վերջին այցելությունը՝ 05.02.2019թ.):
2
Տե´ս Яни П.С. Разграничение должностного злоупотребления и превышения
должностных полномочий // Законность. 2007. N 12, էջ 12:
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Պետություն և իրավունք

Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու առաջին դրսևորման (որևէ կոնկրետ լիազորությունը ծառայության շահերին հակառակ օգատգործելու) դեպքում պաշտոնատար
անձն օգտագործում է իր պաշտոնեական դիրքից իրավաբանորեն բխող հնարավորությունները և իր հանրորեն վտանգավոր արարքը քողարկում է այս կամ այն լիազորությունն իրականացնելու անվան տակ:
Ինչ վերաբերում է պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ
օգտագործելու երկրորդ դրսևորմանը (առանց որևէ կոնկրետ լիազորություն ծառայության շահերին հակառակ օգատգործելու), ապա, կարծում ենք, դա այն իրավիճակն է, երբ պաշտոնատար անձն օգտագործում է իր պաշտոնեական դիրքից ոչ
թե իրավաբանորեն բխող, այլ փաստացի հնարավորությունները:
Այսպես, դեռևս 20-րդ դարի 70-ականերին Բ. Դ. Զդրավոմիսլովը գրել է, որ
պաշտոնեական դիրքի չարաշահումը ներառում է ոչ միայն պաշտոնատար անձի
կողմից իր իրավասության սահմաններում կատարվող գործողությունները, այլև իր
պաշտոնից բխող հեղինակության ընձեռած հնարավորությունների և այլ պաշտոնատար անձանց հետ ունեցած կապերի օգտագործումը1: Ա. Ս. Գրիբովը պաշտոնեական դիրքի չարաշահումը բնորոշում է որպես պաշտոնատար անձի կողմից իր
ծառայողական կապերի, պաշտոնից բխող հեղինակության օգտագործում, այսինքն՝ այնպիսի գործողությունների կատարում, որոնք իրավաբանորեն չեն մտնում
նրա իրավասության մեջ, սակայն փաստացի պայմանավորված են նրա զբաղեցրած պաշտոնով2: Լ. Վ. Ինոգամովա-Խեգայը պաշտոնից բխող հեղինակության օգտագործումը բնորոշում է որպես այնպիսի անձանց հետ այդ հեղինակությամբ պայմանավորված կապերի օգտագործումը, ովքեր կոնկրետ հարցով օժտված են որոշակի լիազորություններով3:
Հայրենական գրականության մեջ նույնպես ընդունվում է, որ բացի պաշտոնեական լիազորությունները օգտագործելուց` պաշտոնեական լիազորությունները
չարաշահելու օբյեկտիվ կողմը կարող է դրսևորվել նաև պաշտոնից բխող հեղինակությունն օգտագործելով4:
Պետք է նշել, որ մասնագիտական գրականության մեջ կարծիք է արտահայտվել այն մասին, որ պաշտոնից բխող հեղինակության և ազդեցության օգտագործումը չի կարող որակվել որպես պաշտոնեական հանցագործություն, քանի որ տվյալ
դեպքում պաշտոնատար անձն իր որևէ կոնկրետ լիազորություն չի չարաշահում5:
Սակայն կարծում ենք, որ պաշտոնատար անձի կողմից իր պաշտոնից բխող հեղինակությունը և ազդեցությունը օգտագործելիս որևէ կոնկրետ լիազորություն չօգտագործելու հանգամանքը դեռևս չի նշանակում, որ նրա գործողությունները անմիջականորեն կապված չեն իր պաշտոնեական դիրքը օգտագործելու հետ: Նման
դեպքերում անձն օգտագործում է ոչ թե իր՝ որպես սուբյեկտիվ իրավունքներով
օժտված քաղաքացու հեղինակությունը, այլ իր պաշտոնի հեղինակությունը և ազդեցությունը, ինչն էականորեն մեծացնում է այլ անձանց (այդ թվում՝ նրա ծառայողական ենթակայության տակ չգտնվող) վրա ազդեցություն գործելու հնարավորությունը:
1

Տե´ս Здравомыслов Б.Д. Должностные преступления. Понятие и квалификация. - М.,
1975, էջ 63-64:
2
Տե´ս Грибов А.С. Նշվ. աշխ., էջ 22:
3
Տե´ս Иногамова-Хегай Л. В. Նշվ. աշխ., էջ 20:
4
Տե´ս Պետական ծառայության դեմ ուղղված պաշտոնեական հանցագործությունների
որակման և քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները: Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Եր.: «Տիգրան Մեծ», 2015, Էջ 25:
5
Տե´ս Голубев В.В. Злоупотребление должностными полномочиями как основа
отечественной коррупции // Законодательство. - 2002. - № 6:
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Այդ առումով հարկ է նշել, որ պաշտոնից բխող հեղինակությունն օգտագործելիս պաշտոնատար անձը խախտում է նաև օրենսդրությամբ նախատեսված՝ իր ծառայողական վարքագծին վերաբերող մի շարք սահմանափակումներ՝ դրանով
վնաս պատճառելով հենց պետական ծառայության շահերին: Այսպես, օրինակ,
«Հանրային ծառայության մասին» 2011 թ. ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասը
(«Հանրային ծառայության մասին» 2018 թ. ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասը)
սահմանում է, որ հանրային ծառայողին արգելվում է իր ծառայողական դիրքն օգտագործել կուսակցությունների, հասարակական, այդ թվում՝ կրոնական միավորումների համար փաստացի առավելություններ կամ արտոնություններ ապահովելու համար, ոչ ծառայողական նպատակներով օգտագործել նյութատեխնիկական,
ֆինանսական և տեղեկատվական միջոցները, պետական և (կամ) համայնքային
այլ գույքը և ծառայողական տեղեկատվությունը: Դժվար է պնդել, որ այս օրենսդրական սահմանափակումների և պահանջների խախտումը կապված չէ պաշտոնատար անձի ծառայողական գործունեության հետ և չի զուգորդվում պաշտոնից
բխող հեղինակության և պաշտոնի՝ փաստացի ընձեռած հնարավորությունների օգտագործմամբ:
Որպես ասվածի հիմնավորում բերենք հայրենական դատական պրակտիկայից վերցված մի շարք օրինակներ:
Պաշտոնից բխող ազդեցությունը ենթակա պաշտոնատար անձի նկատմամբ
օգտագործելու օրինակ է ոստիկանության տարածքային բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Ս.Գ.-ի գործը: Վերջինս քաղաքացի Դ.Դ.-ին տեղեկացրել է, որ ինքը թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված քրեական գործերի բացահայտման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների առիթով ղեկավարության կողմից արժանացել է խիստ նախազգուշացումների, և եթե այդ
քրեական գործերով բացահայտում չունենա, հնարավոր է նույնիսկ ազատվի աշխատանքից: Ս.Գ.-ն Դ.Դ.-ին խնդրել է օգնել իրեն՝ որևէ վայրից քաղելու եղանակով
ապօրինի ձեռք բերել թմրամիջոց պարունակող «կանեփ» տեսակի բույսի
տերևներ, ապա ոստիկանության աշխատակիցների կողմից բերման ենթարկվելուց
և թմրամիջոցը հայտնաբերելուց հետո հայտարարել, թե այն իրեն իրացրել է քաղաքացի Ա.Ղ.-ն: Դ.Դ.-ն համաձայնվել է: Ս.Գ.-ի հանձնարարությամբ նույն բաժնի օպերլիազոր Ա.Ի.-ն, իմանալով Ս.Գ.-ի և Դ.Դ.-ի պայմանավորվածության մասին, իր
ավտոմեքենայով Դ.Դ.-ին ուղեկցել է ոստիկանության բաժին: Ս.Գ.-ի աշխատասենյակում Դ.Դ.-ն գրպանից հանել է նախապես իր քաղած «կանեփ» տեսակի բույսերի
զանգվածը, լցրել է նրա սեղանին, որից հետո Ա.Ի.-ն կշռել է այն, և երբ զանգվածի
քաշը հասել է շուրջ 0,3 գրամի մոտակայքը (մոտավորապես 0,27 գրամ), Ա.Ի.-ն ասել է, որ դա բավարար է, իսկ զանգվածի մնացած մասը սեղանից սրբել ու նետել է
աղբարկղը: Ս.Գ.-ի հրահանգով Դ.Դ.-ն այն փաթաթել է ծխախոտի տուփի փայլաթիթեղի մեջ ու դրել տաբատի հետևի աջ գրպանը: Ս.Գ.-ն ասել է նաև, որ պետք է
հրավիրեն ընթերականեր ու կատարեն անձնական խուզարկություն, որպեսզի իր
մոտ «հայտնաբերեն» այդ թմրանյութը: Քիչ անց հրավիրվել են երկու ընթերակա, որոնց ներկայությամբ կատարված անձնական խուզարկությամբ Դ.Դ.-ի մոտ «հայտնաբերվել» է դեղնականաչավուն զանգվածը1:
Ներկայացված օրինակում Ս.Գ.-ն իր պաշտոնեական դիրքի ընձեռած փաստացի հնարավորությունները օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ,
քանի որ, պաշտոնից բխող ազդեցությունն օգտագործելով, ծառայողական անհրաժեշտությամբ չպայմանավորված հանձնարարություն է տվել իր ենթակա պաշտո1

Գործի փաստական հանգամանքները առավել մանրամասն տե´ս www.datalex.am// ՀՀ
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի
մայիսի 17-ի դատավճիռը ԼԴ4/0017/01/18 գործի վերաբերյալ (վերջին այցելությունը՝
05.02.2019թ.):
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նատար անձին՝ Ա.Ի.-ին, կատարել է ծառայողական անհրաժեշտությունից չբխող
դատավարական գործողություններ և հանցագործությունների բացահայտման
խնդիրը իրականացնելու փոխարեն արհեստականորեն ստեղծել է Դ.Դ.-ին իրավախախտման համար պատասխանատվության ենթարկելու հիմք:
Համանման մեկ այլ օրինակում պաշտոնատար անձինք պաշտոնից բխող ազդեցությունն օգտագործել են իրենց համար ենթակա չհամարվող անձի նկատմամբ:
Այսպես, ըստ գործի նյութերի, ոստիկանության բաժնի պետ Վ.Մ.-ն, սպասարկվող
տարածքում կատարված հանցագործությունների բացահայտման բացասական
ցուցանիշներ չունենալու, այլ ցուցանիշներն առերևույթ բարձր ներկայացնելու անձնական շահագրգռվածությամբ, կարիերիստական դրդումներով, խմբային շահերից
ելնելով, իր օպերատիվ գծով տեղակալ Վ.Ն.-ի հետ նախնական համաձայնությամբ, պաշտոնեական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ:
Վ.Մ.-ն և Վ.Ն.-ն ոստիկանության բաժին են հրավիրել քաղաքացի Ս.Հ.-ին և իբր բարիդրացիական հարաբերությունների համար փոխադարձ ծառայություններ մատուցելու հորդորով Վ.Մ.-ի աշխատասենյակում համոզել, դրդել են ապօրինաբար որևէ
տեղից ձեռք բերել, իր գրպանում պահել, փոխադրել զգալի չափերով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց, որպեսզի կարողանան իրականությունը խեղաթյուրելով
ձևակերպել, թե, իբր, ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների
արդյունքում հիշյալ թմրամիջոցը հայտնաբերվել է նրան բերման ենթարկելուց հետո կատարված անձնական խուզարկության ժամանակ, և կարողանան արձանագրել հանցագործության բացահայտման դեպքը: 1 Ակնհայտ է, որ Վ.Մ.-ն և Վ.Ն.-ն
Ս.Հ.-ի վրա ներգործել են հենց իրենց պաշտոնի ընձեռած փաստացի հնարավորություններն օգտագործելով. Ս.Հ.-ին ոստիկանության բաժին հրավիրելիս նրանք
հանդես են եկել որպես պաշտոնատար անձինք, և Ս.Հ.-ն համաձայնել է կատարել
հիշյալ հանցագործությունը՝ ակնկալելով Վ.Մ.-ից և Վ.Ն.-ից, որ վերջիններս, իրենց
պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով, հետագայում փոխադարձ ծառայություն
կմատուցեն իրեն:
Հարկ է նշել նաև, որ պաշտոնեական դիրքի ընձեռած փաստացի հնարավորությունների օգտագործումը չի սահմանափակվում միայն ենթակաների կամ այլ
անձանց վրա ունեցած ազդեցությունը և պաշտոնից բխող հեղինակությունն օգտագործելով: Դա կարող է դրսևորվել նաև ի պաշտոնե հասանելի դարձած ծառայողական տեղեկատվությունը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով: Որպես
օրինակ կարելի է բերել Մ.Ո.-ի գործը: Վերջինս, զբաղեցնելով ՀՀ ոստիկանության
տարածքային բաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալի պաշտոնը, մարզային
քննչական վարչությունից ստացված գրությամբ տեղեկացել է, որ իր հետ մտերիմ
հարաբերությունների մեջ գտնվող Ս.Թ.-ի որդին քննչական վարչության վարույթում
քննվող քրեական գործով ներգրավվել է որպես մեղադրյալ, և նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը և հայտարարվել հետախուզում։ Ս. Թ.-ն գնացել է ՀՀ ոստիկանության տարածքային բաժին և հանդիպել Մ.Ո.ին` որդու վերաբերյալ քննվող քրեական գործի ընթացքի մասին տեղեկություններ
ստանալու համար: Խոսակցության ընթացքում Մ.Ո.-ն Ս.Թ.-ին նախազգուշացրել է
որդուն հայտնաբերելու նպատակով վերջինս բնակարան օպերատիվ խումբ ուղարկելու մասին` փորձելով այդ կերպ իր հետ մտերիմ հարաբերությունների մեջ
գտնվող Ս.Թ.-ի որդուն զերծ պահել իրավապահ մարմինների կողմից հայտնաբերվելուց և հնարավոր կալանավորումից։ Այդ մասին տեղեկանալուց հետո Ս.Թ.-ն
զանգահարել է կնոջը և նրան հայտնել Մ.Ո.-ի հետ ունեցած խոսակցության մասին,
1

Գործի փաստական հանգամանքները առավել մանրամասն տե´ս www.datalex.am// ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2017
թվականի հուլիսի 18-ի դատավճիռը ԳԴ5/0004/01/16 գործի վերաբերյալ (վերջին
այցելությունը՝ 05.02.2019թ.):
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որից հետո կազմակերպել են հետախուզման մեջ գտնվող որդու փախուստը բնակության վայրից: Մեղադրյալին հայտնաբերելու նպատակով բնակարան այցելած
ոստիկանության աշխատակիցները, բնականաբար, չեն կարողացել հայտնաբերել
հետախուզվողին1։
Ինչպես երևում է այս օրինակից, պաշտոնատար անձն առանց իր որևէ կոնկրետ լիազորություն չարաշահելու, ոչ ծառայողական նպատակներով օգտագործել
է բացառապես իր պաշտոնեական դիրքի ընձեռած փաստացի հնարավորությունները, մասնավորապես՝ ծառայողական տեղեկատվության հասանելիությունը: Կարծում ենք՝ պաշտոնատար անձի վերոնշյալ գործողությունների հետևանքով պետական ծառայության շահերին պատճառված վնասն ավելի քան ակնհայտ է:
Միևնույն ժամանակ այստեղ անհրաժեշտ է կատարել մի կարևոր շեշտադրում.
պաշտոնատար անձի կողմից իր պաշտոնեական դիրքի ընձեռած փաստացի հնարավորությունների օգտագործումը ծառայության շահերին հակառակ կարող է որակվել քր.օր.-ի 308-րդ հոդվածով բացառապես այն դեպքում, երբ դա անմիջականորեն կապված է իր ծառայողական գործունեության հետ: Այդ մոտեցումն արտացոլվել է դեռևս ԽՍՀՄ Գերագույն դատարանի 30.03.1990թ. № 4 որոշման մեջ, որի
10-րդ կետի համաձայն՝ պաշտոնեական չարաշահում կարող են համարվել միայն
պաշտոնատար անձի այնպիսի գործողությունները, որոնք բխել են նրա ծառայողական լիազորություններից և կապված են եղել այն իրավունքների և պարտականությունների կատարման հետ, որոնցով տվյալ պաշտոնատար անձը օժտված է եղել
զբաղեցրած պաշտոնի ուժով2:
Ելնելով վերոգրյալից՝ կարող ենք տալ պաշտոնատար անձի կողմից իր պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու երկրորդ
դրսևորման հետևյալ բնորոշումը: Առանց որևէ կոնկրետ լիազորություն օգտագործելու պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը նշանակում է, որ պաշտոնատար անձն օգտագործում է իր պաշտոնեական դիրքի ընձեռած փաստացի հնարավորությունները, և այդ արարքը անմիջականորեն կապված է իր ծառայողական գործունեության հետ: Ընդ որում, մեր կարծիքով, պաշտոնեական դիրքի ընձեռած փաստացի հնարավորությունների սպառիչ ցանկ սահմանելը գործնականորեն հնարավոր չէ. որպես այդպիսիք կարող են հանդես գալ պաշտոնից բխող հեղինակությունը, իր ենթակաների, գործընկերների և այլ անձանց
վրա ունեցած ազդեցությունը, ծառայողական տեղեկատվության հասանելիությունը, զենքի, հատուկ միջոցների առկայությունը և այլն:
Այսպիսով, պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը կարող է դրսևորվել ինչպես որևէ կոնկրետ լիազորություն օգտագործելու
ձևով, այնպես էլ առանց դրա:
Պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու և
պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու հարաբերակցությունը պարզելու
նպատակով փորձենք մեկնաբանել նաև, թե քր.օր.-ի 309-րդ հոդվածի իմաստով
ինչ է նշանակում «այնպիսի գործողություններ կատարելը, որոնք ակնհայտորեն
դուրս են եկել լիազորությունների շրջանակից»:

1

Գործի փաստական հանգամանքները առավել մանրամասն տե´ս www.datalex.am//
Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավաստության առաջին ատյանի դատարանի 2018
թվականի հունիսի 22-ի դատավճիռը ԱՐԱԴ /0012/01/18 գործի վերաբերյալ (վերջին
այցելությունը՝ 05.02.2019թ.):
2
Տե´ս Постановление Пленума ВС СССР от 30 марта 1990 года № 4 «О судебной
практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении
власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге»//
http://docs.pravo.ru/document/view/137061/25491039/ (վերջին այցելությունը՝ 05.02.2019թ.):
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Պետություն և իրավունք

ՌԴ Գերագույն դատարանի պլենումի 16.10.2009թ. № 19 որոշման 19-րդ կետի
համաձայն` պաշտոնեական լիազորությունների անցումը կարող է դրսևորվել պաշտոնատար անձի կողմից իր ծառայողական պարտականությունները կատարելիս
այնպիսի գործողությունների կատարմամբ, որոնք՝
- վերաբերում են այլ պաշտոնատար անձի (ավելի բարձր կամ հավասար պաշտոն զբաղեցնող) լիազորություններին,
- կարող են կատարվել միայն օրենքում կամ ենթաօրենսդրական ակտում
նշված հատուկ հանգամանքների առկայության դեպքում (օրինակ՝ հրազենի գործադրում անչափահասի նկատմամբ, եթե վերջինիս գործողությունները իրական
վտանգ չէին ստեղծել այլ անձանց կյանքի համար),
- պաշտոնատար անձի կողմից կատարվել են միանձյա, սակայն կարող են կատարվել միայն կոլեգիալ կարգով կամ այլ պաշտոնատար անձի կամ մարմնի հետ
օրենքով սահմանված կարգով համաձայնեցնելու դեպքում,
- ոչ ոք ոչ մի իրադրությունում իրավունք չունի կատարելու1:
Պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի
համանման մեկնաբանություն տրվել է նաև հայրենական մասնագիտական գրականության մեջ2:
Պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու վերոնշյալ չորս հնարավոր
դրսևորումները դժվար չէ սահմանազատել պաշտոնեական դիրքը ծառայության
շահերին հակառակ օգտագործելու առաջին դրսևորումից՝ որևէ կոնկրետ լիազորությունը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելուց: Բանն այն է, որ որևէ
կոնկրետ լիազորությունը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու դեպքում պաշտոնատար անձը պետք է օրենքով օժտված լինի այդ լիազորությամբ (ինչը բացակայում է պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու առաջին և չորրորդ
դրսևորումների դեպքում), պետք է առկա լինեն տվյալ գործողության կատարման՝
օրենքով նախատեսված հիմքերը և պայմանները (ինչը բացակայում է պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու երկրորդ դրսևորման դեպքում), և այդ գործողությունը պետք է կատարվի օրենքով նախատեսված կարգի պահպանմամբ (ինչը բացակայում է պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու երրորդ դրսևորման դեպքում):
Քր.օր.-ի 308-րդ և 309-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցակազմերի սահմանազատման դժվարություններն ի հայտ են գալիս այն դեպքում, երբ փորձում
ենք պարզել պաշտոնեական լիազորութունները անցնելու վերոնշյալ չորս դրսևորումների հարաբերակցությունը պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու երկրորդ դրսևորման հետ (երբ պաշտոնատար անձն օգտագործում է ոչ թե որևէ կոնկրետ լիազորություն, այլ իր պաշտոնեական դիրքի ընձեռած փաստացի հնարավորությունները):
Այսպես, թե´ մասնագիտական գրականության մեջ, թե´ դատաքննչական
պրակտիկայում ընդունված է, որ պաշտոնատար անձի գործողությունը կարող է որակվել որպես պաշտոնեական լիազորությունների անցում միայն այն դեպքում,

1

Տե´ս Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009г.
№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями
и о превышении должностных полномочий»// http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_93013/ (վերջին այցելությունը՝ 05.02.2019թ.):
2
Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս. Եր., ԵՊՀ հրատ.,
2012, էջ 795; Պետական ծառայության դեմ ուղղված պաշտոնեական հանցագործությունների որակման և քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները: Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Եր.: «Տիգրան Մեծ», 2015, Էջ 40-41:
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երբ այն կապված է եղել նրա ծառայողական գործունեության հետ, երբ նա հանդես
է եկել ոչ թե որպես մասնավոր, այլ պաշտանատար անձ1:
Ընդ որում, մի շարք հեղինակների կարծիքով, պաշտոնատար անձի կողմից
կատարված գործողության և նրա ծառայողական գործունեության միջև կապն արտահայտվում է հենց նրանում, որ տվյալ գործողության կատարումը պաշտոնատար անձի համար հնարավոր է դարձել իր պաշտոնեական դիրքի ընձեռած փաստացի հնարավորությունների շնորհիվ: Այսպես, Ա.Ս.Գրիբովը գրում է. «Պաշտոնատար անձի կողմից կատարված գործողությունը կարող է որակվել որպես պաշտոնեական լիազորությունների անցում միայն այն դեպքում, երբ այն կապված է եղել
ծառայողական լիազորությունների իրականացման հետ: Այդ կապն արտահայտվում է նրանում, որ պաշտոնատար անձը գործել է իր զբաղեցրած պաշտոնեական
դիրքի շնորհիվ» 2 : Ըստ Վ.Բորկովի` այդ կապն արտահայտվում է նրանում, որ
պաշտոնեական լիազորությունների անցումը միշտ էլ պաշտոնատար անձի կողմից
իր ծառայողական խնդիրների իրականացման խեղաթյուրված զարգացում է եղել3:
Իր մեկ այլ աշխատանքում հեղինակը նշում է, որ պաշտոնեական լիազորություններն անցնելիս պաշտոնատար անձը հանցագործության օբյեկտին վնաս պատճառելու հնարավորություն է ստանում իր կարգավիճակի, համազգեստի, ծառայողական վկայականի, հրազենի, հատուկ միջոցների շնորհիվ4:
Հատկանշանական է, որ ՀՀ գլխավոր դատախազի՝ «Կոռուպցիոն հանցագործությունների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի 2008 թվականի նոյեմբերի 19-ի № 82 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 19.01.2017թ. թիվ 3 հրամանի համաձայն` պաշտոնեական լիազորություների անցումը դասվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների շարքին: Նույն
հրամանի 1-ին կետի համաձայն՝ քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարքը
կոռուպցիոն հանցագործություն համարելու չափանիշներից մեկն այն է, որ հանցավոր արարքը կատարվել է ծառայողական դիրքի ընձեռած հնարավորություններն
օգտագործելով5: Պետք է նշել նաև, որ ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի նախագծի 410րդ հոդվածի դիսպոզիցիայում թվարկված երկընտրելի արարքներից վերջինը, որը
բնութագրական է գործող քր.օր.-ի 309-րդ հոդվածով նախատեսված արարքին, ունի հետևյալ ձևակերպումը՝ իր ծառայողական լիազորություններով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով իր լիազորություններից չբխող արարք կատարելը: Այսինքն՝ նախագծում տվյալ հոդվածում նույնպես առկա է այն տրամաբանությունը, որ պաշտոնատար անձի կողմից իր լիազորություններից չբխող արարք
կատարելը (գործող քր.օր.-ի ձևակերպմամբ՝ պաշտոնեական լիազորությունները
անցնելը) պետք է կատարված լինի ծառայողական լիազորություններով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով:
Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու յուրաքանչյուր դեպքում պաշտոնատար անձն օգտագործում է իր պաշտոնեական դիրքի ընձեռած փաստացի հնարավորությունները: Եվ քանի որ պաշտոնեական լիազորությունների անցումը չի կարող բխել ծառայողական անհրաժեշ1

Տե´ս, օրինակ, Պետական ծառայության դեմ ուղղված պաշտոնեական հանցագործությունների որակման և քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները: Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Եր.: «Տիգրան Մեծ», 2015, էջ 43, Утевский Б.С. Общее учение
о должностных преступлениях. М., 1948, էջ 327-328:
2
Տե´ս Грибов А.С. Նշվ. աշխ., էջ 23:
3
Տե´ս Борков В.Н. Разграничение злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285
УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Методические рекомендации. Омск, 2013, էջ 20:
4
Տե´ս Борков В. Н. Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных статьями
285 и 286 УК РФ// Уголовное право. - 2008. - N 3. - էջ 19-24:
5
Տե´ս http://www.prosecutor.am/myfiles/files/Hraman3.pdf (վերջին այցելությունը՝ 05.02.2019թ.):
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Պետություն և իրավունք
1

տությունից , կարող ենք փաստել նաև, որ լիազորությունները անցնելու յուրաքանչյուր դեպքում պաշտոնատար անձն իր պաշտոնեական դիրքն օգտագործում է ծառայության շահերին հակառակ2: Այսպես, օրինակ, դատական պրակտիկայից «որակվել են որպես պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահում այն հիմնավորմամբ, որ նրանք իրենց պաշտոնեական դիրքի ընձեռած փաստացի հնարավորությունները օգտագործել են ծառայության շահերին հակառակ: Միևնույն ժամանակ
բոլոր երեք օրինակներում էլ պաշտոնատար անձինք նաև անցել են իրենց լիազորությունները, քանի որ կատարել են իրենց ծառայողական գործունեության հետ
կապված այնպիսի գործողություններ, որոնք ոչ ոք ոչ մի իրադրությունում իրավունք չուներ կատարելու (պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու չորրորդ
դրսևորումը):
Վերոգրյալի հիման վրա կարող ենք եզրակացնել, որ գործող օրենսդրական
կարգավորման պայմաններում պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և
դրանք անցնելու հանցակազմերը մասնակիորեն համընկնում են: Որպես համընկնող հատկանիշներ (բացի օբյեկտից, հանրորեն վտանգավոր հետևանքից, պատճառական կապից, սուբյեկտից և մեղքի ձևից) հանդես են գալիս քր.օր.-ի 308-րդ
հոդվածով նախատեսված գործողության երկրորդ դրսևորումը (պաշտոնեական
դիրքի ընձեռած փաստացի հնարավորությունները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը) և 309-րդ հոդվածով նախատեսված գործողությունը (գործողությունը, որն ակնհայտորեն դուրս է եկել պաշտոնեական լիազորությունների
շրջանակից): Համադրելով պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և
դրանք անցնելու հանցակազմերի մյուս բոլոր հատկանիշները` հանգում ենք
հետևության, որ քր.օր.-ի 308-րդ հոդվածով նախատեսված համընկնող հատկանիշը (պաշտոնեական դիրքի ընձեռած փաստացի հնարավորությունները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը) հատուկ է քր.օր.-ի 309-րդ հոդվածով նախատեսված համընկնող հատկանիշի (պաշտոնեական լիազորությունների շրջանակից ակնհայտորեն դուրս եկած գործողության) համեմատությամբ, քանի որ
սուբյեկտիվ կողմից բնութագրվում է լրացուցիչ հատկանիշի՝ շարժառիթի առկայությամբ:
Ասվածը չի նշանակում, որ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու
հանցակազմն ամբողջությամբ վերցված հատուկ է պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու հանցակազմի վերաբերությամբ: Քր.օր.-ի 308-րդ հոդվածը ուժը
կորցրած ճանաչելու դեպքում 309-րդ հոդվածը «կծածկի» միայն 308-րդ հոդվածով
նախատեսված արարքի մի մասը (պաշտոնեական դիրքի ընձեռած փաստացի
հնարավորությունները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը), սակայն
չի «ծածկի» 308-րդ հոդվածով նախատեսված արարքի հետևյալ երկու դրսևորումները՝ պաշտոնեական դիրքի իրավաբանորեն ընձեռած հնարավորությունները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը (որևէ կոնկրետ պաշտոնեական լիազորություն օգտագործելու միջոցով) և ծառայողական պարտականությունները
չկատարելը:
Այսպիսով, ամփոփելով սույն հոդվածի շրջանակներում կատարված ուսումնասիրության արդյունքները՝ կարող ենք ձևակերպել պաշտոնեական լիազորութ1

Եթե, իհարկե, բացակայում է ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակ:
Պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու մասին առավել
մանրամասն տե´ս «Պետական ծառայության դեմ ուղղված պաշտոնեական հանցագործությունների որակման և քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները: Գիտագործնական մեկնաբանություններ»: Եր.: «Տիգրան Մեծ», 2015, էջ 25; Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009г. № 19 «О судебной практике по
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных
полномочий», П. 15// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 93013/ (վերջին
այցելությունը՝ 05.02.2019թ.):
2
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յունները չարաշահելու և պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու հանցակազմերի սահմանազատման հետևյալ չափանիշները:
1. Պաշտոնատար անձի դիտավորյալ արարքը, որն էական վնաս է պատճառել անձանց, կազմակերպությունների իրավունքներին ու օրինական շահերին, հասարակության կամ պետության օրինական շահերին, ենթակա է որակման քր.օր.-ի
308-րդ հոդվածով, եթե այն կատարվել է շահադիտական, անձնական այլ շահագրգռվածությունից կամ խմբային շահերից ելնելով և դրսևորվել է հետևյալ երեք
ձևերից որևէ մեկով կամ մի քանիսով՝
ա) պաշտոնեական դիրքի իրավաբանորեն ընձեռած հնարավորությունները
ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը (որևէ կոնկրետ պաշտոնեական
լիազորություն օգտագործելու միջոցով),
բ) պաշտոնեական դիրքի ընձեռած փաստացի հնարավորությունները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելը (առանց որևէ կոնկրետ պաշտոնեական
լիազորություն օգտագործման),
գ) ծառայողական պարտականությունները չկատարելը:
2. Պաշտոնատար անձի դիտավորյալ արարքը, որն էական վնաս է պատճառել անձանց, կազմակերպությունների իրավունքներին ու օրինական շահերին, հասարակության կամ պետության օրինական շահերին, ենթակա է որակման քր.օր.-ի
309-րդ հոդվածով այն դեպքում, եթե այն դրսևորվել է պաշտոնեական դիրքի ընձեռած փաստացի հնարավորությունները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու ձևով, և բացակայել են շահադիտական, անձնական այլ շահագրգռվածությունը կամ խմբային շահերը:

КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОСТАВОВ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ И ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ
Мисак Маркосян
начальник кафедры уголовного права и криминологии
Академии Образовательного комплекса полиции Республики Армения,
кандидат юридических наук, доцент
__________________________________

В науке уголовного права и судебно-следственной практике нередко
возникают трудности в квалификации злоупотребления должностными
полномочиями и превышения должностных полномочий. В литературе также нет
единого мнения по вопросам разграничения составов данных преступлений и
целесообразности существования самостоятельных статей в Уголовном
Кодексе, регламентирующих ответственность за злоупотребление должностными полномочиями и их превышение.
В статье проводится анализ составов злоупотребления должностными
полномочиями и превышения должностных полномочий. Автор, основываясь на
соответствующих уголовно-правовых нормах, материалах уголовных дел, а
также мнениях, высказанных в юридической литературе, представляет
собственную позицию по поводу критериев разграничения составов злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий по
уголовному законодательству Республики Армения.
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THE CRITERIA OF DELIMITATION OF ABUSE OF OFFICIAL
AUTHORITY AND EXCEEDING OFFICIAL AUTHORITIES
Misak Markosyan
Head of the Chair of Criminal Law and Criminology,
Academy of the Educational Complex of the RA Police, PhD, associate professor
_____________________________________

Difficulties related to the qualification of abuse of official authority and exceeding
official authorities often arise in Criminal Law science and judicial-investigative
practice. In scientific literature there is no unified approach on delimitation of
abovementioned crimes and on expediency of existence of separate articles in
Criminal Code regulating the responsibility for abuse of official authority and for their
exceeding.
An analysis of corpora delicti of abuse of official authority and exceeding official
authorities has been carried out. Author, based on appropriate criminal legal norms,
materials of criminal cases, and opinions expressed in literature, has presented his
own approach regarding to criteria of delimitation of abuse of official authority and
exceeding official authorities in accordance with the legislation of the Republic of
Armenia.
Բանալի բառեր - պաշտոնատար անձ, պաշտոնեական դիրք, լիազորության չարաշահում,
լիազորության անցում, քրեական օրենսգիրք, հանցակազմերի սահմանզատում,
հանցագործության որակում
Ключевые слова: должностное лицо, должностное положение, злоупотребление
полномочием, превышение полномочия, Уголовный Кодекс, разграничение составов,
квалификация преступления
Key words: an official, official authority, abuse of official authority, exceeding official authorities,
Criminal Code, delimitation of corpora delicti, qualification of crime
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ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
Արտակ Ղազարյան
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի ասպիրանտ
__________________________________

Հայտնի է, որ վաղնջական ժամանակներում, ինչպես նախքան պետության,
պետական իշխանության ծագումը, այնպես էլ դրանց կայացման սկզբնական շրջանում, գոյություն ուներ հանցագործության մասնավոր-իրավական ընկալում, համաձայն որի՝ հանցագործությունը ոչ թե վնասում էր հանրությանն ընդհանրապես, այլ
կոնկրետ անձին, նրա ընտանիքին (տոհմին, ցեղին), և հետևաբար` ոչ թե ամբողջ
հանրության, այլ հանցագործությունից տուժողի (նրա ընտանիքի, տոհմի, ցեղի անդամների) խնդիրն էր դառնում հանցագործությանն արձագանքելը: Ուստիև հանցագործության այսպիսի մասնավոր-իրավական ընկալման պայմաններում հանցագործությանն արձագանքելը՝ պատժելը, նույնպես մասնավոր բնույթ էր ստանում՝ որոշ դեպքերում հագուրդ տալով լոկ տուժողի (նրա մերձավորների, հարազատների) բավարարվածությանը (privatsatisfaction):
Սա նկատի ունենալով՝ Ա.Կ. ֆոն Ռեզոնը գրում է. «Նախկին ժամանակներին
հայտնի էին մասնավոր հանցագործություններ՝ delicta privata, privatverbrechen, որոնք ոչ թե ընդհանուր հասարակական կարգի, այլ մասնավոր անձանց իրավունքների ու շահերի խախտումներ էին, այդ պատճառով դրանց պատիժները ձեռք էին
բերում ոչ թե խախտված օբյեկտիվ կարգը վերականգնելու, այլ տուժողի մասնավոր վարձահատույց լինելու նպատակ՝ poena privata և չէին առաջացնում ոչ մի հասարակական հետևանք»1:
Հանցագործության մասին վաղ ժամանակների այդպիսի հայացքներն ունեին
իրենց պատճառները:
Նախքան պետության ծագումը եղած հանցագործության մասնավոր պատկերացումները հաջող է բնորոշել Ա.Ֆ. Կիստյակովսկին, ըստ որի՝ այդ ժամանակներում հանցագործությունը չէր կարող ընկալվել այլ կերպ, քան մասնավոր իրավախախտում, քանի որ չկար այնպիսի իշխանություն, որը կկարողանար հանցագործությանն ու պատժին անձնական և տոհմային, ցեղային շահերից վեր բնույթ տալ2:
Սակայն պետության ծագումը դեռևս բավարար չէր այդպիսի ընկալումների
անմիջապես վերացման համար: Բանն այն է, որ շատ դեպքերում ստեղծվող պետությունները արտաքին վտանգներից պաշտպանվելիս էին միայն կենտրոնացնում իրենց ջանքերը և այդ իսկ պատճառով դեռևս «ներսում» մասնավոր անձանց
հարաբերությունները կարգավորելու բավարար «ներուժ» չունեին:
Ահա թե ինչ է ասում այս մասին ականավոր ցիվիլիստ Ի.Ա. Պոկրովսկին. «Իրավական պատմության համեմատական հետազոտման առավել արժեքավոր
արդյունքներից մեկն էլ այն փաստի հաստատումն է, որ վաղնջական ժամանակներում իրավունքի պաշտպանությունը շահագրգիռ անձանց մասնավոր գործն էր:
Դեռ նոր ծնվող պետական իշխանությունն ի սկզբանե սահմանափակվում է արտաքին անվտանգության խնդիրներով և մասնավոր անձանց ներքին հարաբերություններին ընդհանրապես չի խառնվում: Դա հավասարապես վերաբերվում է ինչ1

Տե´ս Фон-Резон А. К. О преступлениях, наказуемых только по жалобе потерпевшего по
русскому праву. - СПб., 1882, էջ 2:
2
Տե´ս Кистяковский А.Ф. О пресечении обвиняемому способов уклоняться от следствия и
суда. СПб., 1868, էջեր 9-10:

66

Պետություն և իրավունք

պես քրեական իրավախախտումների, այնպես էլ քաղաքացիական իրավունքների
ոլորտներին... Քրեական իրավունքի ոլորտում հնագույն ժամանակը մասնավոր
վրեժի (ինքնադատաստանի - Ա.Ղ) շրջանն է, քաղաքացիական իրավունքների ոլորտում դրան համապատասխանում է մասնավոր կամայականության ժամանակահատվածը»1:
Հանցագործության (delicta privata) և պատժի (poena privata) մասնավոր-իրավական ընկալումները ծնունդ են տալիս մասնավոր մեղադրանքին. հետապնդման
իրականացումն ամբողջովին վերապահվում է մասնավոր անձին՝ հանցագործությունից տուժողին (նրա ընտանիքի անդամներին և այլն)՝ հանուն իր (իրենց) մասնավոր շահերի պաշտպանության:
Այս ամենն իր հերթին հանգեցնում էր նրան, որ.
1. Մասնավոր մեղադրանքն ամբողջությամբ ենթարկվում էր տուժողի կամքին (քանի որ այն իրականցվում էր հենց տուժողի շահերից ելնելով), մեղադրանքը
տնօրինում էր ինքը, և այդ «սկզբնական» դատավարությունում ստեղծվում էր կողմերի ինքնագործունեության անսահման հնարավորություն:
2. Քրեական դատավարությունում տեղ չէր թողնվում հանրայնության համար՝ այն ողողելով դիսպոզիտիվությամբ:
Ուստիև հանցագործության և պատժի մասնավոր իրավական ընկալումների
պայմաններում մասնավոր մեղադրանքի «գործառնության» դատավարական
միակ2 հնարավոր մոդելը մեղադրական (մրցակցային) դատավարությունն էր 3:
Այսպիսով հանցագործության և պատժի մասնավոր իրավական ընկալումները
հանգեցնում են մասնավոր մեղադրանքի, ինչն էլ, իր հերթին, այդ պայմաններում
հնարավոր է լինում կազմակերպել միայն մեղադրական (մրցակցային) դատավարությամբ:
Սակայն, ինչպես ցույց է տալիս պատմությունը, հանցագործության և պատժի
սաղմնային նման պատկերացումները աստիճանաբար, պետական իշխանության
ամրապնդմանը զուգահեռ սկսում են իրենց տեղը զիջել հանցագործության և պատժի հանրային իրավական ընկալումներին: Աստիճանաբար գիտակցվում է հանցագործության հանրային վտանգավորությունը:
Այս առնչությամբ Հռոմեական հանրապետության մասին խոսելով՝ Ի.Ա.Պոկրովսկին նշում էր, որ երբ ամրապնդվող պետական իշխանությունը սկսում է ուշադրություն դարձնել պետության ներքին կառուցվածքին, մասնավոր անձանց, նրանց
ընտանիքների ու ցեղերի ցանկացած (քրեական և քաղաքացիական) արարքների
հետ կապված իրական հակամարտություններն ու վեճերը վերջինիս համար, անկասկած, դառնում են անցանկալի երևույթներ: Եվ հենց այդ ժամանակ էլ իրավա1

Տե´ս Покровский И.А. Право и факт в римском праве. Часть 2, Генезис преторского
права. – Киев, 1902, էջ 66: Վաղ ժամանակներում հանցագործության և պատժի մասնավոր
իրավական ընկալման մասին տե´ս նաև Случевский В. Учебник русского уголовного
процесса. Судоустройство-судопроизводство (издание 4-е, дополненное и исправленное). - С.-Петербург, типография М. М. Стасюлевича, 1913, էջ 36, Фойницкий И. Я. Курс
уголовного судопроизводства. Том I (издание 4-е). С.-Петербург, типография
товарищества "Общественная польза", 1912, էջեր 8, 68-69:
2
Խոսքը հիմնական մասնավոր մեղադրանքի մասին է:
3
Խոսելով հայցային դատավարության և մասնավորապես հայցի մասին՝ Ա.Վ.Սմիրնովը
նշում է. «Եթե դիմենք այս ինստիտուտի պատմական և հոգեբանական հիմքերին, ապա
պաշտպանության հայցային ձևն իրենից ներկայացնում է հնագույն թալիոնի սկզբունքի
արձագանք՝ դրա դատավարական արտապատկերով: Պատասխանողը կամ մեղադրյալը,
այսինքն՝ ենթադրյալ «վիրավորողը», բերվում է «գանահարության» դատարանի առջև՝
վերածվելով պաշտպանվող կողմի ու այդպիսով՝ տուժողի հետ հակառակ ճշգրտությամբ
«տեղերը փոխվելով» (Տե´ս Смирнов А.В. Модели уголовного процесса.- СПб.: «Наука»,
ООО «Издательство ''Альфа''», 2000, էջ 32):
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կան պաշտպանության նախկին, անկազմակերպ կարգի փոխարեն ձևավորվում է
նորը1:
Աստիճանաբար մարդկանց մտապատկերում ձևավորվում են ողջ հասարակությանը հանցագործությամբ վնաս պատճառելու ընկալումը, դրա հանրայնության
գիտակցումը:
Այսպիսի աստիճանական իմաստավորումը մասնավոր հանցագործությունների կողքին (delicta privata) ծնունդ է տալիս այսպես կոչված հանրային հանցագործություններին, հռոմեական իրավունքի տերմինաբանությամբ՝ delicta publica-ին:
Մյուս կողմից՝ հանցագործության հանրային-իրավական նշանակության գիտակցումը, իր հերթին, չէր կարող հետք չթողնել այդպիսի հանցագործություններով
(«հանրային հանցագործություններով») քրեական հետապնդման իրացման վրա՝
առաջ բերելով ինչպես մեղադրանքի կազմակերպման այլ եղանակներ, այնպես էլ
հանգեցնելով ընդհանրապես քրեական դատավարության հանրայնացմանը:
«Քրեական դատավարության պատմությունը սկսվում է դրանում մասնավոր ելակետի գերիշխանությամբ և քրեական դատավարության ու քաղաքացիական դատավարության ամբողջական համընկմամբ. կողմերի հայեցողությունը և գործի
քննության ձևականացումը դառնում են դրա բնութագրական հատկանիշներ: Աստիճանաբար հստակեցվում և զարգանում է քրեական դատավարության հանրային
սկիզբը, այն դառնում է հասարակության, պետության գործը...»2:
Այսպես օրինակ՝ Հին Հռոմում եթե մասնավոր հանցագործություններով հետապնդումն իրականացվում էր հանցագործից տուժած մասնավոր անձի (նրա ընտանիքի անդամների) կողմից, ապա արդեն հանրային հանցագործությունների
դեպքում «արքան ինքն էր քրեական հետապնդում հարուցում և մեղավորներին
դատարան կանչում: Այս դեպքերում դատավարությունը կոչվում էր պետական (ի
տարբերություն մասնավորի)»3:
Հանրային շահի գիտակցումն իր հերթին պայմանավորում է պետության հանրային իրավական մարմինների ստեղծման անհրաժեշտությունը, որոնց վրա
դրվում է յուրաքանչյուր հանցագործության դեպքում ի պաշտոնե քրեական հետապնդում իրականացնելու պարտականություն: Սա ակնհայտ փաստ է, բայց մեր
հետազոտման այս մասի համար նշանակություն չունեցող: Մեզ այստեղ հետաքրքրում է ուրիշ հարց. արդյո՞ք հանցագործության և պատժի հանրային իրավական ընկալումները միայն պրոֆեսիոնալ (հանրային մարմինների կողմից իրականացվող) մեղադրանքի կազմակերպման հնարավորություն են ընձեռում ու բացառում են մասնավոր (ոչ պրոֆեսիոնալ) անձանց կողմից իրականացվող մեղադրանքի կազմակերպման հնարավորությունը: Այլ կերպ ասած՝ արդո՞ք քրեական հետապնդման կազմակերպումը մասնավոր անձի կողմից վկայում է հանցագործության հանրային-իրավական նշանակության գիտակցության բացակայության մասին:
Հարցին, մեր համոզմամբ, պետք է տալ ժխտողական պատասխան: Այն գիտակցումից, թե հանցագործությամբ վնաս է պատճառվում ոչ միայն տուժողին (չէ՞
որ այն այլևս չունի մասնավոր բնույթ), այլև հանրությանը, հին հասարակությունում
սկսում է ձևավորել մի իրավացի մոտեցում, ըստ որի՝ հենց հանրությունն էլ, հանձինս իր անդամների (քաղաքացիների կամ որոշ դեպքերում դրանց միավորումների), պետք է իրավունք ունենա հետապնդելու ենթադրյալ հանցանք կատարած անձին՝ ի պաշտպանություն հենց հանրային շահի:

1

Տե´ս Покровский И.А, նշվ.աշխ., էջ 66:
Տե´ս Фойницкий И. Я., նշվ. աշխ., էջ 16:
3
Տե´ս Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. Очерки по
истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных
государствах. М., 1957, էջ 128:
2
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Պետություն և իրավունք

Եվ հասարակության մեջ հանցագործության հանրային իրավական գիտակցումը հանրության ամեն անդամի համար հիմք է կատարելու իր քաղաքացիական և
բարոյական պարտականությունը՝ «հսկելու ընդհանուր բարօրությունը»՝ իրեն
հայտնի ամեն հանցագործության դեպք չթողնելով անպատասխան և հանդես գալով իբրև մեղադրող՝ ժողովրդական մեղադրող1:
Եվ եթե, օրինակ, Հռոմի թագավորության շրջանում արքան հանրային հանցագործություններով (delicta publica) ինքն էր հարուցում մեղադրանքը, միջոցներ ձեռք
առնում ապացույցներ հավաքելու և մեղադրյալին դատարան ներկայացնելու համար 2 , ապա Հանրապետության օրոք արդեն բոլորովին այլ վիճակ է ստեղծվում
քրեական հետապնդման կազմակերպման հարցում: Այս շրջանում արդեն պաշտոնատար անձինք չեն ունենում ի պաշտոնե քրեական հետապնդում սկսելու լիազորություն, և եթե չէին գտնվում մասնավոր անձինք, որոնք պատրաստ էին մեղադրողի դեր ստանձնել, հանցագործությունը մնում էր անպատիժ3:
Ընդ որում՝ քրեական հետապնդման այնպիսի կազմակերպումը, որը վերացնում է պաշտոնատար անձանց կողմից մեղադրանքի իրականացման լիազորությունը և այն ամբողջությամբ վերապահում մասնավոր անձանց, որոշակի սոցիալքաղաքական պայմաններում կարող է վկայել հանրային հիմքի գերաճի, հանրային
շահի առավել հետևողական պաշտպանության ապահովման նկրտումների մասին:
Այսպես, նույն Հին Հռոմում, օրինակ, հանրապետության ուշ շրջանի մագիստրատները, որոնք պաշտոնավարում էին մեկ տարուց ոչ ավելի ժամկետով, առավելապես զբաղված էին քաղաքականությամբ ու կուսակցական տարաձայնություններով և բավարար ուշադրություն չէին հատկացնում ընթացիկ գործերին. այս կամ
այն գործի հանդեպ հազվադեպ ուշադրությունն էլ բխում էր կուսակցական կամ
զուտ սուբյեկտիվ նկրտումներից4:
Նման պայմաններում արդեն, հասկանալի է, հանցագործության հանրային իրավական գիտակցությունն ստիպում է հրաժարվել պրոֆեսիոնալ մեղադրանքի
կազմակերպումից:
Մեծանուն իրավաբան-պատմաբան Թ.Մոմզենն այս առնչությամբ անում է
շատ հետաքրքիր դիտարկում. «Նա, ով գիտի Հռոմի վիճակը Հանրապետության
անկման դարաշրջանում, կհասկանա, որ քրեական գործերում մասնավոր նախաձեռնության դրսևորումը նշանակում է ոչ թե պետական ճնշման թուլացում, այլ ընդհակառակը՝ դրա ուժեղացում: Թեև նախկինում մագիստրատները պարտավոր էին
հարուցել հետապնդումներ, բայց նրանց նկատմամբ այդ հարցում, իրենց խղճի
հսկողությունից բացի, չկար ոչ մի հսկողություն, և հնարավոր է, որ մի շարք իրավախախտումներ մագիստրատների անտարբերության պատճառով մնում էին անպատիժ: Accusatio-ի (այսինքն՝ մեղադրանքի – Ա.Ղ.) սկզբունքը, ընդհակառակը, հնարավորություն էր տալիս մեղադրանքով հանդես գալ ոչ միայն ինչ-որ կերպ շահագրգռված յուրաքանչյուր անձի, այլ նաև տարբեր այլ մարդկանց, որոնք այդ
կերպ ոչ հազվադեպ սկսում էին իրենց քաղաքական գործունեությունը» 5 (ընդգծումն իմն է - Ա.Ղ.):
1

Այստեղից էլ առաջանում է մեղադրանքի այս տեսակի անվանումը՝ «ժողովրդական
մեղադրանք» (actio popularis):
2
Տե´ս, օրինակ, Петрова Н.Е. Частное и субсидиарное обвинение. Самара: Изд-во
«Самарский университет», 2004, էջ 11 էջ, Чельцов-Бебутов М.А., նշվ.աշխ., էջ 128:
3
Տե´ս Покровский И.А. История римского права. Пг. Изд-е юридическ. книжн. Кл.
«Право». 1918, էջ. 126, մեջբերումն ըստ Петрова Н.Е. , նշվ. աշխ., էջ 12:
4
Տե´ս Покровский И.А. Частная защита общественных интересов в Древнем Риме //
Древнее право. ivs antiqvvm. - М.: Спарк, 1999, № 2 (5), էջ 198:
5
Թ.Մոմզենից մեջբերումն ըստ Покровский И.А. Частная защита общественных интересов
в Древнем Риме // Древнее право. Ivs antiqvvm. - М.: Спарк, 1999, № 2 (5), էջ 194:
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Հենց հանրային շահի պաշտպանության նպատակով էլ մասնավոր անձանց
իբրև մեղադրող հանդես գալը (գոնե սկզբնական շրջանում) խիստ պատվաբեր էր
համարվում և, ինչպես արդեն նշվեց, Հռոմի քաղաքացիների բարոյական-քաղաքացիական պարտքն էր1: Որոշ դեպքերում նույնիսկ այդ «պարտքը» ձեռք էր բերում
պարտականության հատկանիշներ (Հռոմում մեղադրանք չներկայացնելը խայտառակություն էր համարվում2):
Ընդ որում, թեև ժողովրդական մեղադրանքով հանրային շահի պաշտպանության օրինակներ բերվեցին միայն հռոմեական ժամանակներից, պետք է արձանագրել, որ այն հավասարապես վերաբերելի է և՜ մայրցամաքային, և՜ անգլոսաքսոնական քրեական դատավարությանը:
Մայրցամաքային և անգլոսաքսոնական քրեական դատավարության տարբեր
մոտեցումների, ինչպես նաև գրականության մեջ տեղ գտած հայացքների համադրությամբ դատավարագետ Ա.Ն. Կոզլովան հանրայնության սկզբունքին նվիրված
իր ատենախոսության մեջ արձանագրում է. «Ինչպես մայրցամաքային, այնպես էլ
անգլոսաքսոնական քրեական դատավարությունում հանրային հիմքի ծնունդը տեղի էր ունեցել ժողովրդական մեղադրանքի ձևով»3 (ընդգծումն իմն է - Ա.Ղ.):
Այստեղ արդեն մենք մոտենում ենք մի հարցի, որի կողքով չենք կարող անտարբեր անցնել:
Գրականության մեջ գոյություն ունի մի տեսակետ, ըստ որի՝ ժողովրդական մեղադրանքով հանրային շահի պաշտպանության կազմակերպումը հնարավոր է
միայն վաղ, դեռևս չզարգացած հասարակություններում, և «պետականության
սկզբունքի զարգացվածության ու ամրապնդվածության պայմաններում արդեն թույլ
չի տրվում քրեական հետապնդումը թողնել մասնավոր անձանց ձեռքում, և դրանում տեսնելով պետական իշխանության անբաժան մասնիկ՝ այն հանձնվում է դատախազությանը»4:
Նման դիտարկման հետ եթե նույնիսկ կարելի է համաձայնել, ապա որոշակի
վերապահումներով:
Իսկապես, մեր ժամանակներում արդեն դժվար է գտնել մի պետություն, որտեղ քրեական մեղադրանքը կազմակերպված լինի հիմնական ժողովրդական մեղադրանքի ձևով, այսինքն՝ ժողովրդական մեղադրանքի, որը «դուրս է մղում» պետական (պրոֆեսիոնալ) մեղադրանքը (ինչպես, օրինակ, որոշ ժամանակ այն տեղ
էր գտել Հռոմում):
Սակայն դա չի նշանակում, որ զարգացած հասարակություններում ժողովրդական մեղադրանքը տեղ չի կարող գտնել լրացնող և սուբսիդիար մեղադրանքի ձևով:
Ավելին, հենց հասարակության զարգացման արդյունքում գիտակցվում են պետական մեղադրանքի մենիշխանության հնարավոր վտանգները (արդյունավետության անկում, քրեական հետապնդման կազմակերպման սակավ միջոցներ, պետական մեղադրանքի հնարավոր չարաշահումներ, հասարակության ազատության

1

Տե´ս, օրինակ, Гущев В.Е., Александров, А. С. Народное обвинение в уголовном суде.
Н.Новгород:
НЮИ
МВД
РФ,
1998.
(http://kalinovsky-k.narod.ru/b/
aleksandrov_1998/2.html#22):
2
Տե´ս, օրինակ, Васильева Е.Г. Уголовный процесс: догматико-аксиологическое
исследование. Монография. М.: Юрлитинформ, 2013, էջ 274: Թ. Մոմզենի վերոհիշյալ
դիտարկումն էլ փաստում է, որ մասնավոր անձի կողմից «պարտքի», «պարտականության»
խոր գիտակցումն էլ կարող է քաղաքական գործունեություն ծավալելու լավ գրավական
լինել:
3
Տե´ս Козлова А.Н. Публичность как принцип уголовного судопроизводства: дис. ... к.ю.н.,
Москва, 2007, էջ 97:
4
Տե´ս Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: Пособие для
прокурорской службы. Т. 1. Прокуратура на Западе и в России. – М., 1889, էջ 13:
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Պետություն և իրավունք
1

հնարավոր սահմանափակում և այլն) : Հենց այդ է պատճառը, որ ավանդաբար պետական մեղադրանքի «գերիշխանության» տակ գտնվող այնպիսի երկրներում
նույնպես, ինչպիսին է, օրինակ՝ Գերմանիան, դեռ 1800-ականների երկրորդ կեսից
սկսում է իրավաբանական շարժում գերմանական քրեական դատավարությունում
ժողովրդական մեղադրանքի ներդրման ուղղությամբ2:
Թերևս հենց պետական մեղադրանքի մենիշխանության վտանգների գիտակցումն է պատճառը, որ ժողովրդական մեղադրանքի ինստիտուտը, ինչը թեև առավել բնութագրական է անգլոսաքսոնական քրեադատավարական համակարգի

1

Անգլիայում դեռևս Հենրիխ VIII-ի (1509 – 1547թթ.) կառավարման տարիներից սկսած հանրային (պետական) մեղադրողների ազգային համակարգ ստեղծելու բազմաթիվ փորձեր են
արվել (Տե´ս P. Burns, Private Prosecutions in Canada: The Law and a Proposal for Change. Էջ
272(http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/8090603-burns.pdf )), և մինչ 1879թ. չկար
«մայրցամաքային» պատկերացումներին համահունչ պետական այնպիսի մարմին, որ
պետության անունից պետք է իրականացներ քրեական հետապնդում: Ընդ որում՝ այդպիսի
միասնական, պետական մարմնի բացակայությունը ուներ մի շարք պատճառներ, որոնք չէր
կարելի կապել հասարակության ոչ զարգացած լինելու հետ: Այն պայմանավորված էր
անգլիացիների
ազատությամբ,
հասարակական-քաղաքական
կյանքին
ակտիվ
մասնակցությամբ, պետական մեղադրանքը իբրև ազատությունը սահմանափակելու
հնարավոր գործիք դիտարկելու և այլ հանգամանքներով:
Այս առումով հետաքրքիր է Կ. Միտերմայերի այն դիտարկումը, որ «եթե ժողովրդի մեջ կա
ազատություն, հասարակական կյանք, եթե քաղաքացիները անձամբ մասնակցություն են
ցուցաբերում հասարակական գործերում, և, միևնույն ժամանակ, եթե կա համոզմունք, որ
քրեական դատավարությունը կարող է չարաշահման դեպքում դառնալ վտանգավոր գործիք
ազատության սահմանափակման համար, ապա քրեական դատավարությունը կստանա այն
բնույթը, որն այն ունի Անգլիայում: Պետական իրավունքը այդ ժամանակ կարող է
հասարակական միավորումների և մասնավոր անձանց վրա հույս դնել, որոնք
հանցագործություններ կատարելու դեպքում հետապնդում են դրանք հանրության շահից
ելնելով և օժանդակում են մեղավորներին պատժելուն»: (Տե´ս Миттермайер К.Ю.А.
Законодательство и юридическая практика в новейшем их развитии в отношении к
уголовному
судопроизводству
/
пер.
В.
Бартенева.
СПб.:
Типография
Правительств.Сената, 1864, էջ 233-234):
Այստեղ տեղին է մեջբերել մեկ այլ դիտարկում ևս. «Ընդհանուր կարծիք կար, թե պաշտոնատար անձանց՝ քրեական օրենքի նկատմամբ հսկողություն վերապահելով՝ հնարավոր չէ
դրա իրացումն ապահովել: Ավելի նախընտրելի է, որ մի քանի ստահակ ազատ արձակվեն,
և մի քանի անմեղներ զրկանքներ կրեն կեղծ մեղադրանքներից, քան թեկուզ ոչ հիմնավոր
ինչ-որ կասկածի հիմք ստեղծվի, թե քաղաքական դրդապատճառները (տեքստում՝ երաշխիքներ - Ա.Ղ.) տեղ են գրավում կամ կարող են տեղ գրավել քրեական արդարադատության
իրականացման մեջ»: (Մեջբերումն ըստ՝ Муравьев Н.В. նշվ.աշխ., էջ 224):
Բազմաթիվ այլ ապացույցներ կան, որ «զգուշավոր» ու պահպանողական Անգլիայում այդ
ժամանակ թեև գիտակցում էին դատախազության (պետական մարմնի) օգտակարությունը,
բայց «հապաղում էին»՝ ցանկանալով համապատասխանեցնել այդ կառույցը իրենց երկրի
ներքին դատարանակազմությանը և քաղաքական կառուցվածքին (Տե´ս, օրինակ, Муравьев
Н.В. նշվ.աշխ., էջ 223-229):
2
Տե´ս Полянский Н.Н. К вопросу об участии частных лиц в публичном обвинении
(Принципиальная основания actio popularis в уголовоном процессе) // Юридический
вестник. Кн. IX (I), 1915:
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երկրներին , ներկայումս տեղ է գտնում նաև մայրցամաքային քրեադատավարական համակարգի այնպիսի երկրում, ինչպիսին Իսպանիան է2:
Հետևաբար, կրկնում ենք, ժողովրդական մեղադրանքի հնացած, «հետամնաց» լինելու մասին պնդմանը կարելի է համաձայնվել միայն հիմնական ժողովրդական մեղադրանքի ձևով մեղադրանքի կազմակերպման մասով` արձանագրելով, որ ներկայումս էլ հնարավոր է և շատ զարգացած երկրներում շարունակում
է գոյություն ունենալ ժողովրդական մեղադրանքի ինստիտուտը, որով էլ իրականացվում է հանրային շահերի արդյունավետ պաշտպանություն՝ պրոֆեսիոնալ մեղադրանքի հետ տարատեսակ զուգակցումներով:
Կատարված վերլուծության հիման վրա փորձենք որոշակի եզրահանգումներ
անել:
Մասնավոր անձանց կողմից իրականացվող մեղադրանքը կարող է կազմակերպվել երկու ձևով՝
1. Մասնավոր մեղադրանքի՝ տուժողի (նրա ընտանիքի անդամների և այլն)
կողմից իրականացվող մեղադրանքի ձևով, որն ուղղակիորեն իրականցվում է տուժողի (նրա ընտանիքի անդամների) մասնավոր շահերի պաշտպանության նպա-

տակով:
2. Ժողովրդական մեղադրանքի՝ հանրության (քաղաքացիների, նրանց միավորումների) կողմից իրականացվող մեղադրանքի ձևով, որն անմիջականորեն
ուղղված է հանրային շահի պաշտպանությանը:
Հենց մեղադրանքով պաշտպանվող շահն է դառնում այն հիմնական չափանիշը, որով միմյանցից տարբերվում են մասնավոր անձի (անձանց) կողմից իրականացվող այս երկու մեղադրանքները՝ մասնավոր և ժողովրդական մեղադրանքները:3

1

Մեծ Բրիտանիայում ավանդաբար գործող ժողովրդական մեղադրանքն այժմ իր ամրագրում է ստացել «Հանցագործությունները հետապնդելու մասին» օրենքում (Prosecution of
Offences Act 1985) (https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/23 ), որում մասնավորապես
նշվում է, որ ոչինչ չպետք է խոչընդոտի յուրաքանչյուր անձի համար հարուցել կամ
շարունակել ցանկացած քրեական հետապնդում այն դեպքում, երբ Տնօրենը չի կիրարկել
քրեական հետապնդման իրացման իր լիազորությունը (6-րդ հոդված):
2
Իսպանիայի քրեական դատավարության օրենսգրքի 101-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ
բոլոր քաղաքացիներն ունեն օրենքով սահմանված կարգով քրեական հայց հարուցելու և
այն պաշտպանելու իրավունք: Նույն օրենսգրքի 270-րդ հոդվածը իր հերթին մասնավորեցնում է, որ Իսպանիայի բոլոր քաղաքացիները, անկախ այն հանգամանքից՝ նրանք համապատասխան հանցագործությունից տուժել են, թե ոչ, իրավունք ունեն բողոք ներկայացնելու՝
գործադրելով 101-րդ հոդվածով նախատեսված ժողովրդական հայցը (մեջբերումն ըստ՝
Головко Л.В. Материалы к построению сравнительного уголовно-процессуального права:
источники, доказательства, предварительное производство // Труды юридического
факультета. Кн. 11. – М.: Правоведение, 2009. էջեր 300-301):
3
Այստեղ մենք «մասնավոր շահ» և «հանրային շահ» կատեգորիաները գործածում ենք ոչ թե
քրեադատավարական քաղաքականության, այլ քրեադատավարական տեխնիկական իմաստով: Եվ եթե առաջինի դեպքում օրենքով պաշտպանվող ցանկացած շահ ստանում է
հանրային բնույթ (այդ թվում՝ վարույթի մասնակիցների մասնավոր շահը), ապա քրեադատավարական տեխնիկական իմաստով արդեն հանրային շահը ենթադրում է ոչ թե ցանկացած շահ, որը ամրագրվել է օրենքով և այդպիսով անուղղակիորեն ճանաչվում է պետության
կողմից, այլ շահ, որի վերաբերությամբ պետությունն (հանրությունը) է հանդես գալիս իբրև
անմիջական կրող, «և որի անհատական հասցեատերը չի կարող անձնավորվել»: Ինչ վերաբերվում է մասնավոր շահերին, ապա պետք է փաստենք, որ դրանք քրեադատավարական
քաղաքականության իմաստով թեև «հանրային բնույթի» են, սակայն քրեադատավարական
տեխնիկական իմաստով ունեն մասնավոր բնույթ և իրավաբանական-տեխնիկական տեսանկյունից օրենսդրի կողմից ձևակերպվում են իբրև մասնավոր շահեր, այսինքն՝ «անձնավորվող շահեր, որոնք մտցվում են և դիտարկվում իբրև անձի իրավական կարգավիճակի
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Պետություն և իրավունք

Եվ քանի որ ժողովրդական մեղադրանքը իրականցվում է անմիջականորեն
հանրային շահի պաշտպանության նպատակով, այստեղ արդեն այն սկզբունքորեն
տարբերվում է մասնավոր մեղադրանքից. ժողովրդական մեղադրանքի դեպքում
մենք գործ ենք ունենում մասնավոր անձի կողմից իրականացվող հանրային հե-

տապնդման հետ:

Տվյալ դեպքում հանրային և մասնավոր հետապնդման տարանջատման հիմքում դրվում է ոչ թե անձը (սուբյեկտային հատկանիշը, որը, ինչպես տեսանք, երկու
դեպքում էլ կարող է լինել մասնավոր մասնակից), այլ հետապնդմամբ անմիջակա-

նորեն պաշտպանվող շահը:

(մասնավոր անձի) բաղկացուցիչ մասնիկներ» (այս մասին առավել մանրամասն տե´ս
Козлова А.Н. նշվ.աշխ., էջ 123-135 էջեր):
Այս առումով հետաքրքիր է պրոֆեսոր Լ.Վ. Գոլովկոյի պատասխանը իրեն քննադատած
դատավարագետ Ա.Վ. Սմիրնովին. «Ա.Վ. Սմիրնովը, ժխտելով «ապահանրայնացումը»
կոնկրետ այս դեպքի վերաբերությամբ (խոսքը տուժողի իրավունքների ընդլայնման,
քրեական դատավարությունում նրա դերի բարձրացման մասին է – Ա.Ղ.), իզուր չի
տարանջատում
քրեադատավարական
տեխնիկան
և
քրեադատավարական
քաղաքականությունը:
Տեխնիկական տեսանկյունից տուժողի դերի մեծացումը ... անկասկած հակադրվում է ex
officio սկզբունքին... Այլ բան է, որ այդպիսի «ապահանրայնացումը» (տուժողին ուղղված),
որքան էլ որ տարօրինակ է, ամբողջովին հանրային է սոցիալական տեսանկյունից: Բայց սա
արդեն քրեադատավարական քաղաքականություն է...Նույն կերպ էլ մասնավոր իրավունքը,
ուզենք դա, թե ոչ, հանրային է այն իմաստով, որ գործարկվում է (իբրև իրավունք՝ օբյեկտիվ
իմաստով) ամբողջ հանրության, ինչպես նաև պետության շահերից ելնելով: Բայց այդ
ամենով հանդերձ՝ մենք չենք դադարում ընդունել դրա մասնավոր բնույթը (իրավաբանական-տեխնիկական իմաստով)» (Տե´ս Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. –СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2002. էջ 50):
Հենց քրեադատավարական տեխնիկական և քրեադատավարական քաղաքականության
տեսանկյուններից
«հանրային
և
մասնավոր
շահ»
կատեգորիաների
հստակ
տարանջատման բացակայության պատճառով էլ գիտության մեջ հնչում է տեսակետ, որ
«քրեական դատավարությունում մասնավոր շահը օրենքում դրա ամրագրվելու կամ դրա՝
օրենքի նորմին չհակասելու պայմանում ունի ապրելու իրավունք: Բայց այդ դեպքում
մասնավոր շահը ձեռք է բերում հանրային բնույթ, որովհետև ցանկացած օրենքի նորմ
հանրային է, քանի որ ուղղված է բոլորի բարօրությանը» (տե´ս Масленникова Л.Н. О
соотношении обшественных и публичных интересов в уголовном судопроизводстве //
духовность, правопорядок, пресупность, материалы научно-практической конфернации,
մեջբերումն ըստ Козлова А.Н. նշվ. աշխ., էջ 126-127):
Միևնույն ժամանակ, տարանջատելով «հանրային և մասնավոր շահ» կատեգորիաները
քրեադատավարական
տեխնիկական
իմաստով
և
դրանց
որոշ
դեպքերում
«հակադրությունը» ընդունելով, չենք բացառում նաև, որ ուղղակիորեն գործելով հանրային
շահի ապահովման և պաշտպանության նպատակով՝ հնարավոր է նաև անուղղակիորեն
պաշտպանել մասնավոր շահերը և հակառակը՝ ուղղակի գործելով մասնավոր շահերով՝
անուղղակիորեն ապահովել հանրային շահի պաշտպանությունը:
Հենց այդ է պատճառը, որ նույնիսկ ներկայումս հանցագործության հանրային իրավական
ընկալման գիտակցության առկայությունը ոչ մի կերպ չի խանգարում մասնավոր և
ժողովրդական մեղադրանքների տարանջատման գործում առաջնորդվել՝ հիմք ընդունելով
պաշտպանվող առաջնայինը «շահի» չափանիշով: Բանն այն է, որ մասնավոր մեղադրողը,
ինչպես արդեն նշեցինք, գործում է ուղղակի իր անձնական, մասնավոր շահերով, որը չի
բացառում նրա անձնական շահերի համընկնում (արդեն անուղղակիորեն) հանրային շահի
հետ:
Վերը նշված հանգամանքները հաշվի չառնելու պատճառով էլ թերևս կարելի է
բացատրել որոշ դատավարագետների հետևյալ պնդումը. ««Մասնավոր» տերմինի
օգտագործումը մեղադրանքի վերաբերմամբ սկզբունքորեն սխալ է, քանի որ մեղադրանքը
միշտ հանրային է՝ հանցագործությունը օրենսդրորեն իբրև հանրային-վտանգավոր արարք
ամրագրելու ուժով» (տե´ս, օրինակ, Петрова Н.Е., նշվ. աշխ., էջ 64 ):
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Նման մոտեցման պարագայում կարող է հանրային մեղադրանքը կազմակերպվել ինչպես պետական (պաշտոնական), այնպես էլ մասնավոր անձի կողմից
իրականացվող մեղադրանքի (այսինքն` ժողովրդական մեղադրանքի) ձևով: Իսկ ահա մասնավոր մեղադրանքը կարող է իրականացվել միայն և միայն վարույթի մասնավոր մասնակցի (տուժող, նրա ներկայացուցիչ և այլն) կողմից (քանի որ վարույթի
հանրային մասնակիցները գործում են անմիջականորեն հանրային շահերի ապահովման համար, և եթե նրանց կողմից իրականացվող հետապնդմամբ անուղղակիորեն ապահովվի տուժողի մասնավոր շահերի պաշտպանություն, մենք չենք ունենա մասնավոր հետապնդում, քանի որ կբացակայի նշված երկու մեղադրանքների տարանջատման վերը բերված անմիջականության հատկանիշը):
Այսպիսով՝ թեև հանցագործության մասնավոր իրավական ընկալումը «ծնունդ
է տալիս» մասնավոր անձի կողմից իրականացվող մասնավոր մեղադրանքին և
ժամանակագրական առումով ավելի առաջ է ընկնում ժողովրդական մեղադրանքից, սակայն պետք է փաստել, որ մասնավոր անձի կողմից իրականացվող մեղադրանքն ընդհանրապես հանցագործության մասնավոր իրավական ընկալման իմանենտ հատկանիշ չէ1:
Ընդհակառակը՝ այն մի ունիվերսալ միջոց է, որով հնարավոր է իրականացել
ինչպես անմիջականորեն մասնավոր շահերի պաշտպանությանն ուղղված քրեական հետապնդում (մասնավոր մեղադրանք), այնպես էլ անմիջականորեն հանրային շահերի պաշտպանությանն ուղղված քրեական հետապնդում (ժողովրդական
մեղադրանք):

1

Այս առումով, համաձայնելով Ա.Վ.Սմիրնովի այն դիտարկմանը, որ մեղադրելու մասնավոր
միջոցը ոչ թե բխում է հանցագործության «մասնավոր» նշանակությունից, այլ քրեական
հետապնդման հատուկ մարմնի բացակայությունից, չենք կարող կիսել նրա մյուս
տեսակետը, որ միշտ էլ առկա է եղել հանցագործության հանրային-իրավական ընկալում:
(Տե´ս Смирнов А.В. նշվ.աշխ., էջ 40):
Մենք փորձ արեցինք ցույց տալ հանցագործության մասնավոր–իրավական
նշանակության և մասնավոր անձի կողմից իրականցվող հետապնդման (կոնկրետ այս
դեպքում՝ դրա հնագույն տեսակի՝ մասանվոր մեղադրանքի) «կապը»՝ երկրորդի ծնունդը
պայմանավորելով առաջինով, սակայն այդ «կապն» իր հերթին այնքան «ամուր չէր», որ
առաջինի «մահվամբ» վերանար և ինքը՝ մասանվոր անձի կողմից իրականացվող
մեղադրանքը:
Ինչ վերաբերվում է հանցագործության հանրային իրավական ընկալումը մշտապես
գիտակցելուն, ապա մենք չենք կարող համաձայնել այդպիսի պնդմանը, քանի որ նման
ընկալումը, ինչպես նկատեցինք, հանգեցնում է քրեական դատավարությունում հանրային
շահի գիտակցման և որպես հետևանք՝ քրեական հետապնդման հանրայնացման: Եթե այդ
գիտակցումը լիներ ի սկզբանե, ապա քրեական դատավարությունը չէր անցնի
«հանրայնացման» երկար պատմական ճանապարհ:
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Պետություն և իրավունք

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ ОБВИНЕНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЧАСТНЫМ ЛИЦОМ
Артак Казарян
Аспирант Образовательного комплекса полиции Республики Армения
____________________________

В статье представлены причины возникновения обвинения, которое
осуществляется частным лицом, ее историческое развитие. Автор выделяет два
типа обвинений, осушествляемых частным лицом: частное обвинение и
народное обвинение, которые дифференцированы на основе интересов,
непосредственно защищенных уголовным преследованием. В статье автор
также обсуждает вопрос, исключает или нет понимание публично-правового
значения преступлений обвинение осуществляемое частным лицом.

HISTORICAL DEVELOPMENT OF ACCUSATION MODELS
MADE BY PRIVATE PERSON
Artak Ghazaryan
Postgraduate student of the Educational Complex of the Police of the RA
_____________________________

The article covers the creation causes and the development of accusation made
by private person. The author differentiates two types of accusation made by private
person – private and public, based on the interest directly defended by criminal
prosecution. In this article author also discusses the issue, whether the public legal
perception of the crime excludes the accusation made by private person, or not.
Բանալի բառեր – մասնավոր մեղադրանք, ժողովրդական մեղադրանք, տուժող, հանրային
շահ, մասնավոր շահ
Ключевые слова: частное обвинение, народное обвинение, потерпевший, публичный
интерес, частный интерес
Key words: private prosecution, public prosecution, victim, public interest, private interest
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ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՂՈՔԸ ՔՆՆՈՂ ԱՆՁԻ
ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
Հասմիկ Ենգոյան
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
_________________________________

Րաֆֆի Նալչաջյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ
_________________________________

Ինչպես հայտնի է, պետական գնումների ոլորտի նկատմամբ ֆինանսական
վերահսկողությունը իրավասու պետական մարմինների իրավական նորմերով կանոնակարգված գործունեություն է՝ ուղղված ֆինանսական պլանավորման ճշգրիտ
լինելուն, դրամական միջոցների օգտագործման հիմնավորվածության, ճշտության
և արդյունավետության ստուգմանը:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ պետական գնումների ոլորտի
նկատմամբ ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնելու գործառույթով են
օժտված ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը և գնումների հետ կապված բողոքը
քննող անձը1:
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձն անշահախնդիր և անկախ քննություն իրականացնող մարմին է, որը շահագրգռված չէ կոնկրետ գնումների գործընթացի
արդյունքներով և իր պարտականությունների ու իրավունքների կատարման ժամանակ պաշտպանված է արտաքին ազդեցություններից: Գնումների հետ կապված
բողոքներ քննող անձը բողոքներն ուսումնասիրում է պատշաճ մանրամասնությամբ
ու անաչառորեն և սույն օրենքով նախատեսված լիազորություններն իրականացնելիս անկախ է գնման գործընթացի մասնակիցներից, այդ թվում` պատվիրատուներից, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ու
պաշտոնյաներից և պարտավոր է ղեկավարվել բացառապես գնումների մասին
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
Նույն օրենքի 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գնումների հետ կապված
բողոքներ քննող անձ կարող է նշանակվել 2 Հայաստանի Հանրապետության այն
քաղաքացին, որն ունի տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) կամ իրավագիտություն մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն, պետական կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային
ստաժ կամ առնվազն յոթ տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և տիրապետում է հայերենին:
Գնումների հետ կապված բողոքը քննող անձը պետական գնումների ոլորտի
նկատմամբ ֆինանսական վերահսկողությունն իրականացնում է պատվիրատուի և
գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների դեմ
1

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում 23.03.18 թ. կատարված փոփոխությամբ «ՀՀ գնումների
բողոքարկման խորհուրդ»-ը վերանվանվեց «գնումների հետ կապված բողոքը քննող անձ»-ի:
2
18.03.2019 թ. դրությամբ գործում է գնումների հետ կապված բողոքը քննող երկու անձ:
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Պետություն և իրավունք

բերված բողոքներ քննելու միջոցով, որոնք կարող են ներկայացնել յուրաքանչյուր
անձի կողմից1: Նա նախ և առաջ պետք է վերահսկի, որ պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները համապատասխանեն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված նպատակներին և սկզբունքներին։
Ինչպես հայտնի է, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի նպատակն է գնումների
գործընթացում ապահովել հատուցման դիմաց արժեք, այն է`
1) պատվիրատուին վերապահված լիազորությունների կատարման համար
անհրաժեշտ` կարիքին համապատասխան ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերում` համարժեք հատուցմամբ,
2) գնումների և գնումների գործընթացի տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ
իրականացում:
2. Գնումների գործընթացը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա.
1) գնման գործընթացի միասնական կանոններով մրցակցային, թափանցիկ,
համաչափ, հրապարակային և ոչ խտրական հիմունքներով կազմակերպում,
2) պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակիցների շրջանակի ընդլայնում և
նրանց միջև մրցակցության խրախուսում,
3) ցանկացած անձի համար, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ,
կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից,
գնման գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարություն:
Այսպիսով, գնումների ոլորտի նկատմամբ ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնելիս գնումների հետ կապված բողոքը քննող անձը պետք է նախ և առաջ վերահսկի, որ պետական գնման շնորհիվ պատվիրատուն ձեռք բերի իր կարիքին համապատասխան ապրանքներ, աշխատանքներ և ծառայություններ, ընդ
որում ձեռքբերումը լինի համարժեք հատուցմամբ։ Բացի այդ, պետք է նաև վերահսկվի, որ գնումները լինեն տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ։
Այդ նպատակներին հասնելու համար «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով յուրաքանչյուր անձի վերապահված է իրավունք մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը բողոքարկել գնման առարկայի բնութագրերը, նախաորակավորման հայտարարության կամ հրավերի պահանջները:
Նմանատիպ բողոքներ քննելիս գնումների հետ կապված բողոքը քննող անձը
իրականացնում է վերահսկողություն պատվիրատուների կողմից հայտարարված

պետական գնումների հրավերների օրինականության և հիմնավորվածության նկատմամբ:

Վերոհիշյալ սկզբունքները հնարավոր է ապահովել բացառապես գնման գործընթացների հրավերների օրինականության և հիմնավորվածության նկատմամբ
ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնելու միջոցով:
Դեռևս ընթացքի մեջ գտնվող գնման ընթացակարգերի նկատմամբ գնումների
հետ կապված բողոքը քննող անձի կողմից իրականացվող նախնական ֆինանսական վերահսկողությունն ուղղված է ֆինանսական խախտումների հայտնաբերմանը և կանխմանը2:
Ներկայացված բողոքների շրջանակներում պետական գնման ընթացակարգերի հրավերները գնահատելիս պետք է վերլուծվեն հրավերների հետևյալ ասպեկտները.
¾
Հրավերով արդյոք նախատեսվե՞լ է պատվիրատուի կարիքին համապատասխան ապրանք կամ ծառայություն։
Տվյալ դեպքում շատ կարևոր է բացահայտել` արդյոք գնման ընթացակարգի
հրավերով նախատեսվել է այնպիսի ապրանք կամ ծառայություն, որը իրականում
1

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին մաս և 47-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
Տե´ս А. В. Румянцев. Финансовый контроль (курс лекций). Москва, "Дело и Сервис", 2003,
էջ 27-28:
2
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համապատասխանում է պատվիրատուի կարիքներին։ Բանն այն է, որ գործնականում պատվիրատուները հաճախ պահանջում են այնպիսի ապրանքներ կամ ծառայություններ, որոնք տվյալ պահին գերազանցում են իրենց իրական կարիքը, ինչը
հանգեցնում է պետական միջոցների ոչ արդյունավետ օտագործման, անգամ
վատման։ Օրինակ, պահանջվում է չարդարացված բարձր տեխնիկական չափանիշներով համակարգչային տեխնիկա կամ ընթացիկ օգտագործման համար նախատեսված A4 ֆորմատի թուղթ։ Կամ հակառակը. պատվիրատուն անհասկանալիորեն պահանջում է շրջանառությունից դուրս եկած կամ պատվիրատուի իրական
կարիքից ակնհայտորեն ցածր պարամետրեր ունեցող ապրանք, որի ձեռքբերումը
ոչնչով հիմնավորված չէ:
Այդ իսկ պատճառով գտնում ենք, որ գնումների հետ կապված բողոքը քննող
անձը նման բողոքներ քննելիս նախ և առաջ պետք է պարզի, թե արդյոք ձեռք բերվող ապրանքը կամ ծառայությունը օբյեկտիվորեն հիմնավորված է և համարժեք է
այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը։
¾ Գնման առարկայի բնութագրերը արդյո՞ք ամբողջությամբ և հստակ նկա-

րագրել են ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության հատկանիշները, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայմանները` բացառելով տարակերպ մեկնաբանությունը:

Ներկայացված բողոքի շրջանակներում գնման ընթացակարգի հրավերը գնահատելիս անհրաժեշ է բացահայտել գնման առարկայի բնութագրերը` արդյո՞ք ամբողջությամբ և հստակ նկարագրել են ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ
ծառայության հատկանիշները, մասնավորապես ամբողջությամբ ներառո՞ւմ են
գնման առարկայի մասնագրի, տեխնիկական տվյալների, իսկ աշխատանքների
դեպքում` նաև աշխատանքների ծավալաթերթի, ժամանակացույցի և այլ ոչ գնային
պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը: Բացի այդ, գնման առարկայի հատկանիշները պետք է հնարավորինս ներառեն ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության որակին, ստանդարտին, անվտանգությանը,
պայմանական նշաններին, տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափմանը, չափին, նախագծերին, ինչպես նաև գնման առարկայի այլ հատկանիշներին
վերաբերող պայմանների հստակ նկարագրությունը` հիմնված միջազգային ստանդարտների և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` ժամանակավոր տեխնիկական պայմանների վրա1:
Օրինակ, ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը միջոցառումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարած «ՍՊ-ԳՀԾՁԲ-19/13» ծածկագրով մրցույթի հրավերով 2 սահմանվել է հետևյալը. «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք» մրցույթի կազմկոմիտեի և փորձագիտական հանձնաժողովի անդամները կայցելեն «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք» մրցույթին հայտ
ներկայացրած քաղաքներ, տեղերում կուսումնասիրեն և կիրականացնեն հայտերի
գնահատումը: Քաղաքներ այցելության ժամանակացույցը կսահմանի «Հայաստանի
Հանրապետության 2020 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք» մրցույթի
կազմկոմիտեն: Մատակարարող կազմակերպությունը կիրականացնի «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք» մրցույթի
կազմկոմիտեի և փորձագիտական հանձնաժողովի անդամների այցելությունները
հայտատու քաղաքներ, նրանց սննդի և ըստ անհրաժեշտության կեցության ապահովումը»:
Այս պահանջի ուսումնասիրությունից ակնհայտ է դառնում, որ մասնակից կազմակերպությունների համար անհայտ է, թե «Հայաստանի Հանրապետության 2020
1
2

Տե´ս «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդված։
Տե´ս՝ www.gnumner.am կայքի «Հրավերներ» բաժինը:
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թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք» մրցույթի կազմկոմիտեի և փորձագիտական հանձնաժողովի անդամները որ քաղաքները պետք է այցելեն (հայտնի չեն
թե՜ քանակը և թե՜ հեռավորությունը), և երբ է առաջանալու անհրաժեշտություն` ապահովելու հանձնաժողովի կեցությունը:
Մինչդեռ ծառայության հատկանիշների նման թերի նկարագրումը տարբեր
մասնակիցների մոտ կարող է առաջացնել տարակերպ մեկնաբանություններ, և
հնարավոր չի լինի ձևավորել հիմնավոր և ստույգ հաշվարկված գնային առաջարկ:
Վերոհիշյալը, մեր կարծիքով, գնման առարկան թերի ամրագրելու օրինակ է և կարող է գնման ընթացակարգի հրավերի բողոքարկման հիմք դառնալ։
¾ Արդյո՞ք հրավերում առկա չեն այնպիսի խտրական պահանջներ, որոնք

կառաջացնեն մրցակցության սահմանափակում կամ հնարավոր մասնակիցների
շրջանակի նվազում։

Այս դեպքում գնումների հետ կապված բողոքը քննող անձը պետք է գնահատի` արդյո՞ք հրավերում առկա չեն այնպիսի պայմաններ, որոնք խտրական են և
սահմանափակում են մրցակցությունը, անհիմն բարդացնում հնարավոր մասնակցությունը գնման գործընթացին կամ հանգեցրել են գնումների գործընթացում
մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացման։ Պետք է բացահայտել, թե մրցույթի հրավերով մասնակիցների կարգավիճակի նկատմամբ
արդյոք չեն դրվել չհիմնավորված ցանր պահանջներ (օրինակ` տեխնիկայի կամ
մասնագետների առկայություն, չհիմնավորված մասնագիտական փորձ), որի
հետևանքով պետական գնումների դաշտից դուրս են մնում բազմաթիվ մասնակիցներ։
Օրինակ, գնման ընթացակարգի հրավերով պահանջվում է այնպիսի ապրանք,
որը ՀՀ է ներմուծում միայն մեկ ընկերություն (հնարավոր է նաև պատվիրատուի
հովանավորյալը)։ Արդյունքում գնման ընթացակարգին մասնակցում է միայն մեկ
ընկերություն, ուստի ավելորդ է խոսել մրցակցության մասին, և ապրանքի գինը արհեստականորեն բարձրանում է1:
Կամ, օրինակ, պատվիրատուն հայտարարել է պատրաստի սննդի մատակարարման գնման ընթացակարգ, որի շրջանակներում մասնակիցը պետք է ներկայացնի այդ և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրած նմանատիպ առնվազն մեկ պայմանագիր: Եվ պատվիրատուն սահմանում
է ոչ թե հենց պատրաստի սննդի, այլ հանկարծ՝ հիվանդների համար դիետիկ սննդի

մատակարարման պայմանագրեր2:

Նման հրավերի պայմաններում, անխոս, մասնակցին ներկայացող պահանջը
հակամրցակցային է և խտրական, առաջացնում է պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակիցների շրջանակի նեղացում, չի խրախուսում մրցակցությունը, ինչպես
նաև անհիմն կերպով բարդացնում է հնարավոր մասնակցությունը տվյալ մրցույթին:
Համապատասխան բողոքներ քննելիս գնումների հետ կապված բողոքը քննող
անձը պետական գնման ընթացակարգի հրավերների նկատմամբ պետք է օժտված
լինի արդյունավետ նախնական ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնելու
հնարավորությամբ, ինչը, անխոս, կնպաստի բյուջեի միջոցների արդյունավետ իրականացմանը։

Հաջորդ հիմնախնդիրը վերաբերում է պետական գնման ընթացակարգերի
արդյունքում հաղթող մասնակից ճանաչելու վերաբերյալ պատվիրատուի ընդու1

Տե´ս՝ ՀՀ ՊՆ-ի կողմից «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/30» ծածկագրով բժշկական պարագաների
ձեռքբերման
նպատակով
հայտարարված
էլեկտրոնային
աճուրդ
(www.gnumner.am):
2
Տե´ս՝ «Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար
սննդի մատուցման ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԿՖԲԳՀԻԲՄԾՁԲ-18/3» ծածկագրով բաց մրցույթի հրավեր (www.gnumner.am):
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նած որոշման հիմնավորվածության և օրինականության նկատմամբ վերահսկողության ապահովմանը:
Государство и право

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի նախքան պայմանագրի կնքումը բողոքարկելու
պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) ու որոշումները գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին:
Այպիսով, քննելով բողոքներ, որոնցով բողոք բերող անձը վիճարկում է պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները, գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը փաստացիորեն իրականացնում է ընթացիկ ֆինանսական վերահսկողություն պետական գնումների ոլորտի նկատմամբ:
Բանն այն է, որ պետական գնման ընթացակարգերի արդյունքում հաճախ
հաղթող մասնակից է ճանաչվում մի ընկերություն, որը չի համապատասխանում
տվյալ գնման հրավերի պահանջներին, կամ անհիմն, օրենքի խախտմամբ մերժվում է նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած ընկերության հայտը, որի
հետևանքով պետական բյուջեն վնաս է կրում: Պետք է նշել, որ լինում են դեպքեր,
երբ պատվիրատուն ցուցաբերում է երկակի մոտեցում. նույն հիմքերի առկայության
պայմաններում մի դեպքում մերժում է մի մասնակցի հայտը, իսկ մյուս դեպքում՝ մեկ
այլ մասնակցի հայտը գնահատում բավարար:
Բողոքներ քննելիս պետք է նկատի ունենալ, որ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 3-րդ մասով հստակ պահանջվում է, որ պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին բողոքարկվեն նախքան պայմանագրի
կնքումը: Նույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման
օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է: Իսկ 5-րդ մասի
համաձայն՝ պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների հետ
կապված բողոքներ քննող անձին չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը: Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է:
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Օրենքի
10-րդ հոդվածով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորս
աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն օրենքի 10-րդ
հոդվածով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող երկրորդ աշխատանքային օրը:
Այդ օրենքի 50-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝ գնումների հետ կապված
բողոքներ քննող անձն իրավունք ունի պարտավորեցնելու ընդունել համապատասխան որոշումներ, ներառյալ՝ չկայացած հայտարարելու գնման ընթացակարգը,
բացառությամբ պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու մասին որոշման:
Թվարկված իրավական նորմերի համադրումից բխում է հետևյալ իրավիճակը.
այսպես, ընկերությունը վիճարկում է պատվիրատուի կողմից հաղթող մասնակից
ճանաչելու վերաբերյալ ընդունված որոշման իրավաչափությունը, սակայն պատվիրատուն, խախտելով օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները, պայմանագիրը հաղթող մասնակցի հետ կնքում է անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող հենց առաջին աշխատանքային օրը: Սակայն, ինչպես արդեն նշվել
է, օրենքը արգելում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ընդունել որոշում պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու մասին, թեկուզ և օրենքի խախտմամբ
կնքված: Եվ անգամ եթե գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը գտնի, որ
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ներկայացված բողոքը հիմնավոր է, և պատվիրատուի հաղթող մասնակից ճանաչելու որոշումը իրավաչափ չէ և հակասում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության
պահանջներին, ապա գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի համապատասխան որոշումը, ըստ էության, բողոքաբերին ոչ մի հնարավորություն չի ընձեռի` հավակնելու ճանաչվել հաղթող մասնակից, քանզի պատվիրատուն արդեն այլ
մասնակցի հետ, թեկուզ և օրենքի խախտմամբ, կնքել է պայմանագիր, իսկ ինչպես
նշել ենք, օրենքը արգելում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին անվավեր ճանաչել կքնված պայմանագիրը: Ուստի տվյալ դեպքում ստացվում է, որ
ներկայացված բողոքը դառնում է առարկայազուրկ:
Նմանատիպ իրավիճակ է ստեղծվել, օրինակ, գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին 06.04.2018թ. «Ազդ» ՍՊԸ-ի ներկայացրած բողոքի քննության
ժամանակ, երբ Երևանի քաղաքապետարանը «ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/83» ծածկագրով
բաց մրցույթով հաղթող մասնակցի հետ պայմանագիրը կնքեց անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող ոչ թե առնվազն երկրորդ, այլ հենց առաջին աշխատանքային օրը, և փաստացիորեն գնումների հետ կապված բողոքներ քննող
անձի կողմից բաց մրցույթը չկայացած հայտարարելու որոշումը չկատարվեց, քանզի առկա էր կնքված պայմանագիր, իսկ բողոքներ քննող անձը իրավազոր չէր անվավեր ճանաչել կքնված պայմանագիրը:
Ելնելով վերոգրյալից՝ կարելի է փաստել, որ ՀՀ-ում ներդված է պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի որոշումները արտադատական կարգով բողոքարկելու գործուն համակարգ, որը ընդհանուր առմամաբ համապատասխանում է
միջազգային համաձայնագրերով ներկայումս ՀՀ-ի ստանձած պարտավորություններին, համահունչ է միջազգային փորձին, սակայն, գտնում ենք, որ այն կարելի է
ավելի արդյունավետ դարձնել՝ հաշվի առնելով սույն հոդվածում նշված խնդիրները
և վերացնելով համապատասխան օրենսդրական բացերը:

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ЛИЦОМ,
РАССМАТРИВАЮЩИМ СВЯЗАННЫЕ С
ЗАКУПКАМИ ЖАЛОБЫ
Асмик Енгоян
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В данной статье представлены некоторые проблемы в осуществлении
финансового
контроля
в
сфере
государственных
закупок
лицом,
рассматривающим связанные с закупками жалобы. Целью законодательства,
регулирующей сферу государственных закупок, является обеспечение в
процессе закупок стоимости в счет оплаты. В статье предлагается применить
ряд контрольно-надзорных методов для достижения этой цели, в частности со
стороны лица, рассматривающего связанные с закупками жалобы:
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1.
При рассмотрении жалоб осуществлять надзор за законностью и
обоснованностью объявленных приглашений для государственных закупок,
составленных заказчиком (государственным или муниципальным органом),
2.
При рассмотрении жалоб осуществлять надзор над законностью и
обоснованностью решений заказчика о признании победителя в тендере для
осуществления государственных закупок.

SOME PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF FINANCIAL
CONTROL IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT BY
A PERSON EXAMINING PROCUREMENTRELATED APPEALS
Hasmik Yengoyan
Associate professor at theYSU Chair of Constitutional Law
__________________________

Raffi Nalchajyan
PhD Student of the Public Administration Academy of RA
__________________________

This article presents some problems of implementation of financial control in the
field of public procurement by a person examining procurement-related appeals. The
purpose of legislation regulating government procurement sphere is to assure
reimbursement of value in the procurement process. Therefor this article suggests
implementing a number of supervisory control methods for the person examining
procurement-related appeals, such as:
1.
During the examining procurement-related appeals to supervise the legality
and validity of the announced invitations by the customer for government
procurement,
2.
During the examining procurement-related appeals to supervise the legality
and validity of customer’s decision on a recognition of winner in tender of government
procurement/
Բանալի բառեր - ֆինանսական իրավունք, ֆինանսական վերահսկողություն, պետական

գնումներ, գնումների հետ կապված բողոքը քննող անձ
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՏԱՐԱՆՋԱՏՄԱՆ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սիրո Ամիրխանյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
__________________________________

Պետության ժողովրդավարական կառուցվածքը ենթադրում է որոշակի ռեժիմի
ստեղծում, որի շրջանակներում գործունեություն են իրականացնում պետության,
հասարակության և մարդու միջև սերտ կապն ապահովող զանազան կառուցակարգեր, որպիսիններից են նաև իրավաբանական աձինք: Ընդ որում, իրավաբանական
անձանց համակարգը պետք է լինի համապատասխան տվյալ պետության, ինչպես
նաև ժողովրդվարական արժեքներ դավանող այլ երկրների իրավական ռեժիմին և
իրավունքի համակարգին:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի
1-ին մասի համաձայն` իրավաբանական անձինք կարող են լինել իրենց գործունեությամբ շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող (առևտրային) կամ շահույթ
ստանալու նպատակ չհետապնդող և ստացված շահույթը մասնակիցների միջև
չբաշխող (ոչ առևտրային) կազմակերպություններ:
Ներկայումս շրջանառության մեջ է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 5-րդ՝ իրավաբանական անձանց վերաբերող գլխում փոփոխություններ կատարելու մասին
հայեցակարգը1, որտեղ նշված է, որ հանրային իրավունքի իրավաբանական անձանց որպես նոր կատեգորիա հավուր պատշաճի ամրագրելու նպատակն իրագործելու համար մշակվել է «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի» նախագիծ2, որի հոդված 4-րդով առաջարկվում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 50-րդ հոդվածում կատարել փոփոխություններ և սահմանել, որ իրավաբանական անձինք բաժանվում են մասնավոր
իրավունքի և հանրային իրավունքի իրավաբանական անձանց:
Թեև հանրային և մասնավոր իրավունքի իրավաբանական անձանց տարանջատման անհրաժեշտությունը բխում է միջազգային պրակտիկայից, սակայն ՀՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխությունների վերը նշված հայեցակարգում և
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին ՀՀ օրենքի նախագծում ամբողջ ծավալով չեն բացահայտվել հանրային իրավունքի իրավաբանական անձանց տարանջատման անհրաժեշտությունը, հանրային իրավուքի իրավաբանական անձանց բնորոշ գծերը և դրանով պայմանավորված՝ հանրային իրավունքի իրավաբանական անձանց առանձնահատկությունները: Այդ իսկ պատճառով, մենք կքնարկենք հանրային իրավունքի և մասնավոր իրավունքի իրավաբանական անձանց տարաջատման անհրաժեշտության հիմնավորման հարցը, որով կփորձենք բացահայտել նաև հանրային իրավունքի իրավա1

Տե´ս ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխությունների հայեցակարգ, գլուխ 5՝ իրավաբանական անձինք. Հեղ. Ավետիսյան Վ., Սերոբյան Դ., Երևան, 2014թ., էլեկտրոնային
ռեսուրս
http://moj.am/storage/files/legal_acts/legal_acts_1656566421131_Iravabanakan_andinq.pdf
(վերջին մուտք՝ 21.05.2018):
2
Տե´ս ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին ՀՀ օրենք. Հեղ. Ավետիսյան Վ., Սերոբյան Դ., էլեկտրոնային ռեսուրս
http://moj.am/storage/files/legal_acts/legal_acts_3463498407311_qax_or_popox-1.pdf (վերջին
մուտք 21.05.2018):
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բանական անձանց բնորոշ առանձնահատկությունները:
Նշենք, որ ռոմանագերմանական իրավունքի համակարգի երկրները, որոնք
ճանաչում են իրավունքի բաժանումը մասնավորի և հանրայինի, սովորաբար տարբերակում են մասնավոր և հանրային իրավունքի իրավաբանական անձերը: Այս
կապակցությամբ Օ.Ա. Յաստրեբովը նշում է, որ «իրավաբանական անձանց բաժանումը հանրայինի և մասնավորի գործնականում բնորոշ է գրեթե բոլոր արտասահմանյան երկրներին, որտեղ առկա է ինչ-որ չափով իրավունքի բաժանում հանրայինի և մասնավորի»1:
Չնայած այն հանգամանքին, որ իրավաբանական գրականության մեջ իրավունքի բաժանմանը (հանրայինի և մասնավորի) էական նշանակություն չեն տալիս,
այդ բաժանումը, իրավաբանական անձանց կարգավորման առումով, պետք է համարել հիմնական և առանցքային:
Հարկ է նշել, որ մասնավոր իրավունք է համարվում այն համակարգը, որը
կարգավորում է մասնավոր անձանց միջև առաջացած կամքի ինքնավարության և
կողմերի իրավահավասարության սկզբունքների վրա հիմնված հարաբերութունները: Քաղաքացիական իրավունքը մասնավոր իրավունքի մի ճյուղ է, և դրա կարգավորման առարկա են մասնավոր անձանց մասնակցությամբ հարաբերությունները:
Հանրային է համարվում իրավունքի այն համակարգը, որը կարգավորում է պետական մարմիների՝ հանրային (պետական) իշխանության իրականացմամբ առաջացած հարաբերությունները2: Ինչպես նշել է Ա. Հայկյանցը, ընդհանուր առմաբ մասնավոր իրավունքը կոչված է պաշտպանելու անձի իրավունքները և շահերը, իսկ
հանրային իրավունքը՝ քաղաքական կոլեկտիվի և պետության3:
Իրավունքի բաժանումը հանրայինի և մասնավորի, որը հետխորհրդային երկրներում սկզբունքորեն արդեն ընդունվում է, աստիճանաբար առաջացնում է կազմակերպական կառույցների տարբերակում՝ կախված այն բանից՝ դրանք ստեղծվում են հանրային իրավունքում, թե մասնավոր:
Ներկայումս հանրային իրավունքում (սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, հարկային և այլն) հանդիպում են բավականին շատ կազմակերպական
կազմավորումներ, որոնք նույնպես անվանվում են իրավաբանական անձեր, սակայն դրանց հիմնադրումը բացառապես պետության կամ նրա մարմինների իրավասությունն է, և մասնավոր անձանց հասնելի չեն: ՀՀ կենտրոնական բանկը, ՀՀ
կենսաթոշակային ֆոնդը, ավանդերի հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը, որոնք նախատեսված են նորմատիվ իրավական ակտերով, չեն տեղավորվում քաղաքացիագետների սահմանած իրավաբանական անձի հասկացության շրջանակներում: Այս իրավաբանական անձանց ստեղծման և գործունեության հարաբերությունները բնույթով մասնավոր-իրավական չեն և չեն կարգավորվում քաղաքացիական օրենսդրության նորմերով: Օրինակ, հնարավոր չէ ՀՀ կենտրոնական բանկի
ստեղծումը համարել մասնավոր-իրավական բնույթի ակտ: Այն հիմնադրելու կապակցությամբ քաղաքացիական օրենսդրության դրույթները չեն կիրառվում: ՀՀ
Սահմանադրությունը ՀՀ կենտրոնական բանկը չի դասել պետական մարմինների
շարքին, սակայն այն իրականացնում է հանրային իրավական գործառույթներ, ունի
վարչաիշխանական լիազորություններ և մասնակցում է քաղաքացիաիրավական
հարաբերություններին որպես իրավաբանական անձ: «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքի 1–ին հոդվածի 1–ին մասը սահմանում է, որ «Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը պետական
գործառույթներով oժտված իրավաբանական անձ է, որի միակ հիմնադիրը Հայաuտանի Հանրապետությունն է»։ Հարց է ծագում՝ կենտրոնական բանկը՝ որպես ի1

Ястребов О.А. Некоммерческие организации как субъекты публичного права: Учеб.
пособие. — М., 2009. Էջ 169:
2
Տե´ս Чантурия Л.Л. Введение в общую часть гражданского права. М., Статут. 2006. էջ 34:
3
Տե´ս Айкяанц А.М. История развития частного права в Армении, Ереван, 2006, էջ 23:
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Պետություն և իրավունք

րավաբանական անձ կազմակերպաիրավական ինչ ձև ունի, և պետք է արդյոք նույնացվի այն սովորական իրավաբանական անձանց հետ։
Կենտրանական բանկի համանմանությամբ մի շարք այլ կազմավորումներ
չնայած չեն հիմնադրվում քաղաքացիական օրենսգրքի նորմերի հիման վրա, իրավունք ունեն մասնակցելու քաղաքացիաիրավական հարաբերություններին, եթե
հիմնադիր փաստաթղթերը չեն արգելում: Այդ հարաբերությունների նկատմամբ
տարածվում են քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթները, չնայած դրանց մասնակցում են հանրային-իրավական կազմավորումներ: Հենց այդ վերջիններս պետք է
անվանվեն «հանրային իրավունքի իրավաբանական անձեր»:
Ընդ որում Ե. Ա. Սուխանովը նշել է, որ «պետք է հաշվի առնել, որ «հանրային
իրավունքի իրավաբանական անձ» տերմինը պայմանական է: Դրա բառացի մեկնաբանությունից կարծես թե ենթադրվում է, որ խոսքը ոչ թե քաղաքացիական, այլ
հանրային-իրավական հարաբերությունների մասնակիցների մասին է: Բայց եթե
այդպես լիներ, ոչ մի խնդիր էլ չէր առաջանա, կամ խոսք կլիներ քաղաքացիական
(մանավոր) իրավունքի առարկայի մեջ չմտնող սուբյեկտների մասին: Բանը հենց
այն է, որ այդպիսի կազմակերպությունները դառնում են քաղաքացիական շրջանառության ինքնուրույն մասնակիցներ, ուստիև՝ քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտներ, այլ ոչ թե հանրային: Սովորական՝ «մասնավոր իրավունքի իրավաբանական անձանցից» դրանք տարբերվում են նրանով, որ հիմնադրվում են քաղաքացիական իրավահարաբերություններից դուրս, հանրային-իրավական կարգավորման հիման վրա և դրա շրջանակներում, և նրանց ինքնուրույն իրավասուբյեկտության ճանաչման նպատակն է հնարավոր դարձնել դրա մասնակցությունը հենց քաղաքացիական իրավահարաբերություններին, քանի որ հանրային-իրավական հարաբերությունների մասնակից ճանաչվելու համար հանրային իրավունքի իրավաբանական անձի կարգավիճակ ընդհանրապես պետք չէ»1:
Թերևս պետք է նշել, որ հանրային իրավունքի իրավաբանական անձանց առանձնացման հարցի շուրջ միանշանակ կարծիք չկա. կան ինչպես այս գաղափարի
կողմնակիցներ, այնպես էլ դեմ հանդես եկողներ:
Որպես այսպիսի անձանց առանձնացման հակափաստարկ, որը հիմնավորում
է հանրային իրավունքի իրավաբանական անձանց մասին քաղաքացիական օրենսգրքում դրույթներ ներառելու ոչ նպատակահարմարությունը, սովորաբար
նշվում է այն, որ «իրավաբանական անձը» համարվում է բացառապես քաղաքացիաիրավական2 հասկացություն, իսկ հանրային իրավունքի իրավաբանական անձի կարգավիճակը կարող է նշանակություն ունենալ միայն հանրային իրավունքի որոշ սուբյեկտներին գույքային հարաբերություններում որոշակի մասնակցության
հնարավորություն ընձեռելու դեպքում, որոնք կարգավորվում են մասնավոր (քաղաքացիական) իրավունքով, որը դրանք այդ պահին առանց այն էլ ունեն: Այլ իրավաբանական անձանցից դրանք տարբերվում են միայն նրանով, որ ստեղծվել են
հանրային-իրավական կարգավորման ոլորտում, որը չի ազդում քաղաքացիական
շրջանառության մեջ դրանց մասնակցության սկզբունքների վրա3:
Սակայն պետք է նշել, որ արդեն իսկ մի շարք իրավաբանական անձեր ներկայումս հիմնադրվում են ոչ թե քաղաքացիական, այլ մասնավորապես նաև հանրային
1

Տե´ս Е. А. Суханов, О юридических лицах публичнoго права, էլեկտրոնային ռեսուրս
http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=4&art=2494 (վերջին մուտք՝ 10.04.2017):
2
Համաձայն «քաղաքացիական» մոտեցման՝ իրավաբանական անձը զուտ ճյուղային
հասկացություն է, քաղաքացիական իրավունքի կատեգորիա, կառուցակարգ, որը
հիմնադրվում է բացառապես քաղաքացիական շրջանառությունը սպասարկելու համար:
3
Տե´ս, օրինակ, Литовкин В., Суханов Е., Чубаров В. Право собственности: актуальные
проблемы, Институт законодательства и сравнительного правоведения. Изд-во Статут,
Mосква, 2008г., Էջ 295-296; Болдырев В. О «юридических лицах» публичного права.//
Журнал российского права, № 11. Изд-во Норма, Москва, 2008г., էջ 132-134:
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իրավունքի նորմերի հիման վրա, որից ակնայտ է դառնում, որ իրավաբանական
անձ հասկացությունը գործածական է նաև հանրային իրավունքի ճյուղերի համար:
Բացի այդ, ժամանակակակից գրականության մեջ արդարացիորեն գնալով ավելանում են իրավաբանական անձի հասկացության ընկալման մեկ այլ մոտեցման կողմնակիցները, որը կարելի է անվանել «ընդհանուր իրավական» կամ «միջճյուղային»:
Այդ մոտեցումը հիմնարվորում է, որ իրավաբանական անձի պատմական զարգացումը նախ և առաջ կապված է հանրային իրավունքի հետ, ունի հին հռոմեական ծագում1: Բացի այդ, իրավաբանական գրականության մեջ իրավաբանական անձ հասկացությունը քննարկվում է որպես ընդհանուր իրավական կատեգորիա2, և կարծում
ենք՝ այն հանգամանքը, որ արտասահմանյան մի շարք երկրներ առանձնացրել են
հանրային և մասնավոր իրավունքի իրավաբանական անձերը որպես իրավաբանական անձանց տեսակներ, ապացուցում է վերը նշված պնդումները:
Բացի այդ, ներկայումս գործունեությունն են ծավալում մի շարք իրավաբանական անձեր, որոնք չեն տեղավորվում և չեն կարող տեղավորվել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի սահմաներում, և կան մի շարք հանրային իրավական կազմավորումներ, որոնց իրավական կարգավիճակը պարզ չէ, կամ նրանց
տրված է արհեստածին իրավական կարգավիճակ, իսկ հանրային իրավունքի իրավաբանական անձի կառուցակարգը կոչված է կարգավորելու այս խնդիրը: Օրինակ, որոշ դեպքերում այն իրավակարգավորումները, որ պետությունը և համայնքները քաղաքացիական օրենսդրությամբ ու այլ իրավական ակտերով կարգավորվող հարաբերություններում հանդես են գալիս այդ հարաբերությունների մյուս մասնակիցների` քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց հետ հավասար հիմունքներով, մեկնաբանվում են բոլորովին անսպասելի ձևով, այդ թվում՝ որ հանրային իրավաբանական կազմակերպությունների նկատմամբ զուտ կիրառվում են իրավաբանական անձանց վերաբերող կարգավորումները, բայց նրանք այդպիսին չեն,
քանի որ ունեն գիտությանը անհայտ, այսպես կոչված՝ «քաղաքացիական իրավունքի հատուկ սուբյեկտի» կամ «քաղաքացիական շրջանառության հատուկ մասնակիցների» կարգավիճակ3: Սակայն, կարծում ենք, այդպիսի պնդման անկայունությունը հիմնավորվում է նրանով, որ քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտների
այլ՝ «երրորդ տարատեսակ», բացի ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից,
գոյություն ունենալ չի կարող այն պատճառով, որ իրավաբանական անձանց վերաբերող նորմերը տարածելով հանրային իրավական կազմավորումների նկատմամբ՝
օրենսդիրը հենց դրանով հավասարեցնում է դրանց իրավաբանական անձանց,
չնայած և ճանաչում է, որ այդ սուբյեկտների բնույթը ինքնին հնարավորություն չի
տալիս նրանց վրա տարածել իրավաբանական անձանց վերաբերող բոլոր նորմերը:
Հանրային իրավունքի իրավաբանական անձի գաղափարի ընդօրինակումը
թույլ կտա վերացնել այն անորոշությունը, որը կապված է «սուբյեկտ (կազմակերպություններ, հանրային իրավական կազմավորումներ, պետական մարմին) իրավաբանական անձի իրավունքներով» կամ «ունի իրավաբանական անձի իրավունքներ» գործող կառուցակարգի հետ: Ե՜վ խորհրդային ժամանակաշրջանում, և՜
ներկայումս որպես հանրային իրավունքի իրավաբանական անձի կատեգորիայի
այլընտրանք կիրառվում են վերը նշված կառուցակարգերը: Սակայն իրավաբանա1

Տե´ս Ястребов О.А. Юридическое лицо публичного права: сравнительно-правовое
исследование: диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук М.,
2010. Էջեր 47-48.
2
Տե´ս օրինակ, Косякова Н.И. Юридические лица и межотраслевые связи//
Предпринимательское право. 2008. №4. Էջ 22.
3
Տե´ս Гражданское право: учебник / под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева.М., 1996. էջ
154; Гражданское право: учебник / отв. ред. Е. А. Суханов.2-е изд. Т. I. М., 2002. Էջ 282—
283.
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Պետություն և իրավունք

կան անձի իրավունքներ ունենալը և իրավաբանական անձ չհանդիսանալը ներքին
հակասություն են: Այս համատեքստում Վ. Ե. Չիրկինը արդարացիորեն նշում է, որ
դժվար թե կարելի է միաժամանակ լինել և չլինել, ունենալ և չունենալ, ինչպես չի
կարելի լինել մի քիչ հղի1:
Արտասահմանյան իրավակարգերում այս բնույթի հանրային կազմավորումները առանձնցվում են որպես հանրային իրավունքի իրավաբանական անձեր: Օրինակ՝ Արգենտինայի ՔՕ հոդված 33-ում2, Բրազիլիայի ՔՕ հոդված 41-ում3, Գվատեմալայի ՔՕ հոդված 15-ում4 (դրանք կոչվում են նաև հանրային իրավունքի կորպորացիաներ), Մոլդովայի ՔՕ հոդված 58-ում5 և այլն:
Հանրային իրավունքի իրավաբանական անձանց օրենսդրորեն ամրագրելու
անհրաժեշտության դիրքորոշման կողմնակիցները համապատասխան սուբյեկտներին դիտարկում են ոչ միայն որպես մասնավոր-իրավական, այլև որպես հանրայինիրավական հաստատություններ, որոնց նշանակությունը բնավ էլ քաղաքացիական
շրջանառությանը մասնակցելը չէ, ավելին՝ քաղաքացիաիրավական նորմերը
դրանց նկատմամբ գործում են խիստ սահմանափակ և այնքանով, որքանով չեն
հակասում հատուկ դրանց ստեղծման համար հիմք հանդիսացած իրավական ակտերին6:
Ա. Յա. Կուրբանովը գտնում է, որ քաղաքացիական օրենսգրքում այն իրավաբանական անձինք, որոնք դասվում են ոչ առևտրային և ոչ կորպորատիվ կազմակերպությունների շարքին, պետք է ամրագրվեն նոր կազմակերպաիրավական
ձևով, որով պետք է առանձնանան այն իրավաբանական անձինք, որոնք հիմնադրում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, և կատարում են հանրային որոշակի գործառույթներ պետական իշխանության մարմինների հսկողությամբ: Հեղինակի կարծիքով, այս անձանց կարելի է բնորոշել որպես հանրային իրավունքի իրավաբանական անձեր7:
Հայրենական գիտնականների, մասնավորապես Վ. Ավետիսյանի ուսումնասիրություններում ևս կան դիրքորոշումներ առ այն, որ հարկ է տարանջատել հանրային իրավունքի և մասնավոր իրավունքի իրավաբանական անձանց8:
Թերևս պետք է նշել, որ հանրային իրավունքի իրավաբանական անձանց առանձնացման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում պայմանավորված է նախ և առաջ սահմանադրության 2015 թվականի դեկտեմբերի 15-ի փոփոխություններով: Սահմանադրության 180 հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ համայնքը հանրային իրա1

Տե´ս Чиркин В.Е. Субъекты конституционного права в частноправовых отношениях//
Журнал российского права. 2007. № 2.
2
Տե´ս Codigo Civil de la Republica Argentina, էլեկտրոնային ռեսուրս՝ http://www.oas.org/
DIL/ESP/Codigo_Civil_de_la_Republica_Argentina.pdf (վերջին մուտք՝ 15.12.2018)
3
Տե´ս Codigo Civil Brasileiro. Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 էլեկտրոնային ռեսուրս
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm (վերջին մուտք՝ 15.12.2018)
4
Տե´ս Codigo Civil de Guatemala. Dto. 106 14.09.1963. էլեկտրոնային ռեսուրս
http://www.scribd.com/doc/2532415/codigo-civil-guatemala (վերջին մուտք՝ 10.12.2018)
5
Տե´ս
Гражданский
кодекс
Республики
Молдова,
էլեկտրոնային
ռեսուրս՝
http://lex.justice.md/ru/325085/ (վերջին մուտք 15.12.2018):
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վունքի իրավաբանական անձ է: Նույնպիսի իրավական կարգավիճակ է տրված
նաև միջհամայնքային միավորմանը համաձայն Սահմանադրության 189 հոդվածի
3-րդ մասի: Փաստացի ՀՀ օրենսդրությունը դե ֆակտո ճանաչում է հանրային իրավունքի իրավաբանական անձի կատեգորիան որպես իրավաբանական անձի տեսակ: Թե ինչ է հանրային իրավունքի իրավաբանական անձը, ինչպես է հարաբերվում մասնավոր իրավունքի իրավաբանական անձանց հետ, արդյո՞ք այդ անձինք
ընդամենը երկուսն են, թե՞ առնվազն երկուսն են, Սահմանադրությունում չի
բացահայտվում այս հարցերի պատասխանները, և կարծում ենք՝ նման հարցերի
կարգավորումը Սահմանադրության շրջանակներում կլիներ առարկայազուրկ: Այնուամենայնիվ, վերը նշված հարցերի պատասխանները պետք է արտացոլվեն օրենսդրության մեջ՝ առաջին հերթին ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի պահանջներով, ըստ որի՝ նորմատիվ իրավական ակտում կիրառվում են նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված
հանրածանոթ հասկացություններ կամ տերմիններ: Եթե նորմատիվ իրավական
ակտում օգտագործվում են նոր կամ բազմիմաստ կամ այնպիսի հասկացություններ կամ տերմիններ, որոնք առանց պարզաբանման միանշանակ չեն ընկալվում,
կամ այլ նորմատիվ ակտով տրված է այդ հասկացությունների կամ տերմինների
այլ սահմանում, ապա տվյալ ակտով տրվում են այդ ակտի էությունից բխող դրանց
սահմանումները: Սահմանումները պետք է լինեն այնպիսին, որ ապահովեն դրանց
միատեսակ ու միանշանակ ընկալումն ու կիրառումը:
Կարծում ենք՝ ներկայումս չկա խոչընդոտ, որ ՀՀ օրենսդրությունը դե յուրե փոխառի հանրային իրավունքի իրավաբանական անձանց կառուցակարգը՝ նպատակ
ունենալով կանոնակարգել այն իրավաբանական անձանց իրավական վիճակը, որոնք ներկայումս չեն տեղավորվում քաղաքացիագետների մշակած իրավաբանական անձի հասկացության շրջանակներում, ինչպես նաև ավելի որոշակի բնորոշել
իրավաբանական անձանց քաղաքացիական կարգավիճակը, որոնք իրականացնում են պետական և մունիցիպալ գույքի կառավարման գործառույթներ: Սրա հետ
միասին անհրաժեշտ է համաձայել Ե. Ա. Սուխանովի հետ այն հարցում, որ «մեր
կողմից քննարկվող կատեգորիայի ամրագրումը օրենսդրության մեջ չպետք է դառնա հերթական ուղղակի փոփոխություն, որը բովանդակային առումով որևէ բան չի
փոխում»1:
Մեր գնահատմամբ, իրավաբանական անձի ինստիտուտից հանրային իրավունքի իրավաբանական անձի ինստիտուտը տարանջատելիս պետք է հաշվի առնել հետևյալ հանգամանքները՝
1. Նախ և առաջ հանրային իրավունքի իրավաբանական անձանց առանձնացման անհրաժեշտությունը կարելի է պայմանավորել այն բանով, որ անհրաժեշտ է ՀՀ օրենսդրությունը համապատասխանեցնել Եվրոպայի Խորհրդի և Եվրոպական Միության անդամ երկրների իրավական համակարգերին, ինչպես նաև
Մարդու իրավունքների եվրոպական Դատարանի իրավական ակտերում ամրագրված իրավական դիրքորոշումների պահանջներին,
2. Հանրային իրավունքի իրավաբանական անձի կատեգորիան պետք է
մշակվի այնպես, որ նրա միջոցով հնարավոր լինի լուծել ներկայումս գոյություն ունեցող իրավական, այդ թվում՝ դոկտրինալ խնդիրները: Օրինակ, ներկայումս հնարավոր չէ իրավաբանական անձի քաղաքացիաիրավական հասկացության շրջանակներում պարզաբանել որոշ հանրային-իրավական կազմավորումների և հանրային իշխանության մարմինների կարգավիճակը: Հանրային իրավունքի իրավաբանական անձի տեսությունը ունի ուղղակի կապ պետության և այլ հանրային-իրավական կազմավորումների մասնակցությունը քաղաքացիական շրջանառությանը
հարցի հետ և հետևաբար պետք է նպաստի նաև այս ոլորտի հարաբերությունների
իրավական կարգավորմանը, լուծի դրանում առկա խնդիրները,
1

Տե´ս Суханов Е.А. О юридических лицах публичного права. էջ 98:
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Պետություն և իրավունք

3. Կարծում ենք՝ հանրային իրավունքի իրավաբանական անձը իրավաբանական անձանց համակարգում պետք է դառնա նոր կազմակերպաիրավական ձև, որի սահմաններում իրենց ամրագրումը կստանան կազմակերպությունները, որոնք
հիմնադրում են հանրային իրավական կազմավորումները, որոնք ունեն հանրային
գործառույթն են, և նրանց գործունեության հիմնական նպատակն է հանրային, հասարակական շահերի բավարումը,
4. Հանրային իրավունքի իրավաբանական անձի կատեգորիայի փոխառումը
թույլ կտա հնարավորինս միասնականեցնել քաղաքացիական շրջանառության այն
բոլոր իրավաբանական անձանց գործունեությունը, որոնք հիմնադրում են հանրային
իրավական կազմավորումները, հնարավորինս միակերպ լուծել շուկայի մասակիցների համար կարևոր նշանակություն ունեցող այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են
քննարկվող սուբյեկտների՝ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը և նրանց
քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության առանձնահատկությունները:

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
Сиро Амирханян
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ
_____________________________

Cтатья посвящена проблеме юридического лица публичного права и его
разганичению от юридических лиц частного права. Проведено исследование
аргументов «за» и «против» существования категории «юридическое лица
публичного права» и разганичении от юридических лиц частного права. В
результате следует вывод о том, что на современном этапе развития
юриспруденции это конструкция уже принятая, должно носить всеобъемлющий
характер и представляет огромную важность для права Армении и призвана
решить ряд взаимносвязанных приблем.

THE NECESSITY TO DISTINGUISH LEGAL ENTITIES OF
PRIVATE AND PUBLIC LAW
Siro Amirkhanyan
PhD student of the YSU Chair of Civil Law
___________________________

The article is devoted to the problem of a legal entity under public law and its
separation from legal entities of private law. A study was made of the research of
arguments “for” and “against” the existence of the category “legal entity of public law”
and separation from the legal entities of private law. As a result, it is concluded that at
the present stage of development of jurisprudence, this structure has already been
adopted, it is comprehensive and has great importance for the right of Armenia and is
designed to solve a number of interconnected problems.
Բանալի բառեր- իրավաբանական անձ, մասնավոր իրավունք, հանրային իրավունք, հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ, մասնավոր իրավունքի իրավաբանական անձ, հանրային իրավաբանական անձ
Ключевые слова: юридическое лицо, частное право, публичное право, юридическое лицо
публичного право, юридическое частного право, публичное юридическое лицо
Key words: legal person, private law, public law, legal entity of public law, legal entity of private
law, public legal entity
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ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԿԵՂԾ ԵՎ ՇԻՆԾՈՒ
ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՎԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Անի Մութաֆյան
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի
քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
_______________________________

Գործարքը՝ որպես քաղաքացիաիրավական ճկուն գործիք, հնարավորություն է
տալիս քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցներին ազատ կամահայտնությամբ բավարարելու իրենց բազմազան պահանջմունքները` սահմանելով, փոփոխելով կամ դադարեցնելով քաղաքացիական իրավունքներ և պարտականություններ: Իսկ գործարքների անվավերության ինստիտուտը սահմանում է քաղաքացիաիրավական գործարքների կնքման օրենսդրական սահմաններ և դրանով իսկ,
ըստ էության, նպաստում քաղաքացիական շրջանառության բարեխիղճ մասնակիցների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանը, շուկայական տնտեսության բնականոն գործունեությանը: Ընդ որում, քաղաքացիական շրջանառության բարեխիղճ մասնակիցների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանը սպառնացող անվավեր գործարքների շարքում բավականին մեծ է կեղծ և
շինծու գործարքների թիվը:

Կեղծ և շինծու գործարքների հիմքում ընկած է մարդկային պահանջմունքը`
ստանալ ավելին, քան օրենքն է թույլատրում: Թերևս դա է պատճառը, որ այս գոր-

ծարքները մասնավոր գույքային իրավահարաբերությունների զարգացման մշտական ուղեկիցն են: Ընդ որում, շուկայական հարաբերությունների զարգացմանը զուգընթաց` կեղծ և շինծու գործարքների թիվը մեծանում է, իսկ իրավական սխեման`
ավելի բարդանում և կատարելագործվում: Ներկայումս քաղաքացիական շրջանառության անբարեխիղճ մասնակիցները ոչ միայն իրենց կնքած կեղծ կամ շինծու
գործարքը շահարկում են որպես վավեր, այլ նաև իրականում վավեր գործարքը
շահարկում որպես կեղծ կամ շինծու՝ դիտավորյալ խեղաթյուրելով իրականությունը: Նման չարաշահումների դեմ պայքարը բավականին դժվարությունների է բախվում` որպես կանոն հանգեցնելով գործարքի մասնակից չհանդիսացող անձանց,
պետության և համայնքների իրավունքների ու օրինական շահերի խախտման: Արդյունքում ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ կեղծ և շինծու գործարքների ինստիտուտն աջակցում է գործարքի կողմերին՝ իրագործելու իրենց թաքնված, որպես
կանոն, հակաիրավական նպատակները1: Մինչդեռ, մեր համոզմամբ, այն պետք է
առաջին հերթին և մեծամասամբ պաշտպանի նման չարաշահման հետևանքով
տուժած գործարքի մասնակից չհանդիսացող անձանց, պետության և համայնքների
(այսուհետ` նաև երրորդ անձինք2) իրավունքներն ու օրինական շահերը:
1

Կեղծ գործարքի նպատակների մասին տե´ս, օրինակ, թիվ ԿԴ1/0935/02/14
քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2016թ. հուլիսի 22-ի որոշումը:
2
«Երրորդ անձ» տերմինը կիրառվում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի բազմաթիվ
դրույթներում` համապատասխան իրավահարաբերության, այդ թվում` պարտավորության,
պայմանագրի կողմ չհանդիսացող սուբյեկտին նշելու համար: Օրինակ` ՀՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի 346-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն` «Պարտավորությունը պարտականություններ չի ստեղծում որպես կողմ չմասնակցող անձանց (երրորդ անձանց) համար»:
Նման տերմին (third party) կիրառվում է նաև այլ երկրների օրենսդրությամբ` կեղծ և շինծու
գործարքների մասնակից չհանդիսացող սուբյեկտներին նշելու համար:
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Վերոգրյալի համատեքստում հարկ ենք համարում նկատել, որ կեղծ և շինծու
գործարքների կնքման հետևանքով տուժած երրորդ անձանց իրավունքների
պաշտպանությանն առանձնակի ուշադրություն հատկացված չէ ինչպես օրենսդրական մակարդակով, այնպես էլ տեսական գրականության մեջ:
Այսպես, կեղծ և շինծու գործարքների իրավական կարգավորմանը նվիրված է
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 306-րդ հոդվածը, որի 1-ին մասի համաձայն`
«Կեղծ գործարքը, այսինքն` առերևույթ, առանց համապատասխան իրավական
հետևանքներ առաջացնելու մտադրության կնքված գործարքը, առոչինչ է»: Նույն
հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` «Շինծու գործարքը, այսինքն` մեկ այլ գործարքի
քողարկման նպատակով կնքված գործարքը, առոչինչ է: Այդ գործարքի նկատմամբ, հաշվի առնելով դրա էությունը, կիրառվում են այն գործարքին վերաբերող
կանոնները, որը կողմերն իրականում նկատի են ունեցել շինծու գործարքը կնքելիս»: Բացի այդ, կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության առանձնահատուկ
իրավաբանական հետևանքներ, բացի շինծու գործարքի դեպքում քողարկված
գործարքին վերաբերող կանոնների կիրառման պահանջից, ՀՀ քաղաքացիական
օրենսգրքով սահմանված չեն: Հետևաբար, այս գործարքների անվավերության
դեպքում կիրառելի են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 304-րդ հոդվածով նախատեսված հետևանքները: Ընդ որում, 303-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ուժով կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության հետևանքների կիրառման մասին պահանջ կարող է ներկայացնել ցանկացած շահագրգիռ անձ, այսինքն՝ ինչպես գործարքի կողմերը, այնպես էլ երրորդ անձինք հավասարապես օգտվում են նման գործարքների
անվավերության հետևանքների կիրառման պահանջ ներկայացնելու իրավունքից:
Հարկ է նկատել նաև, որ դատարաններում մեծամասամբ քննվում են կեղծ և շինծու
գործարքների անվավերության վերաբերյալ այնպիսի գործեր, որոնցով անվավերության հետևանքների կիրառման պահանջ են ներկայացնում հենց գործարքի կողմերը: Այլ կերպ` «Երբ անհրաժեշտ է, կնքում ենք կեղծ կամ շինծու գործարքներ:

Երբ ձեռնտու չէ, շահագրգիռ մյուս անձանց հետ հավասար հիմունքներով դիմում
ենք դատարան անվավերության հետևանքների կիրառման պահանջով»: Միաժա-

մանակ հարկ է նկատել, որ կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության այլ առանձնահատուկ կարգավորումներ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված չեն:
Ամփոփելով վերոշարադրյալը` կարելի է փաստել, որ երրորդ անձանց իրա-

վունքների պաշտպանության լրացուցիչ իրավակարգավորումներ ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ բացակայում են: Միևնույն իրավակարգավորումները հավասարապես գործում են ինչպես կեղծ կամ շինծու գործարք կնքած կողմերի, այնպես էլ գործարքի մասնակից չհանդիսացող սուբյեկտների, այն է՝ երրորդ անձանց
համար: Մասնավորապես` ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ կեղծ և շինծու
գործարքների կնքմամբ խախտված իրավունքների պաշտպանության եղանակները տարբերակված չեն կողմերի և նման գործարքներից տուժած երրորդ անձանց
համար: Ե՜վ կողմերի, և՜ երրորդ անձանց համար որպես կեղծ և շինծու գործարքների կնքմամբ խախտված քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության եղանակ նախատեսված է առոչինչ գործարքի անվավերության հետևանքների կիրառումը (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 14-րդ հոդված), իսկ որպես անվավերության հետևանք նախատեսված է միայն ռեստիտուցիան (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 304-րդ հոդվածի 2-րդ մաս), շինծու գործարքների դեպքում` նաև քողարկված գործարքին վերաբերող կանոնների կիրառումը: Մինչդեռ, մեր կարծիքով, կեղծ և շինծու գործարքների կնքմամբ խախտված քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության եղանակների արդյունավետությունն ու արդարացիությունը պետք է գնահատվեն՝ նախևառաջ հաշվի առնելով, թե ով է խախտված
իրավունքի սուբյեկտը:
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Կարծում ենք` կեղծ կամ շինծու գործարք կնքած կողմերին և երրորդ անձանց
իրավունքի պաշտպանության միևնույն գործիքակազմով օժտելն արդարացի և
արդյունավետ չի կարող լինել՝ պայմանավորված նման գործարքների կողմերի, որպես կանոն, մեղավոր և անբարեխիղճ վարքագծով: Ինչպես նշում է Մ. Վ. Կրատենկոն, կեղծ և շինծու գործարքների դեպքում կարելի է խոսել պայմանագրի տեսակի
ընտրության ազատության չարաշահման մասին՝ ի վնաս երրորդ անձանց շահերի
(օրինակ՝ պարտատերերի, համասեփականատերերի, նախապատվության իրավունք ունեցող սուբյեկտների) կամ հանրային շահերի (օրինակ՝ անհիմն հարկային
օգուտ ստանալը)1: Կեղծ գործարքները հաճախ կնքվում են՝ գործարքի մասնակից
չհանդիսացող երրորդ անձանց խաբելու կամ որոշակի նորմատիվ արգելքներ
շրջանցելու նպատակով2: Կեղծ գործարք կնքելիս կողմերի կամքն ուղղված չէ կողմերի միջև քաղաքացիաիրավական հարաբերություններ հաստատելուն, և կողմերի
նպատակն է կողմերից երկուսի կամ, որ առավել հաճախ գործնականում հանդիպում է, կողմերից մեկի համար երրորդ անձանց հետ հարաբերություններում իրավական հետևանքներ առաջացնելը 3 : Շինծու գործարքները ևս առավել հաճախ
կնքվում են հակաիրավական նպատակներով, այսինքն` օրենքով սահմանված արգելքներն ու սահմանափակումները շրջանցելու, այլ անձանց իրավունքները և օրենքով պահպանվող շահերը խախտելու, անհիմն առավելություններ ստանալու և
այլ նպատակներով4:
Մեր կարծիքով, կեղծ և շինծու գործարքների կնքմամբ կողմերը, որպես կանոն, խախտում են առաջին հերթին բարեխղճության պահանջը5: Դա բացատրվում
է հետևյալով. կողմերը կնքում են կեղծ կամ շինծու գործարքներ և դրանով իսկ չարաշահում պայմանագրի ազատության սկզբունքը: Այնուհետև նրանց անբարեխիղճ
վարքագիծը շարունակվում է, երբ նրանք այլ անձանց հետ հարաբերություններում
շահարկում են այդ գործարքները որպես վավեր՝ սովորաբար հասնելով ամենաբազմազան հակաիրավական նպատակների: Նույն կեղծ կամ շինծու գործարքի
կողմերը, այլևս չունենալով նման գործարքի կարիքը (օրինակ` երբ հակաիրավական նպատակն իրագործվել է, կամ անհնարին է եղել այն իրագործել) կամ «ընկնելով սեփական ձեռքերով պատրաստված թակարդը» (օրինակ` երբ մյուս կողմը,
չարաշահելով վստահությունը, սկսում է կոնտրագենտին ներկայացնել առերևույթ
վավեր գործարքից բխող պահանջներ), գալիս են դատարան` իրենց իրավունքների պաշտպանության խնդրանքով: Կարծում ենք, որ երրորդ անձանց նման անբա1
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5
Բարեխղճությունը մենք չենք դիտարկում որպես սկզբունք, ինչպես գիտնականներից շատերը: Ըստ Տ. Բարսեղյանի՝ «բարեխղճությունն ավելի քան սկզբունք է: Այն իրավական
արժևորվածություն ունեցող բարոյաէթիկական արժեք է՝ բարոյական հրամայական, որն ընկած է իրավունքի և դրա ցանկացած սկզբունքի հիմքում: Բարեխղճությունն իրավակարգավորման ելակետային և հիմնարար այն կատեգորիաներից մեկն է, որի պահանջներին պետք
է համապատասխանի քաղաքացիական ցանկացած իրավահարաբերություն, սուբյեկտի
ցանկացած գործողություն» (տե´ս Տարիել Բարսեղյան, Բարեխղճության դերը քաղաքացիական իրավահարաբերությունների կարգավորման գործում, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված ՀՀ
անկախության 20-րդ ամյակին, ԵՊՀ, Երևան 2012, էջեր 34-35):
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Պետություն և իրավունք

րեխիղճ սուբյեկտների հետ իրավական պաշտպանության միևնույն հարթակում
դնելը ոչ միայն առնվազն արդարացի չէ, այլ նաև խթանում է նման գործարքների
կնքումը՝ կողմերին թողնելով անպատժելիության մթնոլորտում, միաժամանակ
հանգեցնելով բարեխիղճ երրորդ անձանց խախտված իրավունքների լիարժեք
պաշտպանության անհնարինության:
Ամփոփելով վերոշարադրյալը՝ գտնում ենք, որ երրորդ անձանց իրավունքնե-

րի պաշտպանության եղանակները գործարքի կողմերի համեմատ հնարավորինս
պետք է ընդլայնել` հաշվի առնելով այս գործարքները երկկողմանի դիտավորությամբ կնքելու և նման գործարքների միջոցով, որպես կանոն, իրավական առավելություններ ստանալու, օրենսդրական արգելքներ կամ սահմանափակումներ
շրջանցելու նպատակներ հետապնդելու հանգամանքը1:
Երրորդ անձանց իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված մեր կողմից առաջարկվող իրավակարգավորման ուղղություններն են.
1. Նախևառաջ հարկ է նկատել, որ կեղծ և շինծու գործարքների կնքման
հետևանքով երրորդ անձանց կարող է պատճառվել վնաս, որը, մեր կարծիքով,
պետք է ենթակա լինի հատուցման: Բանն այն է, որ կեղծ և շինծու գործարքներն
ինքնին իրավախախտումներ դիտարկվել չեն կարող, հետևաբար պատճառված
վնասի հատուցման հանգեցնել չեն կարող2: Իսկ լրացուցիչ գույքային պատասխանատվությունը` որպես գործարքի անվավերության հետևանք, ներկայիս իրավակարգավորման պայմաններում կեղծ և շինծու գործարքների դեպքում կիրառելի չէ,
քանի որ հատուկ սահմանված չէ այս գործարքների անվավերությունը կարգավորող իրավադրույթով: Անհասկանալի է օրենսդրի նման մոտեցումն այն պայմաններում, երբ, օրինակ, գործարքի կողմի մեղավորության դեպքում ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 307-րդ, 308-րդ, 309-րդ, 310-րդ, 311-րդ, 312-րդ, 313-րդ հոդվածներով նախատեսված է լրացուցիչ գույքային պատասխանատվությունը՝ որպես գործարքի անվավերության հետևանք:
Միաժամանակ գտնում ենք, որ վնասը պետք է ենթադրի ինչպես իրական
վնասը, այնպես էլ բաց թողնված օգուտը: Ընդ որում, վնասի հատուցման պարտավորությունը պետք է կրի այն կողմը, որը կեղծ կամ շինծու գործարքի միջոցով խուսափել է որոշակի բացասական իրավական հետևանքներից կամ ստացել է որոշակի իրավական առավելություններ կամ շրջանցել է որևէ օրենսդրական արգելք,
սահմանափակում, իսկ եթե հնարավոր չէ նշվածը պարզել, ապա կողմերի պատասխանատվությունը պետք է լինի համապարտ: Որպես օրինակ կարելի է մեջբերել հռոմեական իրավունքի կարգավորումը, որին համապատասխան` բացարձակ
սիմուլյացիան կողմերի միջև հարաբերություններում որևէ հետևանք չէր առաջացնում, սակայն կարող էր հանգեցնել երրորդ անձանց առջև կողմերի համապարտ
պատասխանատվության առաջացման, եթե վերջիններս սիմուլյացիոն ակտերի
հետևանքով վնաս էին կրել: Նման դեպքերում սիմուլյացիան կարող էր համարվել
դելիկտ3: Օրինակ, երբ վարձակալության հանձնված գույքի նկատմամբ ենթավար1

Այս մասին առավել մանրամասն նշված է, օրինակ, թիվ ԿԴ1/0935/02/14 քաղաքացիական
գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2016թ. հուլիսի 22-ի որոշման մեջ:
2
Տե´ս, օրինակ, Рабинович Н. В. Недействительность сделок и ее последствия. Л., 1960, էջ
13: Генкин Д. М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону//
Ученые записки ВИЮН. Вып. 5. М. 1947, էջ 50: Тузов Д. О. Общие учения теории недействительных сделок и проблемы их восприятия в российской доктрине, законодательстве и
судебной практике: Автореферат дис. ... доктора юридических наук, էջ 8: Համբարձումյան
Կ. Վ., Անվավեր գործարքների քաղաքացիաիրավական կարգավորումը ՀՀ օրենսդրությամբ, Երևան - 2001, ի. գ. թ. գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն, էջ 48:
3
Տե´ս Пухан Иво, Поленак-Акимовская Мирьяна, Римское право (базовый учебник).
Перевод с македонского д. ю. н. проф. В. А. Томсинова и Ю. В. Филиппова / Под ред.
проф. В. А. Томсинова. - М.: Издательсвто ЗЕРЦАЛО, 1999, էջ 223:
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ձակալության պայմանագրի կնքումն արգելված է (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի
620-րդ հոդվածի 1-ին մաս), ենթավարձակալության պայմանագիրը քողարկելու
նպատակով` կնքվում է համատեղ գործունեության պայմանագիր (1026-րդ հոդվածի 1-ին մաս): Տվյալ դեպքում երկկողմանի ռեստիտուցիայի կիրառումը բնականաբար վարձատուի իրավունքների պաշտպանությանը չի ծառայի: Ուստի, մեր կարծիքով, վարձատուն իրավունք ունի վարձակալից պահանջելու ենթավարձակալության պայմանագրից ստացված գումարի չափով հատուցում, ինչպես նաև ուրիշի
դրամական միջոցներն ապօրինի օգտագործելու համար ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով նախատեսված տոկոսները` որպես շինծու գործարքի
կնքման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:
Այսպիսով, բոլոր այն դեպքերում, երբ ռեստիտուցիա կիրառել հնարավոր չէ
(օրինակ, երբ գույքը հատուցմամբ փոխանցվել է բարեխիղճ ձեռք բերողի), կամ
ռեստիտուցիայի կիրառումը չի հանգեցնի երրորդ անձանց խախտված իրավունքների լիարժեք վերականգնման, ապա, մեր կարծիքով, երրորդ անձանց պետք է իրավունք վերապահել ներկայացնելու կեղծ կամ շինծու գործարքի կնքման
հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման պահանջ:
2. Բացի երրորդ անձանց առջև կեղծ և շինծու գործարքների կողմերի գույքային պատասխանատվության կիրառումից` կարծում ենք, որ պետք է գործեն այս
գործարքների կնքման հետևանքով տուժած երրորդ անձանց իրավունքների
պաշտպանության այլ երաշխիքներ ևս: Կեղծ կամ շինծու գործարքից տուժած երրորդ անձանց իրավունքների պաշտպանությունը միշտ պետք է առաջնային լինի:
Հետևաբար` եթե երրորդ անձինք բարեխղճորեն որպես վավեր գործարք հիմք են
ընդունել կեղծ կամ շինծու գործարքը` առերևույթ սեփականատիրոջից ձեռք բերելով իրավունքներ, ապա այդ անձանց իրավունքների պաշտպանությանը, մեր համոզմամբ, պետք է նախապատվություն տրվի: Ուստի կեղծ և շինծու գործարքները
պետք է դիտարկվեն որպես վավեր գործարքներ, եթե երրորդ անձինք բարեխղճորեն հիմք են ընդունել դրանք: Մեր կարծիքով, գործարքի կեղծ կամ շինծու բնույթը
որպես պաշտպանություն չի կարող օգտագործվել գործարքի կողմերի, նրանց իրավահաջորդների և պարտատերերի կողմից երրորդ անձանց դեմ, ովքեր բարեխղճորեն իրավունքներ են ձեռք բերել առերևույթ սեփականատիրոջից: Հարկ է
նկատել, որ նմանատիպ առանձնահատուկ կարգավորում նախատեսված է Իտալիայի քաղաքացիական օրենսգրքով1: Բարեխիղճ երրորդ անձանց իրավունքներին
պետք է առաջնայնություն տրվի ոչ միայն այն դեպքում, երբ վերջիններս առերևույթ
(ակնհայտ) սեփականատիրոջից բարեխղճորեն գույք և իրավունքներ են ձեռք բերում, այլ նաև այն դեպքում, երբ երրորդ անձինք հանդիսանում են առերևույթ սեփականատիրոջ պարտատերեր, և նրանց պահանջով բռնագանձում է տարածվում
կեղծ կամ շինծու գործարքով փոխանցված գույքի նկատմամբ: Այստեղ ևս հիշարժան է Իտալիայի քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված նույնաբովանդակ
կարգավորումը: Այսպես` «Պայմանագրի կողմերը չեն կարող պայմանագրի ֆիկտիվ (կեղծ, շինծու) լինելն օգտագործել առերևույթ սեփականատիրոջ (ֆիկտիվ
պայմանագրին համապատասխան սեփականատեր համարվող) պարտատերերի
դեմ, որոնք բարեխղճորեն ֆիկտիվ պայմանագրի առարկա սեփականության
նկատմամբ բռնագանձում են տարածել»2:
3. Միաժամանակ գտնում ենք, որ լրացուցիչ կարգավորման կարիք ունի կեղծ
և շինծու գործարքներով իրավունք փոխանցած և իրավունք ձեռք բերած կողմերի
պարտատերերի իրավունքների առաջնահերթության հարցը: Կարծում ենք, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ գործարքի կեղծ կամ շինծու լինելու պայմաններում նույն
1

Տե´ս Luisa Antoniolli, Anna Venezian, Principles of European Contract Law and Italian Law,
published by Kluwer Law, International, The Netherlands, 2005, էջ 285:
2
Նույն տեղում, Էջ 284:

94

Պետություն և իրավունք

գույքի նկատմամբ հավակնություն ունեն ինչպես իրավունքը փոխանցած, այնպես
էլ իրավունքը ձեռք բերած անձանց պարտատերերը, առաջնայնություն պետք է
տրվի այն պարտատերերին, որոնց պահանջի հիմքն առաջացել է ավելի վաղ:
Ամփոփելով վերոշարադրյալը և կարևորելով երրորդ անձանց իրավունքների
պաշտպանության առաջնահերթությունը` գտնում ենք.

ա) Երբ կեղծ կամ շինծու գործարքի անվավերության հետևանքներ կիրառելիս
ռեստիտուցիա կիրառել հնարավոր չէ, կամ ռեստիտուցիայի կիրառումը չի հանգեցնի երրորդ անձանց խախտված իրավունքների լիարժեք վերականգնման, ապա
երրորդ անձանց համար պետք է սահմանվի իրավունք՝ ներկայացնելու կեղծ կամ
շինծու գործարքի կնքման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման պահանջ:
բ) Կեղծ և շինծու գործարքները պետք է դիտարկվեն որպես վավեր, եթե երրորդ անձինք բարեխղճորեն հիմք են ընդունել այդ գործարքները: Ուստի գործարքի կեղծ կամ շինծու բնույթը որպես պաշտպանություն չի կարող օգտագործվել
գործարքի կողմերի, նրանց իրավահաջորդների և նրանց պարտատերերի կողմից
երրորդ անձանց դեմ, ովքեր բարեխղճորեն իրավունքներ են ձեռք բերել առերևույթ
սեփականատիրոջից:
գ) Բարեխիղճ երրորդ անձանց իրավունքներին պետք է առաջնայնություն
տրվի ոչ միայն այն դեպքում, երբ վերջիններս առերևույթ սեփականատիրոջից բարեխղճորեն գույք և իրավունքներ են ձեռք բերում, այլ նաև` երբ երրորդ անձինք
հանդիսանում են առերևույթ սեփականատիրոջ պարտատերեր, և նրանց պահանջով բռնագանձում է տարածվում կեղծ կամ շինծու գործարքով փոխանցված գույքի նկատմամբ:
դ) Երբ գործարքի կեղծ կամ շինծու լինելու պայմաններում նույն գույքի նկատմամբ հավակնություն ունեն ինչպես իրավունքը փոխանցած, այնպես էլ իրավունքը
ստացած անձանց պարտատերերը, առաջնայնություն պետք է տրվի այն պարտատերերին, որոնց պահանջի հիմքն առաջացել է ավելի վաղ:
Հիմք ընդունելով վերոգրյալը` առաջարկում ենք ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 306-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ դրույթներով.
«Երրորդ անձն իրավունք ունի պահանջելու իրեն պատճառված վնասի հատուցում կեղծ կամ շինծու գործարքի կողմից, եթե վնասը պատճառվել է կեղծ կամ
շինծու գործարքի միջոցով տվյալ կողմի իրականացրած գործողությունների
հետևանքով: Եթե հնարավոր չէ պարզել վնասի պատճառման մեջ մեղավոր կողմին, ապա գործարքի կողմերը երրորդ անձի առջև կրում են համապարտ պատասխանատվություն:
Գործարքի կեղծ կամ շինծու լինելը որպես պաշտպանություն չի կարող օգտագործվել գործարքի կողմերի, նրանց իրավահաջորդների կամ գործարքով իրավունքը փոխանցող անձի պարտատերերի կողմից երրորդ անձանց դեմ, ովքեր բարեխղճորեն իրավունքներ են ձեռք բերել առերևույթ սեփականատիրոջից, այդ
թվում՝ ովքեր բարեխղճորեն գործարքի առարկա գույքի նկատմամբ բռնագանձում
են տարածել:
Եթե գործարքի կեղծ կամ շինծու լինելու դեպքում գործարքի առարկա գույքի
նկատմամբ հավակնություն ունեն ինչպես իրավունքը փոխանցած, այնպես էլ իրավունքը ձեռք բերած անձանց պարտատերերը, առաջնայնություն պետք է տրվի այն
պարտատերերին, որոնց պահանջի հիմքն առաջացել է ավելի վաղ»:
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ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ МНИМЫХ И
ПРИТВОРНЫХ СДЕЛОК
Ани Мутафян
Преподаватель кафедры гражданского права ЕГУ
______________________________

Автором обоснована необходимость внедрения дополнительных механизмов защиты прав третьих лиц в правовых регулированиях недействительности
мнимых и притворных сделок. В качестве решения задачи, автором было предложено предоставить право третьим лицам требовать возмещение ущерба за
вред, причиненный вследствие заключения мнимых и притворных сделок. Кроме
того, автор считает, что если третьи лица добросовестно приняли за основу мнимую или притворную сделку, в качестве действительной сделки, приобретая права от очевидного владельца, то в первую очередь должно быть предоставлено
предпочтение защите прав этих лиц.
В то же время, по мнению автора, нуждается в дополнительном регулировании вопрос приоритета прав кредиторов лиц, передавших правօ по мнимой или
притворной сделке и получивших право по мнимой или притворной сделке.

THE RIGHTS OF THIRD PARTIES IN THE CONTEXT OF
LEGAL REGULATION OF INVALIDITY OF FEIGNED AND
SHAM TRANSACTIONS
Ani Mutafyan
Lecturer of the YSU Chair of civil law
_____________________________

The author substantiated the necessity to prescribe additional mechanisms for
the protection of third party rights in the legal regulation of invalidity of feigned and
sham transactions. As a solution to the problem, the author suggested to grant the
right to third parties to claim compensation for damages caused as a result of
concluding feigned and sham transactions. In addition, the author concludes that if
third parties in good faith accepted feigned or sham transaction as a valid transaction,
acquiring rights from an apparent owner, then first of all, preference should be given to
protecting the rights of these persons. At the same time, in the author's opinion, the
issue of the priority of the rights of creditors of parties who transferred right by feigned
or sham transaction and received right by feigned or sham transaction needs
additional regulation.
Բանալի բառեր – կեղծ գործարք, շինծու գործարք, առոչինչ գործարք, երրորդ անձ,
առերևույթ սեփականատեր, հակաիրավական նպատակ, սիմուլյացիա, ռեստիտուցիա,
բարեխղճություն, լրացուցիչ գույքային պատասխանատվություն
Ключевые слова: мнимая сделка, притворная сделка, ничтожная сделка, третья сторона,
очевидный владелец, противоправная цель, симуляция, реституция, добросовестность,
дополнительная имущественная ответственность
Key words: feigned transaction, sham transaction, void transaction, third party, apparent owner,
illegal aim, simulation, restitution, good faith, additional material responsibility
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ДОКТРИНА АБСОЛЮТНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
СУВЕРЕНИТЕТА В ПРАВЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Эдгар Мейроян
Аспирант Российско-Армянского Университета

________________________
Доктрина абсолютного территориального суверенитета, в общих чертах,
предусматривает, что государство бассейна может свободно использовать воды, находящиеся на своей территории, без какого-либо учета прав пограничных
государств или государств ниже по течению. Теория абсолютного территориального суверенитета связана главным образом с «доктриной Хармона». Эта доктрина получила свое название от заключения, высказанного в конце девятнадцатого века американским генеральным прокурором во время одного из споров
между США и Мексикой по поводу использования вод реки Рио-Гранде. В частности, Госсекретарь США направил протест Мексики Генеральному Прокурору
для заключения относительно того, нарушает ли извлечение воды в США права
Мексики в соответствии с принципами международного права. Генеральный
Прокурор Джадсон Хармон, утверждая абсолютное право США извлекать воды
из Рио-Гранде, заявил:
«Тот факт, что в Рио-Гранде есть нехватка воды, которой недостаточно для
использования жителями обеих стран, не дает Мексике право вводить ограничения в отношении Соединенных Штатов, которые будут препятствовать развитию
ее территории и лишать ее жителей преимущества, которое природа наделила
на них и которое полностью находится на ее территории. Признание такого принципа полностью противоречило бы принципу, согласно которому Соединенные
Штаты имеют полный суверенитет над своими природными ресурсами».1
Хармон далее отметил, что вопрос касательно того, должны ли Соединенные Штаты «предпринять какие-либо действия из соображений вежливости …
должен решаться только как вопрос политики, поскольку на мой взгляд, нормы,
принципы и прецеденты международного права не налагают ответственности
или обязательств на Соединенные Штаты».2
Таким образом, Хармон в своем заключении Государственному Департаменту сообщил, что Соединенные Штаты не несут ответственности за существенное сокращение воды в Рио-Гранде, которое нанесло и могло далее нанести
ущерб мексиканскому государству.
Тем не менее, как верно отмечает профессор МакКафри в своем детальном
анализе доктрины Хармона, есть некоторые важные факторы, которые необходимо учесть для более всеобъемлющего понятия причин, которые ответственны
за развитие теории такого рода. Во-первых, из-за неразвитости права в девятнадцатом веке, особенно в области трансграничных водных ресурсов, было
вполне естественно использовать такую аргументацию, будь то в качестве
1

P. Birnie and A. E. Boyle, International Law and the Environment (Clarendon Press, Oxford,
1992), at 218; M. Fitzmaurice and O. Elias, Watercourse Co-operation in Northern Europe – A
Model for the Future (TMC Asser Press, The Hague, 2004) at 12.
2
J. Bruhacs, The Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses (Martinus Nijhoff,
Dordrecht, 1993), at 43.
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объективной консультации или же для переговоров с другими правительствами.1
А во-вторых, как уже отмечает профессор Смит, «позиция [Хармона], по-видимому, была всего лишь предостережением обычного адвоката, который полон решимости не допускать ни одной точки зрения другой стороне».2
Однако, для нынешних целей следует отметить, что в конечном итоге спор
между сторонами был урегулирован с подписанием Конвенции 1906 года о Справедливом Распределении Вод Реки Рио-Гранде, нормы которого более соответствуют принципу справедливого использования, нежели абсолютистским
соображениям, и что в свою очередь показывает, что Соединенные Штаты, в конечном итоге, взяли другой курс решения споров по трансграничным водным ресурсам, нежели тот, который был предложен Генеральным Прокурором Хармоном.
В дополнение к вышесказанному, отметим, что очень скоро после представления Заключения Хармона Федеральный Верховный Суд США в деле United
States v. Rio Grande Dam & Irrigation Co.3 принял позицию, противоречащую доктрину Хармона, а Государственный Департамент США, вместе с правительством
Мексики, поручил Международной Пограничной Комиссии, учрежденной в 1889
году, установить факты и доложить о «наилучшем и наиболее осуществимом
способе … такого регулирования использования вод указанной реки, чтобы
обеспечить каждому соответствующему государству и его жителям их законные
и равноправные права и интересы по отношению указанных вод».4
Продолжая далее наш анализ по поводу обоснованности и возможного
признания доктрины абсолютного территориального суверенитета со стороны
других государств, ниже рассмотрим практику некоторых других стран по этому
вопросу.
Несмотря на то, что правовая литература отмечает, что некоторые государства, такие как, Индия, Австрия, Чили и Эфиопия, порой ссылались на рассматриваемую доктрину, тщательное изучение практики этих государств, однако,
показывает, что даже эти государства, которые по видимости полагались на теорию абсолютного территориального суверенитета в своих дипломатических переговорах, не действовали согласно этой идеологии.
Так, например, договор между Индией и Пакистаном о Водах Инда 1960 года разрешил давний спор между двумя странами. На определенной стадии спора, Индия отстаивала свою «полную свободу» в отношении использования вод
Инда.5 На другой, она приняла позицию, согласно которой «оба [государства] обладают полной и исключительной юрисдикцией в отношении управления, контроля и использования природных вод, находящихся на их территориях». 6 Пакистан, в свою очередь, охарактеризовал позицию Индии как наносящую удар по
«самому корню права Пакистана на историческую, правовую и справедливую долю в общих реках».7 Ввиду этого, Пакистан предложил созвать конференцию с
целью установления «справедливого распределения» вод между двумя странами. И несмотря на то, что стороны отстаивали свои правовые позиции, Договор
1

S. McCaffrey, The Law of International Watercourses (OUP, Oxford, 2007), at 113.
H. A. Smith, The Economic Uses of International Rivers (King & Son Ltd., London 1931), at 42.
3
United States v. Rio Grande Dam & Irrigation Co., 174 US 690 (1899).
4
Выше с. 3, стр. 93.
5
См.: R. Baxter, “The Indus Basin”, in A. H. Garretson, R. D. Hayton and C. J. Olmstead (eds),
The Law of International Drainage Basins (Oceana, New York, 1967) 443, at 453.
6
Там же, at 456.
7
Выше с. 3, стр. 117.
2
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1960 года был охарактеризован как справедливое распределение вод Системы
Инда.
Аналогичным образом, в связи со спором о строительстве платины Фаракка
на реке Ганг, в 11 милях вверх по течению от границы с Бангладеш, Индия в конечном итоге заявила о своей общей позиции Специальному политическому комитету Генеральной Ассамблеи ООН относительно отрицания доктрины Хармона и подтвердить, что «Индия, со своей стороны, всегда поддерживала мнение о
том, что каждое прибрежное государство имеет право на разумную и справедливую долю вод международной реки». 1 В результате, обе стороны фактически
достигли консенсуса в форме Соглашения о Совместном Использовании Вод
Ганги 1977 года. А спустя некоторое время, в 1996 году оба государства заключили новое соглашение, которое распределяет воду Ганги на период 30 лет.
Таким образом, очевидно, что правовая позиция Индии со временем эволюционировала, приобретая более рациональную позицию, основанную, inter alia,
на рассмотрение прав и интересов другой стороны, тем самым отталкивая какие-либо абсолютистские подходы.
Представляется интересным также и практика Австрии. В литературе, в
частности, отмечается, что изначально правительство Австрии тоже занимало
позицию абсолютного территориального суверенитета в отношении международных водотоков, разделяемые между другими государствами. В особенности,
по вопросу о развитии международных водотоков в ходе обсуждений с Баварией, Австрия заявила, что «В соответствии с правом о территориальном суверенитете водные пути находятся в полном распоряжении каждой страны на всем
протяжении ее территории; …».2 Уместно отметить, однако, что в том же заявлении Австрия согласилась уведомить о любых планах касательно развития пересекающих водотоков и учесть возражения в отношении этих планов, независимо
от того, были ли они выдвинуты на «правовых, технических или экономических
основаниях».3
Кроме того, 25 мая 1954 года Австрия заключила соглашение с Югославией
о водных проблемах на реке Драва, «особенно в целях предотвращения любых
вредных последствий, связанных с режимом работы австрийских электростанций».4 Австрия также выплатила Югославии компенсацию за ущерб, причиненный действиями в Австрии, которые стали помехой для нормального течения
вод Дравы.
Помимо рассмотрения вышеотмеченных позиций Австрии по использованию международных водотоков, представляется необходимым проанализировать решение Высшего Административного Суда Австрии от 1913 года, который
был охарактеризован как «единственный судебный прецедент по результатам
исследований, который может быть рассмотрен как поддерживающий абсолютный суверенитет над водами международной реки».5 Дело касалось возражений
со стороны венгерских общин по поводу разрешения, выданного австрийскими

1

UN GAOR, 31st Session, Special Political Committee, 21 sr Meeting, at 2-3.
См. “Austrian Statement of Principles regarding Successive Rivers”, in Economic Commission
for Europe, Legal Aspects of Hydro-Electric Development of Rivers and Lakes of Common
Interest, UN Doc. E.ECE./136 (1952), at 51.
3
Там же.
4
Convention between Yugoslavia and Austria concerning Water Economy Questions relating to
the Drava, Preamble, 227 UNTS 128.
5
Выше с. 3, стр. 118.
2
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властями одному австрийскому консорциуму. По данному разрешению консорциум мог отводить значительные количества воды из реки Лайта, которая тогда
образовала границу между Австрией и Венгрией. Однако, при внимательном
рассмотрении дела выясняется, что на самом деле решение Суда не поддерживает доктрину абсолютного территориального суверенитета по нескольким причинам. Во-первых, Суд заявил, что поскольку он является «национальным австрийским судом, а не международным арбитражным судом, он не компетентен
вынести решение» по правам Австрии и Венгрии в соответствии с международным обычным правом. 2 Во-вторых, Суд изложил позицию, согласно которой
австрийские административные суды в аналогичных делах неоднократно повторяли, что австрийские административные органы имели компетенцию рассматривать только последствия, происходящие «на территории австрийского государства, а … не … права узуфруктуарий на иностранных водных путях …». 3
Здесь примечательно также отметить, что еще до того, как дело дошло до Высшего Административного Суда, «в содержании концессии были внесены изменения», в том числе и то, что «концессионеры были обязаны … принять адекватные правозащитные меры для поддержания надлежащего водоснабжения …».4
Таким образом, австрийские власти фактически приняли во внимание интересы Венгрии, находящейся ниже по течению. Их позиция, тем самым, также, как
и решение Суда, не противоречит признанию обязательства одного государства
не использовать воды в пределах своих границ таким образом, чтобы причинить
вред другим государствам.
Продолжая далее наш анализ по абсолютному территориальному суверенитету в отношении международных водотоков, рассмотрим также ситуацию реки
Маури, которая стала предметом спора между Чили и Боливией в начале 1920-х
годов. Несмотря на то, что Чили придерживалась подхода абсолютного территориального суверенитета во время спора с Боливией по поводу реки Маури 1921
году, ее власти, как и в этом, так и в последующем конфликте с Боливией по поводу реки Лаука, предприняли меры для обеспечения того, чтобы рассматриваемые работы не нанесли значительного вреда территорию Боливии или каким-либо образом нанесли ущерб ее интересам. Кроме того, в 1971 году Чили заключила соглашение с Аргентиной касательно водных ресурсов, которое предусматривало, inter alia, что «воды рек и озер всегда должны использоваться справедливым и разумным образом».5
И наконец рассмотрим практику Эфиопии, которая отмечается как государство «по-прежнему поддержива[ющее] доктрину Хармона», о чем свидетельствует серия кратких заявлений, сделанных ее министерством иностранных
дел в 1978 году, где Эфиопия заявляет и сохраняет за собой «все права на эксплуатацию ее природных ресурсов».6 Эти заявления, однако, должны оцениваться с осторожностью, так как они были сделаны в пылу обменов между правительствами Египта и Эфиопии, когда Египет и Судан намеревались распределить все воды Нила между собой без участия какого-либо из других восьми государств бассейна Нила, включая Эфиопию. Согласно сообщениям египетских га1

Decision of 1 March 1913, reported in Hartig, pp. 13-18.
Выше с. 3, стр. 119.
3
Там же.
4
Там же.
5
Act of Santiago concerning Hydrologic Basins of 1971, para. 1.
6
См.: C. O. Okidi, “Legal and Policy Regime of Lake Victoria and Nile Basins” (1980) 20 Indian
Journal of International Law, 395, at 440.
2
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зет, «Египет не допустит эксплуатации вод Нила в политических целях, и … он
не потерпит никакого давления, которое может быть оказано на него…».1 Ввиду
этих сообщений и заявлений, позиция Эфиопии была принята в ответ на подобные поступки со стороны Египта. Эфиопия далее заявила, что Египет «никогда
не проявлял дружбы и не стремился к сотрудничеству с Эфиопией, наоборот,
демонстрировал враждебность к независимой Эфиопии во всех аспектах международного существования».2 В свете сказанного, Эфиопия также напомнила, что
Египет построил Асуанскую плотину, которая в большинстве зависела от вод Голубого Нила, при этом «даже не консультируясь с Эфиопией».3
Таким образом, если рассмотреть отношения между двумя государствами в
более широком контексте, возможно, позиция Эфиопии вполне понятна. В то же
время, важно признать, однако, что вышеотмеченные заявления со стороны
Эфиопии не обязательно означают отказ от обязательств перед другими государствами ниже по течению в отношении использования международного водотока. Иначе говоря, государство имеет полное право использовать свои природные ресурсы. Однако, признать такое право отнюдь не означает признать, что
при использовании таких ресурсов государство может причинить вред другим
разделяющим их государствам. Аналогичным образом, Принцип 21 Стокгольмской Декларации по Проблемам Окружающей Человека Среды, закрепляет, что
«… государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области окружающей среды и несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или
контроля не наносила ущерба окружающей среде других государств или районов за пределами действия национальной юрисдикции»4 [подчеркнуто автором].
Отметим также, что в настоящее время Эфиопия и Египет, наряду с другими
странами бассейна Нила, участвуют в процессе формирования рамок сотрудничества.
Таким образом, выше анализированная практика государств показывает потенциальную опасность поспешных выводов, основанных на отдельных заявлениях без учета того контекста, в котором они были сделаны, и без тщательного
изучения их юридического значения.
Что же касается поддержки среди публицистов относительно данной доктрины, профессор Бербер перечисляет девять авторов, которых он характеризует
как поддерживающих принцип абсолютного территориального суверенитета. 5
Однако, при тщательном анализе, МакКафри отмечает, что большинство из них
высказали свои позиции еще до того, как несудоходные виды использования
международных водотоков приобрели большое значение, что, «возможно, привело их к тому, что они не смогли полностью оценить серьезный экологический,
экономический и другой ущерб …, которые могли быть результатом крупномасштабных отводов или загрязнений».6 Поразительно еще то, что этот список содержит публицистов, происходящих только из четырех стран: Австрии, Германии,
Канады и Соединенных Штатов, все из которых являются странами, расположенными вверх по течению, по крайней мере, по отношению к некоторым из своих
1

Там же.
Там же.
3
Там же.
4
Стокгольмская Декларация по Проблемам Окружающей Человека Среды 1972 года,
Принцип 21.
5
F. J. Berber, Rivers in International Law (Stevens & Son, London, 1959) at 15-19.
6
Там же, at 126.
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соседей. Кроме того, многие из этих авторов, «похоже, основывают свои позиции
больше на абстрактной логике, принимая суверенитет государства в качестве
основной предпосылки, нежели на реальной государственной практике – техника, которую Смит критиковал в своей весьма почитаемой работе 1931 года».1
На сегодняшний день, пожалуй, можно сказать, что доктрина абсолютного
территориального суверенитета не поддерживается со стороны ученых. Примечательно отметить, что, на самом деле, даже ряд прежних работ отказывались
от идеологии этой доктрины. Для примера достаточно привести первое издание
классического трактата Оппенхайма по международному праву, опубликованное
в 1905 году, всего через десять лет после того, как Хармон провел свое исследование. Оппенхайм, в частности, отмечает:
«Как и независимость, территориальное превосходство не дает безграничной свободы действий. Таким образом, в соответствии с обычным международным правом … государству, несмотря на его территориальное превосходство, не
разрешается изменять природные условия своей собственной территории в
ущерб природным условиям территории соседнего государства, например, прекращать или отводить поток реки, которая течет из свей собственной в соседнюю
территорию».2
Таким образом, подводя итог, отметим, что из проведенного анализа государственной практики и взглядов публицистов, мы приходим к выводу, что, хотя
теория абсолютного территориального суверенитета время от времени напоминала о своем существовании, она редко, если когда-либо, находила свое отражение в решениях фактических споров. И легко понять, почему эта доктрина не
отмечается в решениях реальных споров, поскольку «решение», опирающееся
на такой доктрине, было бы, по словам профессора Бербера, «основано на индивидуалистической и анархической концепции международного права, где личные и эгоистические интересы поднимаются до уровня руководящих принципов,
и не предлагается никакого решения для конфликтующих интересов прибрежных
государств».3

ԲԱՑԱՐՁԱԿ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
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ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ
Էդգար Մեյրոյան
Հայ-ռուսական համալսարանի ասպիրանտ
____________________________

Սույն հոդվածը դիտարկում է անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների իրավունքում առաջին դոկտրինալ մոտեցումներից մեկը, այն է՝ բացարձակ տարածքային ինքնիշխանության դոկտրինը։ Ինչպես երևում է անվանումից, դոկտրինը ըստ
էության կրում է բացարձակ բնույթ, ինչը արտասովոր է, քանի որ առաջին հերթին,
մենք գործ ունենք կյանքի համար կարևոր և ընդհանուր բնական ռեսուրսի հետ,
իսկ մյուս կողմից՝ որ իրավունքում առհասարակ բացարձակ կատեգորիաների կիրառումը չի կարող դիտվել խելամիտ կամ տեղին։
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Հաշվի առնելով նշվածը, նման դոկտրինի գոյությունը ինքին պահանջում է խորը ուսումնասիրություն՝ պարզելու համար, թե արդյոք այն իրավաբանորեն հիմնավորված է և արդյոք նշված դոկտրինը արտացոլում է opinio juris` հաշվի առնելով
այն պետությունների պրակտիկան, որոնք կիրառում են այս դոկտրինը։
Առաջադրված հարցերը ուսումնասիրելու նպատակով հոդվածի հեղինակը,
մասնավորապես, ուսումնասիրում է պետությունների պրակտիկան այս դոկտրինալ
մոտեցման առնչությամբ, ինչպես և համապատասխան միջազգային պայմանագրերը և տարբեր դատական որոշումները, ինչպես նաև գիտական տեսակետերը այս
հարցի շուրջ։

THE DOCTRINE OF ABSOLUTE TERRITORIAL
SOVEREIGNTY IN THE LAW OF TRANSBOUNDARY
WATER RESOURCES
Edgar Meyroyan
PhD student at Russian-Armenian University
_______________________________

This article discusses one of the first doctrinal approaches in the law of
transboundary water resources, that is, the doctrine of absolute territorial sovereignty.
As can be seen from its denomination, the doctrine carries essentially an absolute
character, which is unusual, considering, on the one hand, that we are dealing with a
vital and shared natural resource, and on the other, the use of absolute categories in
law is not seen as reasonable or appropriate.
Considering the above, the very existence of such a doctrine requires a thorough
analysis with the purpose of determining whether it is legally substantiated in general,
and whether there is a possibility for such a doctrine to have crystallized into opinio
juris considering the practice of a number of States that support it.
For the purpose of studying the questions of concern, the author of the article, in
particular, analyses the relevant State practice regarding the said doctrine, along with
the relevant international instruments and judicial decisions of different instances, and
various scholarly views on this topic.
Բանալի բառեր՝ բացարձակ տարածքային ինքնիշխանություն, Հարմոնի դոկտրին, տարածքային ինքնիշխանություն, գետ։
Ключевые слова: абсолютный территориальный суверенитет, доктрина Хармона, территориальный суверенитет, река.
Key words: absolute territorial sovereignty, the Harmon doctrine, territorial sovereignty, river.
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ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԼԵԶՈՒՆ. ՇԱՐԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ
ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ1
Յուրի Ավետիսյան
ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ,
բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

___________________________________

Արսեն Մկրտչյան
ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի նախագահ,
ՀՀ դատական ծառայության 1-ին դասի բարձրագույն խորհրդական

___________________________________

Լիանա Սարգսյան
ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ,
բանասիրական գիտությունների թեկնածու

___________________________________
Մուտք: Հանրությանը հասցեագրված խոսքի շարահյուսական կառույցը, լինի
օրենք, հրաման, որոշում, սահմանադրության հոդված և այլինչ, պիտի ձևակերպված լինի ոչ միայն ճշգրիտ, այլև պարզ, հստակ ու հասկանալի2: Հետևաբար եթե
խոսքի բնույթը և բովանդակությունը չեն պարտադրում շարահյուսական բարդ կառույցներ, ապա խոսքի մատչելիության տեսակետից միանգամայն նախընտրելի են
պարզերը: Նույնիսկ սկզբնապես մտքում ձևակերպված կամ թղթին հանձնված
բարդ ձևակերպումները հեշտությամբ կարելի է փոխարինել մատչելի տարբերակներով, և խոսքը կլինի ավելի պարզ ու հասկանալի:
Հայտնի է, որ իրավական փաստաթղթերում հաճախակի գործածություն ունեն
բարդ բառերը: Հաճախադեպ են 6-8-վանկանի համադրական բարդությունները
(դատափորձաքննություն, դատաշինարարատեխնիկական, սահմանադրականություն, իրավահասարակարգային, իրավահարաբերություն և այլն) և բայական հարադրությունները (գործ հարուցել, արձանագրություն կազմել, անվավեր ճանաչել,
որոշում կայացնել և այլն): Սրանով պայմանավորված` իրավական փաստաթղթերում քիչ չեն, այսպես ասած, երկարաշունչ բառերը: Հետևաբար դյուրըմբռնելի շարադրանքի համար շարահյուսական փոքր միավորի` բառակապակցության ընտրությունն անգամ կարող է որոշակի նախապայման լինել: Բացի այդ, խոսքի հասցեագրումը առավել դյուրին է, եթե նախադասության անդամները ունեն ճիշտ շարադասություն, խախտված չեն դրանց բնորոշ քերականական կապերը, բառակապակցական միավորները չեն ընդմիջվում տվյալ մտքին երկրորդաբար առնչվող
այլ միավորներով:
Բառակապակցություններ: Պաշտոնական խոսքում հաճախ են գործածվում
բառերի կայուն կապակցություններ և խոսքային կաղապարներ, ինչպես` գործ հարուցել, վարույթ ընդունել, ուժի մեջ մտնել, պայմանագիրը լուծել, արգելանք դնել, վնասի հատուցում, հակընդդեմ հայցադիմում, պատասխանող կողմ և այլն:
Մի շարք կառույցներ ունեն տարբերակներ` ի շահ հայցվորի//հայցվորի օգտին,
ի հաստատումն փորձաքննության//փորձաքննությունը հաստատելով, ի բավարարումն բողոք-դիմումի//բողոք-դիմումը բավարարելով և այլն: Սրանցից առաջինները
1
Հոդվածի համար հիմնական փաստական նյութ են եղել ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական
դատարանի դատական ակտերը, ծանուցագրերը:
2
Պաշտոնական ոճի շարահյուսական բնորոշ հատկանիշների մասին տե'ս Աբրահամյան Ս.,
Պաշտոնական ոճը և նրա առանձնահատկությունները, «Հայոց լեզու և գրականություն», Եր.,
1983, պրակ 1-2, էջ 71-84, Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Եր., 2003, Ավետիսյան Յու.,
Պաշտոնական ոճ, Եր., 2011:
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գրական-գրքային բնույթ ունեն, ձևավորում են պաշտոնական վերամբարձ ոճ, իսկ
կենդանի խոսքին առավել մոտ են երկրորդները: Հետևաբար դատական ակտերում, գրություններում վերամբարձ, նաև մատչելի ոճ ապահովելու համար նախընտրելի է դրանց փոխնիփոխ գործածությունը:
Ենթակայի և ստորոգյալի գործածության յուրահատկություններ: Հայերենում ենթակայի արտահայտության միջոցները բազմազան են. այն կարող է արտահայտվել
ամենատարբեր խոսքի մասերով՝ գոյական, ածական, թվական, դերանուն3 և այլն:
Սակայն շարադրանքի նպատակը հստակ ձևակերպելու, խոսքի ճշգրտությունն ու
պարզությունը ապահովելու տեսակետից փաստաթղթերում առավել մեծ կարևորություն են ստանում այլ գործոններ՝ ենթակայի, այսինքն՝ գործողությունը կատարողի ճիշտ և տրամաբանական ընտրությունը, նախադասության մեջ զբաղեցրած
նրա դիրքը, նախադասության այլ անդամների հետ ունեցած նրա կապակցական
հնարավորությունները և այլն: Այս գործոնները ճիշտ և նպատակային իրացնելու
համար պետք է առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքներով.
ա) Նախադասությունը կառուցել այնպես, որ քերականական և տրամաբանական ենթակաները համընկնեն:

....ՍՊԸ-ի կողմից պայմանագրի նշված կետի չկատարումը դարձել է վեճի առարկա:

Գործողության բուն կատարողը` տրամաբանական ենթական (սուբյեկտը), ՍՊԸ-ն
է, մինչդեռ նախադասության կառույցում չկատարում-ը գոյականն է դարձել ենթակա:
Այսպիսի կառույցները նպատակահարմար չեն. կամա-ակամա քողարկվում, հետին
պլան է մղվում բուն սուբյեկտը՝ գործողություն կատարողը: Օրինակում կա նաև բառակազմական անճշտություն. չկատարում-ը ճիշտ կազմություն չէ: Հմմտ.`

ՍՊԸ-ն պայմանագրի նշված կետը չի կատարել, որը դարձել է վեճի առարկա:
Կամ` Ըստ հայցվորի` ընկերության աշխատակցի կողմից կատարվել է վթարված ավտոմեքենայի արժեքի ոչ պատշաճ գնահատում նախադասության մեջ

տրամաբանորեն գործողություն կատարողը աշխատակից-ն է: Մինչդեռ կրավորական նախադասությունը անհարկի ձգձգում է ասելիքը, թուլացնում հստակությունը:
Առավել նպատակային է հետևյալը`

Ըստ հայցվորի` ընկերության աշխատակիցը պատշաճ չի գնահատել վթարված ավտոմեքենայի արժեքը:

բ) Պահպանել ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնությունը:
Հիշենք, որ հոգնակի թվով դրված ենթական կամ բազմակի ենթակաները պահանջում են հոգնակի թվով ստորոգյալ4: Օրինակ`
Դրանով հաստատվում է (⇒ են) գործում առկա հակասությունը և անճշտությու-

նը:

....առանձին ակտի ձևով դատարանի կողմից կայացված որոշմամբ պետք է
նշվի (⇒ նշվեն) որոշումը բողոքարկելու կարգը և ժամկետը....

Փաստաթղթերից հնարավոր է դառնում եզրակացնել, որ համաձայնության
սխալների զգալի մասը ունի շատ որոշակի պատճառներ. կա՜մ ենթական ու ստորոգյալն են շատ հեռացած իրարից, կա՜մ ընտրված է նախադասության ոչ ճիշտ
3

Այս մասին տե'ս Պապոյան Ա., Բադիկյան Խ., Ժամանակակից հայոց լեզվի
շարահյուսություն, Եր., 2003, էջ 95-99:
4
Անշուշտ կան այնպիսի կառույցներ, որոնցում ենթակայի և ստորոգյալի
անհամաձայնությունը բխում է քերականական յուրահատկությունից, ինչպես` Երկու տուժող
հայցադիմում է//են ներկայացրել; Միացյալ Նահանգները վերանայել է օրենսդրությունը և այլն
(այս մասին մանրամասն տե'ս Իշխանյան Ռ., Արդի հայերենի շարահյուսություն: Պարզ
նախադասություն, Եր., 1986, էջ 123-128, Պապոյան Ա., Բադիկյան Խ., նշվ. աշխ., էջ 110111): Դատական ակտերի, ծանուցագրերի լեզվին, սակայն, քերականական այսօրինակ
առանձնահատկություններ բնորոշ չեն. այս ոճի կառույցների համար մեծ մասամբ
բնութագրական է գլխավոր անդամների համաձայնությունը:
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կառույց, կա՜մ էլ երկուսը միաժամանակ: Օրինակ` Բեռների փոխադրումը, որը
պետք է իրականացներ նշված ՍՊԸ-ն` ըստ կողմերի միջև եղած պայմանագրի, և
նշված ժամանակին հասցեատիրոջը հասցնելը` ըստ նույն պայմանագրում նշված
ժամկետի, պատշաճ չի կատարվել:
Государство и право

Ակնհայտ է, որ բերված օրինակում գլխավոր անդամների անհամաձայնությունը հետևանք է, այսպես ասած, խոսքի «կտրտվածության», ասելիքը մեկ նախադասության մեջ «տեղավորելու» ջանքի և գործողության հիմունքը անպայման առանցքում պահելու անհարկի մտայնության: Առաջարկվող տարբերակում մտքերը առանձնացվել են նախադասություններով. այդպես խոսքը դարձել է անսխալ, առավել հստակ և դյուրընկալ: Հմմտ.`

⇒ Ըստ կողմերի միջև եղած պայմանագրի` նշված ՍՊԸ-ն պետք է իրականացներ բեռների փոխադրումը և սահմանված ժամկետում դրանք հանձներ հասցեատիրոջը: Սակայն ՍՊԸ-ն պատշաճ չի կատարել իր պարտավորությունները:

գ) Ստորոգյալը հայերենում արտահայտվում է խոնարհված բայով, անուն խոսքի մաս+հանգույց կամ խոնարհված բայ+անորոշ դերբայ կառույցներով: Ինչպես՝

Դատարանը հաստատում է որոշումը: Որոշումը ճիշտ է: Ամուսինը ուզում է բողոքարկել վճիռը:

Առաջին երկուսը չունեն գործածության դժվարություններ: Երրորդի դեպքում
(խոնարհված բայ+անորոշ դերբայ) ծագում են կազմության որոշ դժվարություններ:
Խոսակցական լեզվում շատ տարածված է ստորոգյալի երկու բաղադրիչները խոնարհելը, ինչպես` ուզում է բողոքի, կարողանում եմ անեմ, պատրաստվում ես գնաս:
Անկախ տարածվածությունից` սրանք կանոնավոր կազմություններ չեն, գրական
լեզվում տեղ չունեն:
Ճիշտ են անորոշ դերբայով ձևերը՝ կարողանում եմ անել, ուզում է բողոքել,
պատրաստվում ես գնալու:
Այլ օրինակներ`

....որպեսզի անձը կարողանա վարկ ստանա և վերադարձնի իր պարտքը....
⇒....որպեսզի անձը կարողանա վարկ ստանալ և վերադարձնել իր պարտքը....
....ինքը ուզել է գումարը վճարի....
⇒....ինքը ուզել է գումարը վճարել:

Շարադասություն: Տեքստում նախադասության անդամների դասավորության որոշակի կարգն է: Դա պայմանավորում է տեքստի ճիշտ ընկալումը: Դրանից կատարված շեղումը արդարացվում է, եթե նպատակ կա ուշադրությունը բևեռելու այս
կամ այն բառի, այս կամ այն մտքի վրա:
Պաշտոնական խոսքում շարադասության դերը ավելի կարևոր է դառնում. այն
ձեռք է բերում առանցքային նշանակություն: Դա պայմանավորված է պաշտոնական խոսքի հատկանիշներով:
Նախ՝ այդ խոսքը կոնկրետ է և ճշգրիտ: Խոսքի ճշգրտությունը երբեմն ապահովվում է տրամաբանական շեշտով: Խնդիրը շարադասությամբ լուծելիս կարևոր
նշանակություն է ձեռք բերում օժանդակ բայի/հանգույցի դիրքը, որը սովորաբար
լինում է տրամաբանական շեշտ կրող անդամից հետո:
Երեք բառ ունեցող նախադասությունը կարելի է վերաձևակերպել մի քանի
տարբերակով` պայմանավորված խոսքի նպատակադրումով, ինչպես`
1. Վարորդը հանդիպել է տուժողին:
2. Վարորդը տուժողին հանդիպել է:
3. Վարորդն է տուժողին հանդիպել:
4. Վարորդը տուժողին է հանդիպել:
Առաջինը արտահայտում է չեզոք վերաբերմունք. խոսքի բնականոն ընթացք է:
Երկրորդը շեշտում է գործողությունը կատարելու՝ հանդիպելու գաղափարը: Երրորդը շեշտադրում է ենթական՝ գործողություն կատարողին: Չորրորդը ուշադրության է
առնում գործողության առարկային՝ տուժողին հանդիպելու հանգամանքը:
Ապա՝ պաշտոնական խոսքը գերազանցապես իրացվում է գրավոր տարբերա-
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Պետություն և իրավունք

կով և զուրկ է բանավոր խոսքին հատուկ արտասանական մեծ հնարավորություններից: Եվ եթե հաշվի առնենք նաև այն, որ իրավական փաստաթղթերում վերաբերմունք արտահայտող բառերն ունեն սահմանափակ կիրառություն, ապա ակնհայտ է, որ այս դեպքում խոսքը կառուցելու հիմնական գործիք է դառնում շարադասությունը:
Այս ամենը նշանակում է, որ իրավական փաստաթղթերում շարադասական
նորմից կատարված ցանկացած շեղում պետք է լինի խիստ նպատակային ու
պատճառաբանված: Հակառակ դեպքում շարադասական յուրաքանչյուր փոփոխություն կամ շրջում խաթարելու է ճիշտ կառույցը, խանգարելու է միտքը արագ
ընկալելուն, հանգեցնելու է տարընթերցումների: Դրանից խուսափելու համար
պետք է.
ա) Ըստ հնարավորության ենթական շատ չհեռացնել, «չկտրել» ստորոգյալից:
Նախադասության իմաստը ճիշտ և միանշանակ ըմբռնելու համար անհրաժեշտ է պահպանել նախադասության անդամների ընդունված դասավորությունը:
Իհարկե, հայերենի շարադասությունը համեմատաբար ազատ է, սակայն շարադասական աննշան փոփոխությունն անգամ հաճախ ազդում է նյութը մատուցելու և ընկալելու վրա: Միտքը դժվար է հասկացվում, եթե նախադասության ենթական ու
ստորոգյալը ընդմիջվում են ծավալուն անդամներով՝ միջանկյալ նախադասություններով, դարձվածքներով և այլն: Ուստի անհրաժեշտ է ենթական և ստորոգյալը նախադասության մեջ հնարավորինս «իրար մոտ պահել»: Լրացումները կարելի է
«տեղակայել» նախադասության սկզբում կամ վերջում և կամ արտահայտել առանձին նախադասություններով: Օրինակ`

Բողոքաբերի պնդմամբ` Դատարանը, հաշվի չառնելով «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ կետի դրույթը, համաձայն
որի` օրենսդիրն ուղղակիորեն սահմանել է կրկնակի փորձաքննության արդյունքները դատական կարգով բողոքարկելու հնարավորություն, անհիմն նշել է, որ փորձագետի եզրակացությունը ապացույցի տեսակ է, որով հաստատվում է գործին մասնակցող անձանց պահանջները և առարկությունները հիմնավորող, ինչպես նաև վեճի լուծման համար նշանակություն ունեցող այլ հանգամանքների առկայությունը
կամ բացակայությունը, հետևաբար վեճը ենթակա չէ դատարանում քննության:
Գործ ունենք բազմաբարդ նախադասության հետ: Առաջին գլխավոր նախադասության ենթական ու ստորոգյալը (Դատարանը նշել է) հեռացել են միմյանցից.
դրանց միջև հայտնվել է ծավալուն դերբայական դարձված (հաշվի չառնելով «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից...»): Հայերենի բարդ կառույցներից է. ստիպված ես մի քանի անգամ կարդալ՝ մտքերը միմյանցից զատելու և հասկանալու համար: Անհաջող կառույց է. կան նաև կապակցական անճշտություններ:
Նույն միտքը կարելի է ձևակերպել ավելի կարճ:
Հնարավոր է վերաշարադրել մի քանի տարբերակով.
¾ Առանձնացնել նախադասությունները, դերբայական դարձվածները վերածել դիմավոր նախադասությունների:

Բողոքաբերի պնդմամբ` Դատարանը հաշվի չի առել «Ավտոտրանսպորտային
միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ կետի դրույթը, որը հնարավորություն է սահմանում դատական կարգով բողոքարկելու կրկնակի փորձաքննության արդյունքները: Դատարանը անհիմն նշել է, որ փորձագետի եզրակացությունը
ապացույցի տեսակ է, որով հաստատվում են այն հանգամանքների առկայությունը
կամ բացակայությունը, որը հիմնավորում է գործին մասնակցող անձանց պահանջները և առարկությունները, ինչպես նաև վեճը լուծելու համար նշանակություն ունեցող այլ հանգամանքներ: Հետևաբար վեճը դատարանում քննության ենթակա չէ:
¾ Մտքի սահուն ընթացքը չխաթարելու համար կարելի է օրենքի դրույթները
տալ փակագծերում.
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Բողոքաբերի պնդմամբ` Դատարանը հաշվի չի առել կրկնակի փորձաքննության արդյունքները դատական կարգով բողոքարկելու հնարավորությունը («Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության
պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ կետի
դրույթը): Դատարանի համոզմամբ՝ վեճը չպետք է քննվի դատարանում, քանի որ
փորձագետի եզրակացությունը ապացույցի տեսակ է, որով հաստատվում է այն
հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունը, որը հիմնավորում է գործին մասնակցող անձանց պահանջները և առարկությունները, ինչպես նաև վեճի
լուծման համար նշանակություն ունեցող այլ հանգամանքներ: Հետևաբար վեճը դատարանում քննության ենթակա չէ:
Государство и право

Գլխավոր անդամների անհարկի հեռացման այլ օրինակներ, հմմտ.`

Բողոքաբերը, գտնվելով երկրից դուրս, չարձագանքելով իր շահերը դատարանում ներկայացնող անձի զանգերին, այդպես էլ չի պատասխանել հարցին, թե....
⇒ Գտնվելով երկրից դուրս, չարձագանքելով իր շահերը դատարանում ներկայացնող անձի զանգերին` բողոքաբերը չի պատասխանել հարցին, թե....
Դատարանը հրավիրված փորձագետների միջոցով չի պարզել` ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով ավտոմեքենայի կոնկրետ որ մասերն
են վնասվել:
⇒ Հրավիրված փորձագետների միջոցով դատարանը չի պարզել, թե ավտոմեքենայի կոնկրետ որ մասերն են վնասվել ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով:

Քննարկված կառույցները բնորոշ են ոչ միայն իրավական փաստաթղթերին,
կամ միայն փաստաթուղթը կազմողի «մեղքն» ու խնդիրը չեն: Այսպիսի լեզվամշակույթը անցանկալի ժառանգություն է խորհրդային շրջանի պաշտոնական լեզվից:
Հայաստանը անկախությունից առաջ անմիջական կախում ուներ ԽՍՀՄ-ից և նրա
իրավական համակարգից: Ժամանակի պաշտոնական գրագրությունը լայն առումով ոչ միայն թելադրում էր ձևային ու բովանդակային կանոններ, այլև էապես ազդում էր փաստաթղթերի լեզվական որակի վրա: Հատկապես իրավաբանական
գրագրության մեջ շատ էին շարահյուսական օտարաբան կառույցները, ռուսերենից
պատճենված կաղապարները, դերբայական դարձվածներով և կրավորական կառույցներով «խճողված» բարդ նախադասությունները: Այս առումով ուշագրավ է
լեզվաբան Ս. Աբրահամյանի դիտարկումը. «Մասնավորապես Սովետական Միության ժողովուրդների լեզուների պաշտոնական ոճը ենթարկվում է միատեսակ բառապաշարի, միատեսակ շարահյուսական կառույցների: Դրան մեծ չափով նպաստում է այն հանգամանքը, որ պաշտոնական խոսքը հայերենում և ազգային այլ լեզուներում գերազանցապես թարգմանական բնույթ ունի (սահմանադրություն, կանոնադրություններ, միջազգային հարաբերությունների վերաբերյալ փաստաթղթեր,
ՍՄԿԿ Կենտկոմի, սովետական կառավարության որոշումներ, պաշտոնական այլ
փաստաթղթեր և այլն) կամ ազգային լեզվով արտահայտվում է ռուսաց լեզվով
գրված պաշտոնական խոսքի ընդօրինակումով, նմանությամբ»1:
Ներկայումս պաշտոնական խոսքը որոշ չափով հաղթահարել է ռուսերենի
(նաև անգլերենի) լեզվամտածողությունը: Իրավաբանական խոսքի մշակույթը լեզվական նորոգումների զգալի ճանապարհ է անցել. փոխվել են պաշտոնական
գրագրությունների ոչ միայն կառուցվածքը, չափանիշները, այլև լեզուն: Զգալի աշխատանք է կատարվում այն օտար ազդեցություններից ազատելու համար: Սակայն ավանդույթի ուժը հզոր է. այն դժվար է հաղթահարվում նաև լեզվի ոլորտում:
Հետևաբար քննարկվող կառույցները որքան էլ անցանկալի, այսուհանդերձ սպասելի են:
բ) Նախադասության առանցքային բառը կամ բառակապակցությունը պահել ուշադրության կենտրոնում: Օրինակ`
1

Աբրահամյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 83-84:
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Պետություն և իրավունք

....փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ դիմումին պետական տուրքը վճարելու մասին ապացույցը կցված չէ:

Դիմումին բառաձևը նախադասության հանգման խնդիրն է, և տրամաբանորեն
անհամոզիչ է դրա դիրքը: Ավելին, եթե կարիք կա բառն առանձնացնելու, ընդգծելու, պետք է դրվի ստորոգյալի կողքին, մինչդեռ անհարկի հեռացել է դրանից:
Ճիշտ է` Փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզ է, որ պետական տուրքը

վճարելու մասին ապացույցը կցված չէ դիմումին:
Կամ՝ Այսպես, նախևառաջ, ի տարբերություն պարտատերերի պահանջների,
որոնց բավարարման համար անհրաժեշտ է հատուկ ընթացակարգ, անգամ հնարավոր է, որ պարտատիրոջ պահանջը չհաստատվի կամ չբավարարվի, կառավարչի վարձատրության համար հատուկ ընթացակարգ չի պահանջվում:
....կառավարչի վարձատրության համար.... այսպես կոչված, բուն նախադասությունն է. դրա բաղադրիչները տրամաբանորեն պետք է լինեին կողք կողքի, իսկ
....ի տարբերություն պարտատերերի պահանջների կապակցությունը հակառակ հիմունքն է` ներհակական կառույց` իր ծավալուն լրացումներով, որը հակադրվում է
բուն նախադասությանը: Վերջինս ընդմիջվել է միջանկյալ կառույցով: Բացի այդ`
նախևառաջ ի տարբերություն-ն արդեն շեղում է ընթացքից: Առաջարկվող տարբերակ.

Կառավարչի վարձատրության համար հատուկ ընթացակարգ չի պահանջվում` ի տարբերություն պարտատերերի պահանջների, որոնք բավարարելու համար անհրաժեշտ է հատուկ ընթացակարգ, անգամ հնարավոր է, որ պարտատիրոջ
պահանջը չհաստատվի կամ չբավարարվի:
Կամ` Բողոք բերած անձի և գործին մասնակցող անձանց՝ ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի նիստին չներկայանալն արգելք չէ բողոքի քննության
համար:
Առավել հարմար և սահուն տարբերակ է`

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի նիստին բողոքաբերի և գործին
մասնակցող անձանց չներկայանալը արգելք չէ բողոքի քննության համար:

Միշտ էլ կարելի է գտնել նախադասության անդամների այնպիսի դասավորություն, որը բոլորի համար կլինի սովորական, պարզ և ճիշտ: Միայն թե պետք է
հիշել, որ բառընտրությունը կամ անգամ բառաձևի ընտրությունը զգալիորեն կարող
է ազդել նախադասության կառուցվածքի, ասելիքը դյուրին կամ դժվար արտահայտելու վրա: Օրինակ`

Դատարանը հրավիրված փորձագետների միջոցով չի պարզել` ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով ավտոմեքենայի կոնկրետ որ մասերն են վնասվել:

Խոսքաշարում առանցքային միտքը ավտոմեքենայի վնասված լինելն է, վնասի
չափը (ավտոմեքենայի կոնկրետ որ մասերն են վնասվել), ոչ թե պատճառը (ճանապարհատրանսպորտային պատահարը): Ստորև տրված շարադասական տարբերակով շեշտվում է հենց այդ գաղափարը: Հմմտ.`

⇒ Հրավիրված փորձագետների միջոցով դատարանը չի պարզել, թե ավտոմեքենայի կոնկրետ որ մասերն են վնասվել ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով:

Շրջուն շարադասությունը պաշտոնական ոճին բնորոշ հատկանիշ է: Դա սովորաբար ավելի պաշտոնական, հանդիսավոր և ազդեցիկ է դարձնում խոսքը: Այս ոճում առհասարակ հաճախադեպ են ծավալուն որոշիչները (վիճարկվող հրամանի
կասեցման վերաբերյալ պահանջ, պարզաբանման ենթակա կատարողական թերթ,
դռնբաց դատական նիստ, պատահարից առաջ ընդունված նորմեր), հեռացված
հատկացուցիչ-հատկացյալ կապակցությունները (տուժողի` ավտոմեքենայի վնասը
փոխհատուցելու պահանջը, Դատարանի` 2018 թվականի ապրիլի 5-ի որոշումը):
Դրանց նպատակային և տեղին շրջումը ճշգրտում, զորացնում է միքտը, ընդգծում է
խոսքի բովանդակային այս կամ այն կողմը: Օրինակ`
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Տարբերակ 1. Պատասխանող կողմը ներկայացրել է պահանջ` վիճարկվող
հրամանի կասեցման վերաբերյալ:
Տարբերակ 2. Պատասխանող կողմը վիճարկվող հրամանի կասեցման վերաբերյալ պահանջ է ներկայացրել:

Государство и право

Առաջին տարբերակում ուշադրությունը բևեռվում է պահանջ-ի վրա, շեշտվում
է ընդհանրապես պահանջ ներկայացնելու գաղափարը, իսկ երկրորդում առաջնային ու կարևոր է դառնում պահանջի բուն բովանդակային կողմը, հատկապես այն,
թե կոնկրետ ինչի վերաբերյալ է պահանջը:
Երկու տարբերակներն էլ հավասարապես ճիշտ են, պահպանում են պարզ,
հստակ, նաև պաշտոնական խոսքին հատուկ որակները:
Վարչական խոսքում շրջուն շարադասությամբ կառույցները գործածվում են
ավանդաբար: Որպես կանոն, փաստաթղթերի վերնագրերը որոշիչ-որոշյալ, հատկացուցիչ-հատկացյալ շրջուն կապակցություններ են, ինչպես`

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
հայերենի բարձրագույն խորհրդի 2018 թ. փետրվարի 10-ի N 1 նիստի

կամ`

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

Որպես վերնագրեր` այս կառույցները պատճառաբանված են. փաստաթղթի
անվանումը միանգամից ուշադրություն է գրավում: Խոսքային միջավայրում, սակայն, շրջուն շարադասության գործառույթը փոխվում է:
Շարադրանքում պետք է խուսափել որոշիչ-որոշյալ, հատկացուցիչ-հատկացյալ,
բացահայտիչ-բացահայտյալ կապակցությունների բաղադրիչների անհարկի հեռացումից, դրանց չպատճառաբանված շրջումից:
Անհարկի շրջումները խանգարում են ասելիքն արագ ընկալելուն: Օրինակ` Հա-

մաձայն Ձեր` 2016 թ. նոյեմբերի 30-ի դիմումի` աշխատանքից ազատվելու մասին,
Դուք 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ից ազատվել եք Ձեր զբաղեցրած պաշտոնից:
Մի կողմից` դիմում բառը հեռացել է իր հատկացուցիչից՝ Ձեր-ից. ընդմիջվել է
ծավալուն որոշիչով, մյուս կողմից` դիմում բառի մյուս` աշխատանքից ազատվելու
մասին որոշիչն էլ հանդես է եկել շրջուն շարադասությամբ: Հատկապես վերջինը,
դիրքով պայմանավորված, այնքան էլ չի կապվում իր որոշյալին: (Դուք-ն էլ ավելորդ է): Առավել հարմար տարբերակ է`

Աշխատանքից ազատվելու մասին 30.09.2016 թ. Ձեր դիմումի համաձայն`
01.12. 2016 թ. ազատվել եք Ձեր զբաղեցրած պաշտոնից:
Մեկ այլ օրինակ: Այսպիսով, վերաքննիչ բողոքում բերված փաստարկները չեն
ծառայում Դատարանին վերագրված խախտումների առկայությունն արձանագրելու` բողոք բերած անձի նպատակին, ուստի վերաքննիչ բողոքը բավարարվել չի
կարող:

Անհարթ կառույց է: Առաջին ընթերցումով թվում է` փաստարկները դատարանին չեն բավարարում, ուստի նպատակին-ը սրա համատեքստում ավելորդ է թվում:
Մինչդեռ դրանք չեն ծառայում բողոքաբերի նպատակին: Հնարավոր լուծման տարբերակները մի քանիսն են. կարելի է`
¾ Միայն շարադասությունը փոխել` հավելելով 1-2 բառ.

Այսպիսով, վերաքննիչ բողոքում բերված փաստարկները չեն ծառայում բողոքաբերի նպատակին, այն է` արձանագրել Դատարանին վերագրված խախտումների առկայությունը, ուստի վերաքննիչ բողոքը բավարարման ենթակա չէ:
¾ Գործածել բացահայտիչ-բացահայտյալ կառույց.

Այսպիսով, վերաքննիչ բողոքում բերված փաստարկները չեն ծառայում բողոքաբերի նպատակին` Դատարանին վերագրված խախտումների առկայությունը արձանագրելուն, ուստի վերաքննիչ բողոքը բավարարման ենթակա չէ:

¾ Նախադասությունը ենթարկել կառուցվածքային որոշ փոփոխության: Այս
տարբերակը նախընտրելի է. հնարավորություն է տալիս ազատվելու ավելորդ բա-
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ռերից: Ի դեպ, այս նախադասությամբ ձևակերպվում է դատական ակտի եզրափակիչ միտքը, հետևաբար այն պետք է լինի որոշակի ու հստակ:

Այսպիսով, վերաքննիչ բողոքում բերված փաստարկները չեն հիմնավորում
այն խախտումները, որոնք բողոքաբերը վերագրում է Դատարանին, ուստի վերաքննիչ բողոքը բավարարման ենթակա չէ:
Պետք է խուսափել նախադասության «միջուկը»՝ առանցքային բառը, նախադասության վերջում դնելուց: Կառույցն այսպիսին է.

Այդպիսի փաստը կարող է հավաստվել միայն ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց
պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված տեղեկանքով:

Նախ` ցանկալի չէ հավաստվել բառի գործածությունը, ապա` տեղեկանքով բառաձևը պետք է դնել խոսքը սաստկացնող միայն բառից հետո: Դերբայական դարձվածն ավելի է դժվարացնում անհրաժեշտ բառի որոնումը: Նշվածներից խուսափելու համար կարելի է կատարել շարադասական աննշան փոփոխություն: Հմմտ.`

⇒ Այդպիսի փաստը կարող է հավաստի դառնալ միայն տեղեկանքով` տրված
ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից:
Կամ` Այդպիսի փաստը կարող է հավաստի դառնալ միայն տեղեկանքով, որը
տրվել է (/տալիս է) ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից (/գործակալությունը):
Եթե վերը բերված օրինակներում սխալ շարադասությունը ընդամենը դժվարացնում է արագ ընկալումը, ապա լինում են դեպքեր, երբ այն հանգեցնում է արտառոց մտքերի «հայտնության», ինչպես`

Իրավասու մարմին առանց փաստաթղթերի բերման ենթարկված Սահմանադրական դատարանի անդամը պետք է անմիջապես ազատ արձակվի նրա ինքնությունը պարզելուց հետո:

Այս շարադասությամբ` ընդգծված բառակապակցությունը լրացնում է ոչ թե
անդամը բառին, ինչպես ենթադրվում է շարադրանքից, այլ Սահմանադրական դատարանի-ն. ունենում ենք բերման ենթարկված Սահմանադրական դատարան:
Հնարավոր է շտկելու հետևյալ տարբերակով.

ա) Սահմանադրական դատարանի իրավասու մարմին առանց փաստաթղթերի
բերման ենթարկված անդամը պետք է անմիջապես ազատ արձակվի նրա ինքնությունը պարզելուց հետո:
բ) Սահմանադրական դատարանի անդամը, որը առանց փաստաթղթերի բերման է ենթարկվել իրավասու մարմին, պետք է անմիջապես ազատ արձակվի նրա
ինքնությունը պարզելուց հետո:

Մի այլ դեպքում անճիշտ շարադասությունը ազդում է գործողությունների
տրամաբանական հաջորդականության վրա, ինչպես`

Անձը պետք է դատարանին ապացուցի ու վկայակոչի հիմնավոր փաստեր ժամկետը բաց թողնելու պատճառների մասին:
Այս նախադասությունը կարելի է ավելի պարզ վերաշարադրել: Հմմտ.`

⇒Անձը ժամկետը բաց թողնելու պատճառների մասին պետք է հիմնավոր փաստեր վկայակոչի դատարանին և ապացուցի դրանք:
Ամփոփում: Ենթակայի և ստորոգյալի հարաբերության, կապակցելիության
հարցերում հեշտ է կողմնորոշվել. ուշադիր լինելու դեպքում վրիպելը գրեթե բացառվում է: Մինչդեռ շարադասական խախտման յուրաքանչյուր դեպք կարող է
դառնալ առանձին քննարկման առարկա: Բացի այդ, հայերենի շարադասությունը
համեմատաբար ազատ է, և գրողն ինքն է ընտրում իր ասելիքին հարմար նախադասության անդամների դասավորություն, հետևաբար ամեն դեպքի համար չկա
սահմանված կանոն: Սակայն եթե հիմք ընդունենք միայն շարադասության ազատությունը և անտեսենք լեզվի ներքին օրինաչափությունները, ապա կունենանք
անճշտություններ (դրանք վերը քննարկեցինք): Լեզվագործածության բարձր մակարդակ ապահովելու համար լեզվազգացողության և լեզվական գիտելիքի ներդաշնակ համադրումը անհրաժեշտ է:
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The article examines the features syntax of legal documentation, grammatical
and logical subjects such as matches, their connectivity, as well as violations of the
sentence syntax members. Language sentence structure is relatively free, and its tale
writer chooses a suitable layout of the sentence, so there is no set rule for every
case. But if we take only syntax freedom and ignore the internal laws of language, we
will inaccuracies.
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В
данной
статье
рассматриваются
синтаксические
особенности
юридических документов РА, такие, как совпадение грамматического и
логического подлежащих, их сочетаемость, а также нарушения порядка слов в
предложении. В армянском языке порядок слов относительно свободный, и
автор сам выбирает тот порядок членов предложения, который удобней ему.
Поэтому нет строгих правил для каждого отдельного случая. Но если
пренебречь закономерностями языка, мы столкнемся с неточностями, что
особенно недопустимо в юридических документах.
Բանալի բառեր - ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնություն, շարադասական
փոփոխություն, կայուն շարադասություն, դերբայական դարձված, դատական ակտ,
հստակություն, պարզ կառույց, վերամբարձ ոճ, պաշտոնական գրագրություն
Key words - subject and predicate agreement, syntactic change, sustainable word order,
participial phrase, judicial act, clarity, simple structure, official writing.
Ключевые слова - согласование подлежащего и сказуемого, изменение порядка слов,
устойчивый порядок слов, причастный/деепричастный оборот, судебный акт, ясность
речи, простые конструкции, официальное делопроизводство, возвысшенный стиль.
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Հարգելի´ հեղինակներ,
Հանդեսին նյութեր հանձնելիս խնդրում ենք
պահպանել հետևյալ պահանջները.

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

