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Օլիմպիա Գեղամյան
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության
ամբիոնի դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու
____________________________

Սեփականությունը՝ որպես տնտեսական հարաբերությունների ամբողջություն,
ձևավորվել է դեռևս մարդկային փոխհարաբերությունների ձևավորման վաղ շրջանում: Հասարակության պատմական զարգացման ընթացքում սեփականության հարաբերություններն ամենատարբեր գործոնների ազդեցությամբ փոփոխվել են
(տնտեսական զարգացում, ռազմական նվաճումներ, պետության կառավարման
ձևի ու քաղաքական իշխանության փոփոխություններ և այլն): Դրանց համապատասխան էլ փոփոխվել են հասարակական արտադրության եղանակները: Խոսքը,
մասնավորապես, վերաբերում է հասարակական-տնտեսական ֆորմացիաներին,
որոնք հասարակության պատմականորեն որոշակի տիպերն են՝ իրենց բնորոշ արտադրության եղանակով և դրանով պայմանավորված՝ քաղաքական ու իրավական
վերնաշենքով, հասարակական գիտակցության ձևերով:
Սեփականության համապատասխան հարաբերությունները ներկայումս էլ ամրապնդվում և պաշտպանվում են պետության կողմից: Այսինքն՝ պետությունն օրենսդրական մակարդակով սահմանում է իրավական նորմեր, որոնք կարգավորում են համապատասխան սուբյեկտների միջև սեփականության տիրապետման,
օգտագործման և տնօրինման հարաբերությունները: Դրանց շնորհիվ սեփականության հարաբերություններն ստանում են իրավահարաբերությունների ձև, իսկ
դրանց սուբյեկտներն օժտվում են համապատասխան լիազորություններով, որոնք
պաշտպանվում են պետության սահմանած նորմերով: Սեփականությունից՝ որպես
տնտեսական կատեգորիայից, պետք է տարբերել սեփականության իրավունքը,
որտեղ սեփականության տնտեսական հարաբերություններն իրավական արտահայտություն են ստանում և ամրապնդում1: Եվ քանի որ սեփականության իրավահարաբերությունները կենտրոնական տեղ են զբաղեցնում թե´ սահմանադրական,
թե´ քաղաքացիական, թե´ քրեական, թե´ վարչական, թե´ մունիցիպալ ու էկոլոգիական և թե´ այլ իրավունքների ճյուղերի համակարգում, ուստի սեփականության ինստիտուտը կարելի է դիտել որպես համալիր ինստիտուտ:
Բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքը բոլոր պետությունների համար էլ սեփականության իրավունքի կարևորագույն բաղադրամաս
է: Դա պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ պետությունները շատ հաճախ հանդես են գալիս որպես այս կամ այն բնական ռեսուրսի բացառիկ սեփականատեր և որպես այդպիսին օժտված են համապատասխան բնական ռեսուրսի ոչ
միայն օգտագործման և տիրապետման, այլև տնօրինման իրավազորությամբ:
Թվում է՝ անհերքելի է, որ մեծածավալ բնական հարստություն ունեցող պետությունները պետք է առավել հարուստ լինեն, բնակչության սոցիալական ապահովվածության մակարդակը պետք է բարձր լինի, իսկ աղքատության շեմը՝ ցածր:
Սակայն բազմաթիվ երկրների օրինակներ հակառակն են ապացուցում: Մասնավո1

Տե´ս Տ.Կ. Բարսեղյան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք.
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րապես, Ռուսաստանի Դաշնությունը, զբաղեցնելով հսկայական տարածք, հարուստ է բնական տարբեր ռեսուրսներով, առանձին տեսակներով համարվում է առաջատարն աշխարհում, սակայն բնակչության աղքատության մակարդակը շատ
բարձր է այս երկրում: Եվ հակառակը, Հարավարևելյան Ասիայի որոշ երկրներում,
ինչպես օրինակ, Ճապոնիայում, թեև բնական ռեսուրսների պաշարները շատ չեն,
սակայն դրանք տնտեսապես զարգացած երկրներ են, և բնակչության սոցիալական
ապահովվածության մակարդակը զգալիորեն բարձր է:
Մեր խորին համոզմամբ, նման հակասական իրավիճակներում ծագող
բազմազան հարցերի պատասխանները կարելի է ստանալ բնական ռեսուրսների
կառավարման մարմինների սահմանման և նրանց լիազորությունների բաշխման,
բնական ռեսուրսների սեփականության իրավունքի սուբյեկտների և նրանց
իրավունքների ու պարտականությունների սխեմաներում:
Բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքն իրավաբանական տեսանկյունից ունի երկու դրսևորում. առաջին՝ որպես իրավական ինստիտուտ, երկրորդ՝ որպես սեփականատիրոջ իրավազորությունների ամբողջություն1:
Բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքը՝ որպես իրավական ինստիտուտ, այն իրավանորմերի ամբողջությունն է, որոնք կարգավորում
են բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության հարաբերությունները, իսկ
դրանք կարգավորող իրավանորմերի ամբողջությունը ձևավորում է սեփականության իրավունքն օբյեկտիվ իմաստով:
Սուբյեկտիվորեն բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքը սեփականատիրոջ հնարավորությունն է իր ունեցվածքը տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու իր հայեցողությամբ և անկախ որևէ մեկից՝ օրենքով սահմանված շրջանակներում: Այն կանխորոշում է սեփականության ներքո գտնվող բնական
ռեսուրսների ազատ օգտագործում սեփականատիրոջ կողմից: Այսինքն՝ բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքը սուբյեկտիվ իմաստով, ի տարբերություն օբյեկտիվի, միշտ պատկանում է կոնկրետ սուբյեկտի և սահմանափակված չէ ժամկետով: Չնայած վերոգրյալին՝ պետք է հաշվի առնել, որ այս իրավունքը
բացարձակ իրավունք չէ և չի ենթադրում սեփականատիրոջ ապօրինի կամայականությունները իր սեփականության նկատմամբ: Այս համատեքստում հիշատակման
արժանի է ՀՀ 2005 թ. Սահմանադրության հետևյալ դրույթը. «Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի իր հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու, տնօրինելու և կտակելու իր սեփականությունը: Սեփականության իրավունքի իրականացումը չպետք է
վնաս պատճառի շրջակա միջավայրին, խախտի այլ անձանց, հանրության և պետության իրավունքներն ու օրինական շահերը…» (հոդվ. 31)2:
Ցավոք, ներկայումս գործող սահմանադրությունը սեփականություն իրավունքը
նախատեսող հոդվածում հրաժարվել է այդ կարևոր մոտեցումն ամրագրելուց՝ շեշտադրելով միայն օրինական հիմքերով ձեռք բերված սեփականությունն իր հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու իրավազորությունները և
սեփականության իրականացման հետ կապված որոշ այլ տարրեր: Իհարկե, գործող Սահմանադրության 12-րդ հոդվածում նախատեսված է, որ յուրաքանչյուր ոք
պարտավոր է հոգ տանել շրջակա միջավայրի պահպանության մասին, էկոլոգիական օրենսդրությունը համապատասխան օրենսգրքերի և օրենքների մակարդակով
էլ սահմանում է շրջակա միջավայրին վնաս չպատճառելու պահանջը, սակայն, այնուամենայնիվ, գտնում ենք, որ, ինչպես ընդունված է մի շարք հետխորհրդային և
զարգացած պետությունների սահմանադրություններում, առավել արդարացի կլիներ նաև ՀՀ Սահամանդրությամբ նախատեսել սեփականության իրականացման
1
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ընթացքում շրջակա միջավայրին վնաս չպատճառելու պահանջ, ինչն առավել
կարևոր երաշխիք է բնապահպանական առումով:
Շարունակելով բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության հարաբերությունների սահմանադրական իրավակարգավորումների հարցը՝ նշենք, որ ՀՀ
Սահմանադրության 10-րդ հոդվածի համաձայն`
«1. Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվում և հավասարապես պաշտպանվում են սեփականության բոլոր ձևերը:
2. Ընդերքը և ջրային ռեսուրսները պետության բացառիկ սեփականությունն
են»1:
Համակարծիք չենք 2015 թ. սահմանադրական ձևակերպման փոփոխության
հեղինակների հետ, քանի որ, մեր խորին համոզմամբ, որևէ բնական ռեսուրսի
նկատմամբ սեփականության իրավունքը որպես բացառիկ հռչակելն արդարացված չէ: Ավելի ճիշտ ենք համարում (մանավանդ սահմանադրական մակարդակով)
բոլոր բնական ռեսուրսներին հավասար իրավական կարգավիճակ շնորհելու մոտեցումը: Բնականաբար, էկոլոգիական օրենսդրությունը, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր առանձին բնական ռեսուրսի առանձնահատկությունները, համապատասխանաբար պետք է տարբեր ձևով սահմանի դրանց սեփականության կարգավորման հարաբերությունները: Ավելին, «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում 2 նախատեսված է. «Հայաստանի Հանրապետությունում կենդանական աշխարհը պետության բացառիկ սեփականությունն է»: Դժվար է լիարժեք հինավորումներ գտնել, թե ինչու են այս բնական ռեսուրսները պետության «բացառիկ» սեփականության ներքո հայտնվել տարբեր նորմատիվ ակտերով, կամ ինչու, օրինակ՝ բուսական աշխարհը ևս չի դասվել պետությանը բացառիկ սեփականության
իրավունքով պատկանող բնական ռեսուրսների շարքին:
Գործող Սահմանադրության՝ սեփականության իրավունքը նախատեսող 60-րդ
հոդվածում ամրագրված է. «…Սեփականության իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով՝ հանրության շահերի կամ այլոց հիմնական իրավունքների
և ազատությունների պաշտպանության նպատակով: … Հողի սեփականության իրավունքից չեն օգտվում օտարերկրյա քաղաքացիներն ու քաղաքացիություն չունեցող անձինք, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի…»: Որպես ինքնիշխան, հանրային և մասնավոր իրավունքի առանձնահատուկ սուբյեկտ՝ Հայաստանի Հանրապետությունը կոնկրետ իրավական դրույթների միջոցով ինքն է որոշում
պետական սեփականության իրավունքի սահմաններն ու բովանդակությունը, քաղաքացիական շրջանառության կանոնները, այդ հարաբերություններին իր մասնակցության ծավալն ու եղանակները, գույքի առանձին տեսակների կարգավիճակը3: Սեփականության հարաբերությունների հիմքում ընկած է նաև սահմանադրական հետևյալ դրույթը. «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կարգի հիմքը սոցիալական շուկայական տնտեսությունն է, որը հիմնված է մասնավոր սեփականության, տնտեսական գործունեության ազատության, ազատ տնտեսական
մրցակցության վրա և պետական քաղաքականության միջոցով ուղղված է ընդհանուր տնտեսական բարեկեցությանը և սոցիալական արդարությանը»:
Ինչպես արդեն նշել ենք, սեփականությունն ու այն կարգավորող իրավական
նորմերն ունեն պատմական բնույթ, զարգացման ընթացքում դրանք փոխվում են:
Դրանով էլ պայմանավորված է հասարակության զարգացման տարբեր փուլերում
սեփականության՝ հանրային, մասնավոր, համայնքային, խառը ձևերի գոյությունը:
1

Ընդունվել է 06.12.2015թ., ուժի մեջ է մտել 22.12.2015թ., ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ
թողարկում, Հոդ.1118:
2
ՀՀ ՊՏ 2000.05.12/9(107), Ընդունվել է 03.04.2000, ուժի մեջ է մտել 12.05.2000:
3
Տե´ս Տ.Կ. Բարսեղյան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք.
Առաջին մաս, Եր., 2014, էջ 353:
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Քննարկելով բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքի
ձևերը՝ պետք է նշել, որ տարբեր ժամանակաշրջաններում սեփականության հարաբերությունները տարբեր բնույթ ու բովանդակություն են ունեցել: Հատկապես անկախության ձեռքբերումը բեկումնային քայլ էր: Բնական ռեսուրսների ամենատարբեր ոլորտներում գործող հարաբերություններում փոփոխությունները նոր պատկեր
ուրվագծեցին Հայաստանի Հանրապետությունում բնական ռեսուրսների մասնավոր սեփականության բնագավառում:
Մասնավորապես, ի տարբերություն խորհրդային կառավարման ժամանակաշրջանում գործող հողի պետական սեփականության հարաբերություններին,
անկախությունից հետո պետության հետ հողի սեփականատերերի շարքում հայտնվեցին քաղաքացիները, իրավաբանական անձինք և համայնքները1: Հողի նկատմամբ մասնավոր սեփականության իրավունքի կողմնակիցները գտնում են, որ առանց դրա անհնարին է շուկայական տնտեսության զարգացումը, և դա կարևոր
դրական քայլ է երկրում հատկապես գյուղատնտեսության և արտադրության զարգացման համար:
Անհրաժեշտ ենք համարում նախ և առաջ շեշտել, որ «…Հողի սեփականության իրավունքից չեն օգտվում օտաերկրյա քաղաքացիներն ու քաղաքացիություն
չունեցող անձինք, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի» սահմանադրական դրույթը: Այս նորմի բովանդակությունը հիմք ընդունելով՝ ՀՀ հողային օրենսգիրքը մանրամասն սահմանում է քաղաքացիների, իրավաբանական անձանց, համայնքների և պետության՝ հողի նկատմամբ սեփականության հարաբերությունները,
դրանց ծագման, փոփոխման ու դադարման հիմքերը, այն հողերը, որոնք չեն կարող սեփականության իրավունքով փոխանցվել քաղաքացիներին ու իրավաբանական անձանց և այլն: Ի դեպ, հողամասերի սեփականության հարաբերությունները,
լինելով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության, արտադրության, քաղաքականության կարևորագույն հարաբերություններ, կարգավորվում են ինչպես ՀՀ
Սահմանադրությամբ, այնպես էլ ՀՀ վավերացրած միջազգային պայմանագրերով,
ՀՀ հողային օրենսգրքով, մի շարք այլ օրենքներով, կառավարության որոշումներով, ՀՀ Նախագահի, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ակտերով: Պետության տնտեսական, անվտանգության և մի
շարք այլ տեսանկյուններից հույժ կարևոր ենք համարում օտարերկրյա քաղաքացիներին ու քաղաքացիություն չունեցող անձանց ՀՀ-ում հողամասի սեփականության իրավունք չտրամադրելու հոդվածի բովանդակությունը:
Համայնքային սեփականությունը սեփականության ինքնուրույն տեսակ է: Այն
հանրային սեփականություն է, քանի որ նրա սուբյեկտները՝ համայնքային, այսինքն՝
հանրային-իրավական կազմավորումները, իրենց հիմնական գործունեությունն իրականացնում են հանրային իրավունքի շրջանակներում, իսկ քաղաքացիական
շրջանառությանը մասնակցում են հանրային գործունեության իրականացումը ապահովելու անհրաժեշտությունից ելնելով2: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն՝ «Համայքներին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը համայնքների սեփականությունն է, և համայնքային սեփականության իրավունքի սուբյեկտներ են քաղաքային, գյուղացիական և թաղային համայնքները»3:
Անկախացումից հետո ՀՀ-ում ՝իրականացված վարչատարածքային բաժանմամբ ստեղծված համայնքների գործունեության մեջ կարևորագույն դեր ու նշանակություն ունի հատկապես հողի նկատմամբ սեփականության իրավունքը: Հողային
օրենսգրքի 56-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով համայնքների սեփականութ1

ԸՆդունվել է 29.01.1991թ., չի գործում, ՀՀԳԽՏ 1991/2:
Տե´ս Տ.Կ. Բարսեղյան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք.
Առաջին մաս, Եր., 2014, էջ 365:
3
Ընդունվել է 05.05.1998թ., ուժի մեջ է մտել 01.01.1999թ., ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50):
2
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Պետություն և իրավունք

յանն են պատկանում տվյալ համայնքի սահմանագծի ներսում գտնվող հողերը, բացառությամբ պետությանը, քաղաքացիներին, իրավաբանական անձանց և սեփականության այլ սուբյեկտներին պատկանող հողերը: Համայնքի սեփականությանը
կարող են պատկանել նաև համայնքի սահմանից դուրս գտնվող և համայնքի սեփականությանը հանձնված կամ համայնքի ձեռք բերած հողամասերը: Այս և նմանատիպ մի շարք հարաբերություններ մանրամասն իրավական կարգավորման են
ենթարկված ինչպես ՀՀ հողային օրենսգրքով, այնպես էլ ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքով1 և մի շարք այլ իրավական ակտերով:
Ցանկանալով ներկայացնել որոշ բնական ռեսուրսների նկատմամբ
սեփականության իրավունքի առանձնահատկությունները՝ նշենք, որ ընդերքի սեփականության բնագավառում ՀՀ Սահմանադրությունն այն հռչակում է պետության բացառիկ սեփականություն: Ի դեպ, պետք է նկատի ունենալ, որ ընդերքն ավելի լայն
հասկացություն է, քան օգտակար հանածոներն են, քանի որ այն և´ արդյունահանվող
վառելիքի աղբյուր, և´ նյութական հումք է, և´ գիտական ուսումնասիրությունների օբյեկտ: 2011 թ.-ին ընդունված «Ընդերքի մասին» օրենսգիրքը նախատեսում է. «1. Հայաստանի Հանրապետության ընդերքը պետության բացառիկ սեփականությունն է, որը կարող է տրամադրվել օգտագործման միայն երկրաբանական ուսումնասիրությունների և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակներով:
2. Ընդերքի տեղամասերը չեն կարող լինել առքուվաճառքի, գրավի առարկա
կամ օտարվել այլ ձևով»2:
Ընդերքօգտագործման կարևորագույն հիմնահարցերից է նաև «Ընդերքի մասին» օրենսգրքի 20-րդ հոդվածով նախատեսված այն նորմը, ըստ որի՝ «…3. Անժամկետ և անհատույց ընդերքօգտագործումն իրականացվում է ոչ մետաղական
օգտակար հանածոների արդյունահանումը շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, սեփական կարիքների համար ընդերքօգտագործողին՝ սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերից»: Այս նորմը թեև համապատասխան
հողամասի սեփականատիրոջն իրավունք է վերապահում իրականացնել ընդերքօգտագործման իրավունք, սակայն թե´ նույն հոդվածով, թե´ որոշ այլ նորմերով
նախատեսված են համապատասխան սահմանափակումներ՝ կապված և´ ընդերքօգտագործման սահմանների, և´ օբյեկտի, և´ ընդերքօգտագործման նպատակի
հետ, ինչը կարևոր երաշխիք է ընդերքօգտագործման իրավունքի իրականացման
ճանապարհին պետության վերահսկողության իրականացման առումով:
Բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության հարաբերություններում
խիստ կարևորելով նաև անտառների դերն ու նշանակությունը յուրաքաչյուր պետության համար՝ պետք է նշել, որ ՀՀ անտառային օրենսգիրքը այս ոլորտի սեփականության հարաբերությունների իրավակարգավորման առումով «Անտառների և
անտառային հողերի նկատմամբ սեփականության իրավունքը» վերտառությամբ 4րդ հոդվածում նախատեսում է՝
«1. Անտառները և անտառային հողերը լինում են պետական, համայնքային և
մասնավոր:
2. Պետական անտառները և անտառային հողերը ենթակա չեն օտարման համայնքներին, իրավաբանական անձանց ու քաղաքացիներին:
3. Համայնքների, իրավաբանական անձանց և քաղաքացիների սեփական հողերի վրա դրանց սեփականատերերի կողմից հիմնված անտառները համարվում
են նրանց սեփականությունը:
4. Անտառների նկատմամբ սեփականության և այլ գույքային իրավունքները
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Ընդունվել է 07.05.2002թ., ուժի մեջ է մտել 21.06.2002թ. ՀՀՊՏ 2002.06.21/21(196), Հոդ.473:
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ենթակա են պետական գրանցման՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով» :
Հոդվածի բովանդակությունից պարզ է դառնում, որ անտառների և անտառային հողերի նկատմամբ գործում է ինչպես մասնավոր, այնպես էլ պետական ու համայնքային սեփականությունը, ինչն էականորեն տարբերվում է խորհրդային կառավարման ժամանակաշրջանում տիրող իրավիճակից, երբ անտառները և անտառային հողերը պետության բացառիկ սեփականություն էին:
Բնական ռեսուրս հասկացության առավել խորքային ընկալման համար
անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ նաև «բնության օբյեկտ» և «բնական ռեսուրս» հասկացությունների տարբերությանը. առաջինն ավելի լայն հասկացություն է,
քան մյուսը, քանի որ բնական ռեսուրսն էկոլոգիական իրավունքում ընկալվում է որպես բնության օբյեկտի այն հատվածն ու այն ծավալը, որն օգտագործվում, վերցվում կամ կարող է վերցվել համապատասխան կարիքների բավարարման համար,
դառնալ արտադրության կամ սպառման միջոց2: Գտնում ենք, որ ՀՀ օրենսդրության
լուրջ բացերից է այն, որ սահմանված չեն «բնության օբյեկտ» և «բնական ռեսուրս»
հասկացությունները, մինչդեռ դրանք շրջակա միջավայրի պահպանության և ռացիոնալ բնօգտագործման կենտրոնական ինստիտուտներ են: Այստեղ, կարծում ենք,
պետք է շեշտել ՀՀ-ում «Էկոլոգիական քաղաքականության մասին» օրենքի անհրաժեշտությունը, որը մի շարք կարևոր այլ հասկացությունների հետ մեկտեղ անպայմանորեն կնախատեսի նաև վերոհիշյալ հասկացությունները ու դրանց հետ կապված
հարաբերությունների իրավակարգավորման հիմնադրույթները:
Հավելենք, որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը 134-րդ հոդվածի ուժով հողամասերը, ընդերքի մասերը, մեկուսի ջրային օբյեկտները, անտառները, բազմամյա
տնկիները… դասում է անշարժ գույքի շարքին3:
Առանձնակի ուշադրության արժանի է այն փաստը, որ հստակ պետք է տարանջատել բնության օբյեկտն ու բնական ռեսուրսի նկատմամբ սեփականության իրավունքի օբյեկտը: Բնական ռեսուրսի նկատմամբ սեփականության իրավունքի
օբյեկտը բնական ռեսուրսի նկատմամբ սեփականության իրավունքի տարրերից է
սուբյեկտի և բովանդակության հետ միասին: Բնական ռեսուրսների սեփականության իրավունքի օբյեկտները բնության այն արժեքներն են, որոնց շուրջ ձևավորվում
են սեփականության հարաբերությունները: Այդպիսիք են հողը, ընդերքը, ջրերը,
կենդանական աշխարհը, բուսական աշխարհը և այլն: Բնության ռեսուրսների սեփականության իրավունքի օբյեկտների թվին դասվում են նաև հատուկ պահպանվող բնական տարածքները, որոնք ցամաքի և համապատասխան օդային ավազանի՝ օրենքով առանձնացված տարածքներն են, և այն առանձին բնական օբյեկտները, որոնք բնապահպանական, գիտական, կրթական, առողջարարական, պատմական-մշակութային, ռեկրեացիոն, զբոսաշրջության, գեղագիտական արժեք ունեն, և
որոնց համար սահմանված է հատուկ ռեժիմ:
Հիմնախնդրի վերլուծությանը վերաբերող կարևորագույն հարցերից մեկն այն
է, թե արդյոք բոլոր բնական օբյեկտները կարող են հանդես գալ որպես սեփականության իրավունքի օբյեկտներ: Եվ եթե հողերի և այլ բնական օբյեկտների պարագայում կարելի է հիմնավոր ձևով դրական պատասխանել հարցին, ապա մթնոլորտային օդի պարագայում հարցը մնում է անպատասխան: Մասնավորապես, ՀՀ
«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» օրենքի4 համաձայն՝ մթնոլորտային
օդը բնական միջավայրի բաղադրամաս է, որը մթնոլորտը կազմող գազերի բնական խառնուրդ է և գտնվում է բնակելի, արտադրական և այլ տեսակի շենքերից
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դուրս: Փաստորեն, մթնոլորտային օդը թեև համարվում է բոլոր կենդանի գոյացությունների կենսագործունեության բնական բաղադրատարր, սակայն սեփականության իրավունքի օբյեկտ չի հանդիսանում, ինչը պայմանավորված է դրա ֆիզիկական վիճակով: Այն՝ որպես նյութական սուբստանցիա, մշտապես գտնվում է տուրբուլենտ շարժման մեջ, չի կարող անհատականացվել, ուստի չի կարող գտնվել
որևէ սուբյեկտի տիրապետման տակ: Մինչդեռ սեփականատիրոջ իրավազորություններից մեկը հենց տիրապետումն է: Մթնոլորտային օդը, ինչպես նաև օզոնային
շերտը, փոթորիկները չեն կարող տնտեսական շահագործման ենթարկվել1: Այսպիսով՝ հողերը, ընդերքը և մյուս բնության օբեյկտները կարող են հանդես գալ որպես
սեփականության օբյեկտ՝ բացառությամբ մթնոլորտային օդի:
Քննարկվող թեմայի շրջանակներում հետաքրքրաշարժ է նաև հատուկ պահպանվող բնական տարածքների խնդիրը: Համաձայն «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի2՝ դրանց կատեգորիաները սահմանում է
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը: Միջազգային և հանրապետական նշանակության՝ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողերը պետության սեփականությունն են: Ազգային պարկերի ամբողջականությունը և պահպանության ռեժիմն ապահովելու նպատակով դրանց ռեկրեացիոն և տնտեսական
գոտիներում, բացի պետական սեփականության հողերից, կարող են ընդգրկվել
նաև այլ սեփականատերերի պատկանող հողեր: Տեղական նշանակության բնության հատուկ պահպանվող տարածքները կարող են ստեղծվել նաև համայնքային
սեփականություն համարվող հողերում: Սույն հոդվածի բովանդակության վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ թեև բնության հատուկ պահպանվող տարածքները
պատկանում են պետությանը, սակայն առանձին դեպքերում դրանք կարող են
գտնվել նաև քաղաքացիներին, իրավաբանական անձանց կամ համայնքների՝ սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերի վրա: Հաշվի առնելով բնության հատուկ պահպանվող տարածքների դերն ու նշանակությունը՝ նույն օրենքը
սահմանում է նաև, որ հողի սեփականատերերը կամ օգտագործողը պարտավոր
են պահպանել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների համար օրենքով
սահմանված պահպանության համապատասխան ռեժիմը և օգտագործման կարգը:
Այս ռեժիմների պահպանության ապահովումը խթանելու համար Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կարող են սահմանվել հարկերի և այլ պարտադիր վճարների արտոնություններ:
Ինչպես տեսնում ենք, օրենսդիրը մի կողմից լիովին հիմնավոր է համարում քաղաքացիների, իրավաբանական անձանց ու համայնքներին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերում բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
գոյությունը, սակայն մյուս կողմից դրանց պահպանության արդյունավետությունը և
այդ տարածքների նկատմամբ պատասխանատվության համապատասխան մակարդակ ապահովելու համար օրենքով սահմանում է պահպանության հատուկ նորմեր:
Առանձնահատուկ ուշադրության արժանի է նաև ֆիզիկական անձի՝ որպես
բնության ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքի սուբյեկտի հարցի
քննարկումը, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո շուկայական հարաբերությունների անցման, տնտեսական ազատ մրցակցության պայմաններում ֆիզիկական անձի դերն էականորեն փոխվել է: Ի տարբերություն
խորհրդային իրավակարգավորումներում ֆիզիկական անձի՝ սահմանափակ իրավունքների՝ ներկայումս նա օժտված է էականորեն լայն իրավունքներով և ազատություններով: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված է, որ ինչպես հողամասերը, այնպես էլ
անտառները կարող են հանդես գալ որպես ֆիզիկական անձի սեփականության ի1

Տե´ս Б.В. Ерофеев, Экологическое право России. М., 2002, էջ 180:
Ընդունվել է 27.11.2006թ., ուժի մեջ է մտել 04.01.2007թ., ՀՀՊՏ 2006.12.25/66 (521), Հոդ.
1363:
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րավունքի օբյեկտներ: Մասնավորապես, ՀՀ Սահմանադրությունն ու ՀՀ հողային օրենսգիրքը հստակ սահմանում են, որ հողի նկատմամբ սեփականության իրավունքն
ամրագրված է միայն ՀՀ քաղաքացիների համար, իսկ օտարերկրյա քաղաքացիներն
ու քաղաքացիություն չունեցող անձինք Հայաստանի Հանրապետությունում կարող
են լինել հողի սեփականատեր միայն օրենքով նախատեսված՝ որպես հատուկ կացության կարգավիճակ ունեցող անձ (ՀՀ հողային օրենսգիրք1 4-րդ հոդ.):
Քննարկվող հարցն առավել լիարժեք ներկայացնելու համար կարևոր ենք համարում մատնանշել նաև հողային օրենսգրքի հետևյալ դրույթը.
«1. Օտարերկրյա պետությունները և միջազգային կազմակերպությունները դիվանագիտական և ներկայացուցչական նպատակների համար ցանկացած սեփականատիրոջից օրենքով սահմանված կարգով հողամաս կարող են ձեռք բերել կամ
վարձակալել կամ անհատույց (մշտական) օգտագործման կամ կառուցապատման
իրավունքով օգտագործել միայն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմնի հիմնավորած
միջնորդության հիման վրա ընդունված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման կամ միջազգային պայմանագրի համաձայն՝ պահպանելով փոխադարձության սկզբունքը:
2. Պետության սեփականություն համարվող հողամասերը օտարերկրյա պետություններին և միջազգային կազմակերպություններին դիվանագիտական և ներկայացուցչական նպատակների համար տրամադրվում են ուղղակի վաճառքի, անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրման, ինչպես նաև վարձակալության կամ անհատույց (մշտական) օգտագործման, կառուցապատման իրավունքով՝ պահպանելով փոխադարձության սկզբունքը» (հոդ. 63.1):
Փաստորեն, ՀՀ օրենսդրությունը հստակ նախատեսում է այն խիստ սահմանափակ հիմքերը, որոնցով օտարերկրյա քաղաքացիներն ու քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունները և միջազգային կազմակերպությունները դիվանագիտական և ներկայացուցչական նպատակների իրականացման համար կարող են դառնալ հողամասի սեփականատերեր:
Կարևոր ենք համարում ընդգծել նաև այն հանգամանքը, որ թեև սեփականատերն ինքն է որոշում իր սեփականությունն օգտագործելու կամ չօգտագործելու իրավունքի իրացումը, սակայն պետք է հաշվի առնի, որ առանձին դեպքերում օրենքով հստակ ժամանակահատված է նախանշված որոշ իրավունքների իրացման
համար: Ասվածի վառ հիմնավորումը տրվում է ՀՀ հողային օրենսգրքի 105-րդ հոդվածով նախատեսված դրույթով, ըստ որի՝ երեք տարի շարունակ գյուղատնտեսական նշանակություն ունեցող հողերը չօգտագործելը հիմք է հանդիսանում սեփականատիրոջից հողամասը դատական կարգով անհատույց վերցնելու համար2:
Այս նորմը ևս մեկ անգամ հիմնավորում է այն մոտեցումը, որ ինչքան էլ սեփականատերն ունենա իր սեփականության նկատմամբ բազմաթիվ լիազորություններ,
միևնույնն է, շրջակա միջավայրի և նրա առանձին բաղադրիչների առանձնահատկությունները հաշվի առնելու հիման վրա ստեղծված օրենսդրական պահանջները
մնում են գերակա:
Այսպիսով՝ բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության հարաբերությունները, լինելով յուրաքանչյուր պետության գոյության ու հասարակության կենսագործունեության կարևորագույն հիմք, մանրամասն իրավական կարգավորման են
ենթարկվում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և ընթացիկ օրենսդրությամբ՝ միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու դրույթներին համապատասխան:

1
2

Ընդունվել է 02.05.2001թ., ուժի մեջ է մտել 15.06.2001թ., ՀՀՊՏ 2001.06.15/17(149), Հոդ.457:
Ընդունվել է 02.05.2001թ., ուժի մեջ է մտել 15.06.2001թ., ՀՀՊՏ 2001.05.15/17(149), Հոդ.457:
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Պետություն և իրավունք

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И
ПРАКТИКЕ РА
Олимпия Гегамян
Ассистент кафедры гражданского процесса ЕГУ,
кандидат юридических наук
__________________________

Данная статья посвящена праву собственности на природные ресурсы,
которая имеет первостепенное значение для каждой страны, в том числе и для
Республики Армения. В статье изложены законодательные положения по
регулированию данной сферы, рассмотрены недостатки, пробелы, особенности
правприменительной практики.
В статье представлены конституционные положения в разные периоды и
действующие отраслевые нормы.
Проведя анализ, в статье представлены рекомендации, которые по нашему
мнению, будут способствовать совершенствованию законодательства и
эффективному осуществлению права собственности на природные ресурсы.

SOME FEATURES OF THE RIGHT OF OWNERSHIP
TO NATURAL RESOURCES IN THE RA LEGISLATION
AND PRACTICE
Olympia Geghamyan
Docent of the YSU Chair of Civil Procedure
Candidate of Legal Sciences
__________________________

The present article is devoted to the right of ownership to natural resources that is
primary importance to any country as well as to the Republic of Armenia. The article
outlines the legislative regulations, tha gaps, shortcomes and practice.
The article presents constitutional regulations in different periods and current
sectoralregulatons.
As a result of that analisys, several proposals are introduced which, in our
opinion, will contribute to the improvement of legislation and the effective realization of
the right of ownership to natural resources.
Բանալի բառեր – բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունք,
բնական ռեսուրսի նկատմամբ սեփականության իրավունքի օբյեկտ, բնական
ռեսուրսի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ձևերը:
Ключевые слова – право собственности на природные ресурсы, объект права
собственности на природные ресурсы, формы права собственности на
природные ресурсы.
Key words – the right of ownership to natural resources, the object of the right of
ownership to natural resources, forms of the right of ownership to natural resources.
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Վարդան Պողոսյան
«Ժողովրդավարություն` իրավունքի միջոցով» եվրոպական հանձնաժողովի (Վենետիկի
հանձնաժողով) փոխարինող անդամ, 2013-2015 թթ. սահմանադրական
բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ
_______________________________

Նորա Սարգսյան
ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
_______________________________

Հիմնական իրավունքները` որպես պոզիտիվ ամրագրված սահմանադրական
իրավունքներ, Հայաստանում երկար պատմություն չունեն և առաջին անգամ սահմանադրորեն ամրագրվել են միայն Խորհրդային Հայաստանում: Այդուհանդերձ,
խորհրդային պետությունում, որտեղ առանձին անհատը ստորադասված էր «հանրության շահերին», հիմնական իրավունքները, որքան էլ որ դրանք հռչակված լինեին սահմանադրությունում, չէին կարող ունենալ և չունեին այն նշանակությունը,
որը բնորոշ է ժամանակակից իրավական պետություններին (I): Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից ընկալմամբ հիմնական իրավունքների և դրանց
իրական դերի մասին կարելի է խոսել միայն անկախության ձեռքբերումից հետո (II),
սակայն հիմնական իրավունքների կարգավորման նկատմամբ խորհրդային մոտեցումները և ազդեցությունը ամբողջությամբ հաղթահարելու համար պահանջվեցին
երկու ծավալուն սահմանադրական փոփոխություններ (III և IV): Հիմնական իրավունքների լիարժեք կենսագործումը և դրանց գործնական նշանակության բարձրացումը, այդուհանդերձ, մեծապես կապված են հիմնական իրավունքների հասցեատիրոջ՝ հանրային իշխանության մարմինների (առաջին հերթին՝ դատարանների և
վարչական մարմինների)՝ հիմնական իրավունքների ազդեցության պատշաճ ընկալումից (V)։
I.
րում

Հիմնական իրավունքների բնորոշ գծերը խորհրդային սահմանադրություննե-

Խորհրդային Միությունում սահմանադրությունը դիտարկվում էր որպես առավելապես քաղաքական-գաղափարախոսական փաստաթուղթ, իսկ դրա նորմերը
համարվում էին ծրագրային դրույթներ կամ ընդհանուր ուղենիշներ: Կոմունիստական գաղափարախոսության վրա հիմնված ԽՍՀՄ 1924 թ., 1936 թ. և 1977 թ. բոլոր
սահմանադրությունները, ինչպես նաև դրանց բովանդակությունը գրեթե անփոփոխ
վերարտադրող ԽՍՀՄ հանրապետությունների սահմանադրություններն1 առաջնային էին համարում քաղաքական-գաղափարախոսական սկզբունքները` հետին
պլան մղելով մարդուն, նրա հիմնական իրավունքները և անմիջական գործողութ1

Տե´ս Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության 1922 թ. փետրվարի
2-ի Սահմանադրություն (մեծապես հիմնված էր ՌՍՖՍՀ 1918 թ. Սահմանադրության վրա),
Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության 1937 թ. մարտի 23-ի
Սահմանադրություն (Հիմնական օրենք), Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական
Հանրապետության 1978 թ. ապրիլի 14-ի Սահմանադրություն:
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յունը: Դրանով նսեմացվում էր նաև Սահմանադրության նորմատիվ բնույթը: Խորհրդային իրավունքի գիտության մեջ գերիշխում էր այն մոտեցումը, որ Սահմանադրության նորմերը «կոնկրետ իրավական» հարաբերություններ չեն առաջացնում,
այլ միայն ընդհանուր կարգավորիչի դեր ունեն, և, հետևաբար, իրավունքների և ազատությունների հետ կապված կոնկրետ վեճի շրջանակներում հնարավոր չէ անմիջականորեն հենվել սահմանադրական նորմերի վրա1:
Հիմնական իրավունքների ընկալումը՝ որպես մարդ-պետություն հարաբերությունների առանցք, խորհրդային համակարգում արմատապես տարբերվում էր լիբերալ իրավական պետություններից: Խորհրդային պետությանը և գաղափարախոսությանը բնորոշ էր «հասարակական» շահերի գերակայությունը քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների նկատմամբ, իսկ հասարակական շահերի միակ
ճշմարիտ մեկնողը կոմունիստական կուսակցությունն էր: Պետության տեսությունը
մարդուն չէր դիտում որպես ինքնավար արժեք, քանի որ մարդու և հասարակության միջև հարաբերություններում առաջնայինը հասարակությունն էր։ Հետևաբար,
անհատի իրավունքների պաշտպանությունը դիտվում էր որպես երկրորդային՝ հասարակական շահերի պահպանության համեմատությամբ:
Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության 1922 թ.
փետրվարի 2-ի Սահմանադրությունը2 չուներ հիմնական իրավունքներին նվիրված
հատուկ գլուխ. սահմանադրական իրավունքները և ազատությունները, բացառությամբ ընտրական իրավունքի, սահմանված էին Սահմանադրության 1-ին գլխում, որը վերնագրված էր «Շահագործվող և աշխատավոր ժողովրդի իշխանության հիմնական սկզբունքները»: Սահմանադրության 6-րդ հոդվածը «աշխատավորների
քաղաքացիական դաստիարակության, մտավոր, բարոյական ազատագրության և
դասակարգային կազմակերպության նպատակով» ՀՍԽՀ աշխատավորներին
տրամադրում էր հետևյալ ազատությունները՝
- խոսքի ազատություն և մամուլի անկախություն (հոդված 6, «բ» ենթակետ),
- ժողովների, միտինգների, ցույցերի և այլ համախմբումների ազատություն
(հոդված 6, «գ» ենթակետ),
- միությունների ազատություն (հոդված 6, «դ» ենթակետ),
- ազատորեն կրոնական և հակակրոնական պրոպագանդ վարելու իրավունք (հոդված 6, «ա» ենթակետ)։
Ուշագրավ է, որ բացառությամբ 6-րդ հոդվածի «ա» ենթակետում ամրագրված
իրավունքի, որը վերապահված էր բոլոր քաղաքացիներին, 6-րդ հոդվածի «բ»-«դ»
ենթակետերում ամրագրված ազատությունները վերապահված էին միայն ՀՍԽՀ
աշխատավորներին։ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի «բ» ենթակետով «շահագործող դասակարգերը զրկվում են ընդհանրապես քաղաքական իրավունքներից և
հատկապես քաղաքական պաշտոնակալության իրավունքից»: Ինչ վերաբերում էր
աշխատավորներին, ապա նրանք, ըստ Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի, վայելում էին հավասար իրավունքներ՝ «առանց ազգի և դավանանքի խտրության»:
Սահմանադրության այս դրույթները, ինչպես նաև 1-ին և 5-րդ հոդվածի «ա» ենթակետերը, հստակորեն արտացոլում էին ՀՍԽՀ իշխանության դասակարգային բնույթը՝ որպես բանվորների և գյուղացիների պետություն։
Ի տարբերություն իր նախորդի՝ՀԽՍՀ 1937 թ. Սահմանադրությունը3 առանձին
գլուխ էր նվիրում հիմնական իրավունքներին՝ դրանք կարգավորելով հիմնական
պարտականությունների հետ միասին: Սահմանադրության 8-րդ գլուխը, որը վերնագրված էր «Քաղաքացիների հիմնական իրավունքներն ու պարտականություն1

Տե´ս А. Венгеров, Прямое действие Конституции: правовые, социальные, психологические аспекты // Общественные науки и современность, 1995, № 5, էջ 53:
2
Տե´ս ՀՍԽՀ Դեկրետների և որոշումների հավաքածու, 25 ապրիլի, 1922 թ., հ. 8, էջ 57-72։
3
Հրապարակված է 1937 թ. մարտի 26-ի «Խորհրդային Հայաստան» թերթի թիվ 69-ում։

Государство и право

15

ները», բաղկացած էր տասնվեց հոդվածներից (հոդվածներ 93-108): Հիմնական իրավունքների գլուխը սկսվում էր սոցիալական իրավունքներից (հոդվածներ 93-96),
որոնց հետևում էին իրավահավասարությանը (հոդվածներ 97-98) և քաղաքական
իրավունքներին (հոդվածներ 99-104) վերաբերող հոդվածները: Գլուխը եզրափակում էին քաղաքացիների հիմնական պարտականությունները (հոդվածներ 105108): Քանի որ այն «հաղթանակած սոցիալիզմի» Սահմանադրություն էր, որպես
հիմնական իրավունքների կրողներ ճանաչում էր բոլոր քաղաքացիներին, այլ ոչ թե
միայն աշխատավորներին։
«Զարգացած սոցիալիզմի» 1978 թ. ՀՍՍՀ Սահմանադրությունում1 հիմնական
իրավունքների ծավալն ավելի ամբողջական էր: Սահմանադրության 5-րդ գլուխը
կարգավորում էր ՀՍՍՀ քաղաքացիության և քաղաքացիների իրավահավասարության հարցերը, 6-րդ գլուխը («Հայկական ՍՍՀ քաղաքացիների հիմնական իրավունքները, ազատությունները և պարտականությունները») սահմանում էր քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական (հոդվածներ 38-45), քաղաքական (հոդվածներ 4649) և անձնական (հոդվածներ 50-56) իրավունքներն ու ազատությունները, ինչպես
նաև հիմնական պարտականությունները (հոդվածներ 57-67): Հիմնական իրավունքների մասին գլուխը չէր օգտագործում «մարդու իրավունքներ» հասկացությունը։ Սահմանադրությունը ամրագրում էր բացառապես ՀՍՍՀ և միութենական
մյուս հանրապետությունների քաղաքացիների իրավահավասարությունը, հիմնական իրավունքները, ազատությունները և պարտականությունները (հոդված 37 և
հոդված 31, մաս 3): Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող
անձանց համար երաշխավորվում էին միայն օրենքով նախատեսված իրավունքներ ու ազատություններ (հոդված 35):
Սահմանադրության 57-րդ հոդվածի առաջին մասը ուղղակիորեն ամրագրում
էր իրավունքների և պարտականությունների միասնության սկզբունքը: Զգալիորեն
ընդլայնված էր հիմնական պարտականությունների թիվը, ընդ որում՝ դրանց մեծամասնությունն ուներ ընդգծված ավտորիտար բնույթ («պաշտպանել սովետական
պետության շահերը, նպաստել նրա հզորության և հեղինակության ամրապնդմանը», «անհաշտ լինել հակահասարակական արարքների նկատմամբ» և այլն)2:
Իր պատմական զարգացման տարբեր փուլերում հիմնական իրավունքների
դերը և նշանակությունը Խորհրդային Միությունում տարբեր կերպ են դրսևորվել: Եթե մինչև ստալինյան տոտալիտար դիկտատուրայի ավարտը հիմնական իրավունքները միայն դեկորատիվ նշանակություն ունեին, իսկ հիմնական իրավունքների տեսություն որպես այդպիսին ընդհանրապես ձևավորված չէր, ապա Ստալինի
մահից և հատկապես ԽՄԿԿ 20-րդ համագումարից հետո (1956 թ.) hայտարարված
իրավական բարեփոխումների, «սոցիալիստական օրինականության» վերականգնման կարգախոսների ներքո խորհրդային պետական իրավունքը սկսեց ավելի ինտենսիվ զբաղվել հիմնական իրավունքների հիմնահարցերով: Հիմնական իրավունքների նկատմամբ հետաքրքրության աճը մասամբ պայմանավորված էր նրանով, որ 1966 թ. ընդունվեցին ՄԱԿ-ի՝ մարդու իրավունքներին վերաբերող երկու
դաշնագրերը («Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին», ինչպես
նաև «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին»), որոնց

1

ՀՍՍՀ Գերագույն սովետի տեղեկագիր 1978/7, հոդ. 81։
Խորհրդային Հայաստանի սահմանադրություններում հիմնական իրավունքների վերաբերյալ
մանրամասն տե´ս G. Harutyunyan, A. Manasyan, V. Poghosyan, «280 Grundrechte in Armenien//
Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Hrsg. Detlef Merten und Hans-Jürgen
Papier, Bd. IX Grundrechte in Ostmittel- und Osteuropa, Heidelberg 2016, էջ 817-822:
2
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Պետություն և իրավունք

մշակմանը Խորհրդային Միությունը գաղափարախոսական և քարոզչական նկատառումներով ակտիվ մասնակցություն էր ցուցաբերել1:
Թեև հիմնական իրավունքների սուբյեկտիվ բնույթը 1960-ական թվականներից
սկսած ճանաչում ստացավ, սակայն մարդու սահմանադրական իրավունքներն ու
ազատությունները հիմնականում չէին ընկալվում որպես պետության հանդեպ իրավապահանջ ներկայացնելու իրավունքներ և սուբյեկտիվ իրավունքների լիարժեք
բնույթ կարող էին ստանալ միայն ընթացիկ օրենսդրության մեջ իրենց կոնկրետացումը ստանալուց հետո2:
Հիմնական իրավունքների պատշաճ նորմատիվ ընկալումից զատ, սակայն, առավել լուրջ խոչընդոտ էր այն, որ բացակայում էին սահմանադրության անմիջական կիրառումն ապահովող գործուն մեխանիզմները, հատկապես սահմանադրական վերահսկողության ինստիտուտը:
Խորհրդային իրականությունում դատարաններում հիմնական իրավունքների
նորմերի կիրառումը կոնկրետ գործերի լուծման համար խիստ հազվադեպ երևույթ
էր։ Թեև 1977 թ. Խորհրդային Սահմանադրության 173-րդ հոդվածի առաջին մասում
ուղղակիորեն ամրագրվեց, որ ԽՍՀՄ Սահմանադրությունը բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունի, սակայն գործնականում իրավիճակը չփոխվեց. Սահմանադրության գործողությունը առաջին հերթին կախված էր համապատասխան օրենքի
առկայությունից: Այս առումով հատկանշական է 1977 թ. Խորհրդային Սահմանադրության 58-րդ հոդվածը, որը քաղաքացուն իրավունք էր ընձեռում «օրենքով սահմանված կարգով» դատարանում բողոքարկելու պաշտոնատար անձանց ոչ իրավաչափ գործողությունները3: Սակայն Սահմանադրության այդ կարևորագույն հոդվածը մնաց որպես մեռած նորմ. խորհրդային բյուրոկրատիային հաջողվեց ձգձգել
համապատասխան կարգը նախատեսող օրենքի ընդունումը մինչև 1987թ., երբ այդ
օրենքն այլևս ի զորու չէր էական ազդեցություն ունենալու փլուզվող խորհրդային
պետության պրակտիկայի վրա4:
Խորհրդային սահմանադրությունների շեշտադրումը սոցիալական իրավունքները (աշխատանքի, հանգստի, նյութական ապահովության և կրթության) և դրանց
երաշխիքներն էին, որոնցով խորհրդային քարոզչամեքենան փորձում էր հակադրվել «բուրժուական» սահմանադրություններին5՝ ընդգծելով սոցիալական իրավունքների «իրական» բնույթը՝ ի հակադրություն ամրագրված հիմնական իրավունքների
1

ԽՍՀՄ-ը ստորագրեց այդ դաշնագրերը 1968 թ. մարտի 18-ին, վավերացրեց 1973 թ.
հոկտեմբերի 16-ին: Դրանք ԽՍՀՄ-ի համար ուժի մեջ մտան 1976 թ. հունվարի 3-ին:
2
Տե´ս А. Венгеров, նշվ. Աշխ., էջ 53: Ըստ խորհրդային առաջատար սահմանադրագետ Ա.
Լեպյոշկինի՝ սահմանադրական նորմերը մեծամասամբ չեն սահմանում իրավունքի
սուբյեկտների վարքագծի մանրամասն կանոններ և ունեն այդ հարաբերությունների
իրավական հիմքերի բնույթ: Советское государственное право, под ред. А. И. Лепешкина,
Москва, 1971, էջ 58:
3
«Պաշտոնատար անձանց այն գործողությունները, որոնք կատարվել են օրենքի
խախտմամբ, լիազորությունների սահմանազանցությամբ և սահմանափակում են
քաղաքացիների իրավունքները, կարող են օրենքով սահմանված կարգով գանգատարկվել
դատարանում»: Նույնական նորմ էր պարունակում նաև ՀԽՍՀ 1978 թ. Սահմանադրության
56-րդ հոդվածի 2-րդ մասը:
4
Օ. Լուխթերհանդթ, Գլուխ 1. Վարչական իրավունքի պատմական և համակարգային
հիմքերը. Ընդհանուր ակնարկ //Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր վարչական
իրավունք. ուսումնական ձեռնարկ (Վ. Պողոսյանի և Ռ. Ռուբելի ընդհ. խմբ.), Երևան 2011, էջ
35-36: Ըստ Ա. Վենգերովի՝ 1977թ. Խորհրդային Միության ղեկավար Լ. Բրեժնևը, հանկարծ
հասկանալով, որ քաղաքացին կարող է իրեն էլ դատի տալ, դժգոհել է արդարադատության
նախարարին, որ իրավաբաններն իրեն փորձանքի մեջ են գցել, չբացատրելով, թե այդ
դրույթն ինչ է նշանակում: А. Венгеров, նշվ. աշխ., էջ 53:
5
Սովետների երկրի Սահմանադրությունը, բառարան, Ա. Լուկյանով, Վ. Կուդրյավցև, Գ.
Շահնազարով (ընդհ. խմբ.), Երևան, 1984, էջ 8:
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«ձևական» բնույթի: Սոցիալական իրավունքները դրոշ էին բուրժուական երկրների
դեմ ԽՍՀՄ-ի գաղափարական պայքարում՝ իբրև սոցիալիստական կարգերի «գերազանցության» ապացույց:
Ի մի բերելով խորհրդային սահմանադրությունների բնորոշ գծերը որպես հակոտնյա իրավական, սահմանադրական պետության լիբերալ սկզբունքներին՝ Օ.
Լուխթերհանդթը ընդգծում է հետևյալ հակադրությունները. «իշխանության միասնություն («ամբողջ իշխանությունը խորհուրդներին»)՝ իշխանությունների բաժանման փոխարեն, դասակարգային իրավունքներ՝ մարդու իրավունքների փոխարեն,
ժողովրդական ինքնիշխանության, բազմակուսակցական համակարգի և ժողովրդավարական ընտրությունների փոխարեն մեկ պետական կուսակցության ղեկավարություն, ճշմարտության հավակնություն և միասնական պետական գաղափարախոսության գերիշխում կարծիքների ազատության և բազմակարծության փոխարեն, մարտնչող աթեիզմ՝ կրոնի ազատության փոխարեն, պետական սեփականություն (արտադրության միջոցների նկատմամբ)՝ մասնավոր սեփականության փոխարեն, միասնական կազմակերպություններով ձևավորված հասարակություն՝ քաղաքացիական հասարակության փոխարեն՝ քաղաքացիների ազատ միավորումների հիման վրա (...), արդարադատության կողմնակալություն և կախվածություն՝ դատական անկախության և դատավորների անկողմնակալության փոխարեն»1:
II.

Հիմնական իրավունքները 1995 թ.խմբագրությամբ Սահմանադրությամբ

1990 թ. օգոստոսի 23-ին Գերագույն խորհուրդն ընդունեց Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիրը2, որն ազդարարեց «անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը»: Պատմական, քաղաքական և իրավական հսկայական նշանակություն ունեցող այդ փաստաթղթում ամրագրվեցին Հայաստանի նորանկախ պետականության հիմնական սկզբունքները, որոնք պետք է հիմք դառնային Հայաստանի նոր Սահմանադրության մշակման, ինչպես նաև գործող Սահմանադրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարման համար3։ 1990 թ.
նոյեմբերի 5-ին Հայաստանի խորհրդարանը որոշում ընդունեց սահմանադրական
հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ, որի հիմնական խնդիրը նոր Սահմանադրության մշակումն էր4: 1990թ. դեկտեմբերի 10-ին ընդունված «Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրին համապատասխան ընդունված օրենսդրական ակտերի մասին» սահմանադրական օրենքի համաձայն՝ մինչև Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության ընդունումը դադարեցվում էին 1978 թ. Սահմանադրության այն դրույթների գործողությունը, որոնք հակասում էին Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի հիման վրա ՀՀ Գերագույն խորհրդի ընդունած օրենքներին։ Այդպիսով, 1990 թ. դեկտեմբերի 10-ի սահմանադրական օրենքով Հռչակագիրը ձեռք բերեց 1978 թ. Սահմանադրությունից ավելի բարձր կարգավիճակ:
Որպես կարևորագույն հիմնական իրավունքներ՝ Հռչակագրի 9-րդ կետը ամրագրում էր խոսքի, մամուլի, խղճի ազատությունները, այսինքն` այն ազատությունները, որոնք սոցիալիզմի տարիներին պետության խիստ վերահսկողության ներքո
էին: Նույն կետում սահմանվում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունն իր տա1

О. Лухтерхандт, Введение // Комментарий к Конституции Российской Федерации. В 2-х
томах. Под.ред. Бернда Визера, Том I, Москва, 2018 г., էջ 6:
2
Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի տեղեկագիր, 1990/16։
3
Հայաստանի անկախության հռչակագիր, կետ 12։ Առավել մանրամասնտե´ս Ա. Վաղարշյան, Հայաստանի անկախության հռչակագիրը և ժողովրդավարական, իրավական հասարակության ռազմավարության օրենսդրական կենսագործումը, 1990-1991 թթ.// «Բանբեր
Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015, № 3 (18), էջ 3-15:
4
Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի տեղեկագիր, 1990/21:
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Պետություն և իրավունք

րածքում ապահովում է բազմակուսակցություն և կուսակցությունների իրավահավասարություն՝ դրանով իսկ վերջ դնելով միակուսակցական համակարգին և ՀՍՍՀ
1978 թ. Սահմանադրության 6-րդ հոդվածովամրագրված կոմունիստական կուսակցության ղեկավար դերին: Հռչակագրի 8-րդ կետը, ամրագրելով սեփականության
բազմաձևությունը, վերացրեց սոցիալիստական սեփականության մենաշնորհը, որի
վրա էր հիմնված սոցիալիստական տնտեսական համակարգը:
Գերագույն խորհրդի 1991թ. ապրիլի 1-ի որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը միացավ Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրին և դրան կից կամ ընտիր արձանագրությանը1: Այդ որոշմամբ միաժամանակ
սահմանվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր օրենսդրական ակտերը
պետք է համապատասխանեցվեն Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի և «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» դաշնագրի
դրույթներին: Մինչ այդ Հայաստանի խորհրդարանը ճանաչում էր այդ դրույթների
գերակայությունը հանրապետության օրենքների նկատմամբ (որոշման 4-րդ կետը):
Այսպիսով, Գերագույն խորհրդի 1991 թ. ապրիլի 1-ի որոշմամբ այդ ակտերը Հայաստանի Հանրապետությունում ձեռք բերեցին անմիջականորեն գործող նորմերի
կարգավիճակ: ՄԱԿ-ի «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների
մասին» միջազգային դաշնագրին Հայաստանը միացավ 1993 թ. հունիսի 9-ին2, սակայն այդ դաշնագրի նորմերը չստացան այն նույն կարգավիճակը, ինչ ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը և «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» դաշնագիրը:
1995 թ. Սահմանադրության հիմնական իրավունքների գլխի մշակման ժամանակ սահմանադրական հանձնաժողովը մեծ չափով հենվել է ՄԱԿ-ի վերոհիշյալ
փաստաթղթերի դրույթների վրա՝ դրանք բարձրացնելով սահմանադրական կարգավիճակի, ինչպես նաև օգտվել է դրանցում տեղ գտած սահմանափակումների
հիմքերից3: Հիմնական իրավունքների ցանկի ստեղծման վրա մեծ էր, անկասկած,
նաև Ռուսաստանի 1993 թ. դեկտեմբերի 12-ի Սահմանադրության ազդեցությունը,
ինչն արտահայտվում էր ինչպես բազմաթիվ հիմնական իրավունքների բովանդակությունում, այնպես էլ հիմնական իրավունքների ցանկի կառուցվածքում4:
1995 թ. Սահմանադրությունը քաղաքացիության վերաբերյալ 14-րդ հոդվածից
հետո ամրագրում էր մարդկանց և քաղաքացիների իրավահավասարության (հոդվածներ 15-16), անձնական ազատություններին (հոդվածներ 17-24), քաղաքական
իրավունքներին (հոդվածներ 25-27) և սոցիալական, տնտեսական և մշակութային
իրավունքներին (հոդվածներ 28-37) վերաբերող դրույթներ: Սահմանադրության 3842 հոդվածները նվիրված էին մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, այդ
թվում՝ քրեական դատավարական երաշխիքներին: Սահմանադրության 44-45 հոդվածները վերաբերում էին հիմնական իրավունքների սահմանափակումների
խնդրին, իսկ 46-48 հոդվածները՝ մարդու և քաղաքացու պարտականություններին։
Թեև 1995 թ. Սահմանադրության հիմնական իրավունքների հայեցակարգը արմատապես տարբերվում էր ՀՍՍՀ 1978 թ. Սահմանադրությունից, այդուհանդերձ
հիմնական իրավունքների դեկորատիվ բնույթի վերաբերյալ խորհրդային ընկա1

Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի տեղեկագիր, 1991/7:
Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի տեղեկագիր, 1991/11:
3
Տե´ս Վ.Նազարյան, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը. Ծանոթագրություններով և մեկնաբանություններով, Երևան, 1995 թ., էջ 30։
4
Այդուհանդերձ, ի տարբերություն Ռուսաստանի Սահմանադրության՝ Հայաստանի Սահմանադրության հիմնական իրավունքների ցանկում չընդգրկվեցին, մասնավորապես, այնպիսի
իրավունքներ, ինչպիսիք են արժանապատվության իրավունքը, հանրագրերի իրավունքը,
պետական ծառայության հավասար հիմունքներով անցնելու իրավունքը, քաղաքական ապաստանի իրավունքը, օտար պետությանը հանձնելու արգելքը, պատճառված վնասի հատուցում ստանալու իրավունքը:
2
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լումն ամբողջությամբ չհաղթահարվեց: Հիմնական իրավունքների սահմանադրական երաշխիքները շարունակեցին իրենց վրա կրել նախկին սոցիալիստական իրավունքի, իրավագիտակցության դրոշմը։ Չնայած հիմնական իրավունքների բավական արդիական ցանկի սահմանադրական ամրագրմանը՝ դրանք գործնականում մեծ դերակատարում չունեին։ Առանցքային պատճառն այն էր, որ Սահմանադրությունը չէր նախատեսում դրանք կյանքի կոչելու անհրաժեշտ մեխանիզմներ,
ինչպես նաև պարունակում էր մի շարք բովանդակային թերացումներ։
Հիմնական իրավունքների գործնականում իրացման երաշխիքների և մեխանիզմների տեսանկյունից առանձնահատուկ դերակատարում ունի սահմանադրական դատարանը։ Թեև 1995 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը ներդրեց սահմանադրական արդարադատության ինստիտուտը, այդուհանդերձ սահմանադրական դատարանը նախագծված էր որպես ծայրահեղ թույլ ինստիտուտ ինչպես իր
լիազորությունների, այնպես էլ դիմող սուբյեկտների առումով։ Սահմանադրությունը
չէր նախատեսում նորմերի կոնկրետ վերահսկողության ինստիտուտ, այսինքն՝ նախատեսված չէր դատարանի կողմից կոնկրետ գործով սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորություն, երբ դատարանը գտնում էր, որ կիրառման ենթակա իրավական նորմը հակասում է Սահմանադրությանը: Շատ ավելի բացասական
էր այն փաստը, որ Սահմանադրությունը չնախատեսեց սահմանադրական գանգատի որևէ տարատեսակ (ո´չ նորմերի և ո´չ էլ դատարանների վճիռների դեմ): Արդյունքում սահմանադրական դատարանը մինչև 2006 թ. հնարավորություն չուներ
քննելու մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներին վերաբերող կոնկրետ
գործեր: Այդ հսկայական բացերը որևէ կերպ չէին կարող փոխհատուցվել նաև նորմերի վերացական վերահսկողության ինստիտուտի միջոցով, քանի որ Սահմանադրությունը նախատեսել էր դիմող սուբյեկտների չափազանց սահմանափակ կազմ՝
միայն Հանրապետության Նախագահը կամ պատգամավորների առնվազն մեկ երրորդը (հոդված 101, կետ 1 և 2)։ Այդ չափազանց մեծ քվորումը սահմանադրական
դատարան դիմելը գործնականում անհնարին էր դարձնում պատգամավորների
համար1։
Ի տարբերություն խորհրդային Սահմանադրության՝ 1995 թ. խմբագրությամբ
Սահմանադրությունը հռչակում էր դատական իշխանության անկախության
սկզբունքը2, ինչը, իհարկե, կարևոր առաջընթաց էր։ Այդուհանդերձ, անկախության
սկզբունքի հռչակումը հետևողականորեն չէր ապահովված համապատասխան երաշխիքներով, և դատական իշխանությունն անթաքույց կերպով դրված էր գործադիր իշխանության ազդեցության տակ։ Դատական մարմինների անկախության երաշխավորը Հանրապետության Նախագահն էր (հոդված 94, մաս 1), ով գլխավորում էր արդարադատության խորհուրդը, իսկ արդարադատության նախարարը և
գլխավոր դատախազը խորհրդի փոխնախագահներն էին (հոդված 94, մաս 2)։
Խորհրդի կազմի մեջ մտնող մնացած 14 անդամները ևս նշանակվում էին Հանրապետության Նախագահի կողմից (հոդված 94, մաս 3)։ Հանրապետության Նախա1

Բոլորովին էլ պատահական չէ, որ 1996-2004 թթ. պատգամավորների կողմից Սահմանադրական դատարան է ներկայացվել ընդամենը երկու դիմում։ Տե´ս Գ. Հարությունյան,
Սահմանադրական մշակույթ. պատմության դասերը և ժամանակի մարտահրավերները,
Երևան, 2005, էջ 291։
2
«Արդարադատություն իրականացնելիս` դատավորը և սահմանադրական դատարանի
անդամը անկախ են և ենթարկվում են միայն օրենքին» (հոդված 97, մաս 1): «Յուրաքանչյուր
ոք ունի իր խախտված իրավունքները վերականգնելու, ինչպես նաև իրեն ներկայացված
մեղադրանքի հիմնավորվածությունը պարզելու համար հավասարության պայմաններում,
արդարության բոլոր պահանջների պահպանմամբ, անկախ և անկողմնակալ դատարանի
կողմից իր գործի հրապարակային քննության իրավունք» (հոդված 39, ընդգծումը՝
հեղինակների): «Դատական մարմինների անկախության երաշխավորը Հանրապետության
Նախագահն է» (հոդված 94, մաս 1, ընդգծումը՝ հեղինակների):
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գահը, իր իսկ գլխավորած և նշանակած խորհրդի առաջարկությամբ, նշանակում և
պաշտոնանկ էր անում դատավորներին։ Դատավորների պաշտոնեական պիտանիության և ծառայողական առաջխաղացման ամենամյա ցուցակները արդարադատության խորհուրդը կազմում և Հանրապետության Նախագահի հաստատմանն էր
ներկայացնում արդարադատության նախարարի առաջարկով (հոդված 95, կետ 1):
Վերոհիշյալի համատեքստում, եթե նաև հաշվի առնենք 1995 թ. խմբագրությամբ
Սահմանադրությամբ Հանրապետության Նախագահի գերակա դիրքը, դժվար չէ
հետևություններ անել դատական իշխանության անկախության սահմանադրական
սկզբունքի հռչակագրային և ձևական լինելու մասին։
1995 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը ուղղակիորեն չէր ամրագրում
արդյունավետ դատական պաշտպանության հիմնական իրավունքը, այլ սահմանում էր միայն իրավունքների և ազատությունների դատական պաշտպանության իրավունքը (Սահմանադրության 38-րդհոդված)։ Մինչդեռ դատական պաշտպանության իրավունքին ներկայացվող բովանդակային պահանջը հենց դրա «արդյունավետ» լինելն է և ոչ թե միայն դատական համակարգի առկայությունը։
1995 թ. Սահմանադրությունը չամրագրեց մարդու իրավունքների պաշտպանի
ինստիտուտը, չնայած որ ինչպես սահմանադրական հանձնաժողովի 1994 թ. ապրիլի 20-ի նախագիծը (հոդված 48), այնպես էլ ընդդիմադիր վեցյակի1 նախագիծը
նախատեսում էին նման ինստիտուտի ստեղծում2:
Ձգտելով հաղթահարել խորհրդային ավանդույթները և Սահմանադրությունը
դարձնել ռեալ գործող ակտ՝ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածն ամրագրում էր ամբողջ Սահմանադրության անմիջական գործողության սկզբունքը։ Այդուհանդերձ, իրականում դա պատրանքային նորմ էր երկու պատճառով. նախ՝ չկային անմիջական գործողությունն ապահովող մեխանիզմներ, և երկրորդ՝ Սահմանադրության
անմիջական գործողությունը չի կարող անխտիր տարածվել ամբողջությամբ վերցրած Սահմանադրության բոլոր նորմերի վրա։ Սահմանադրության անմիջական
գործողությունը բոլոր նորմերի վրա տարածելով՝ հարաբերականացվում էր նաև
հիմնական իրավունքների անմիջական գործողությունը։
III.

2005 թ. սահմանադրական փոփոխությունները և հիմնական իրավունքները

Հիմնական իրավունքների սահմանադրական երաշխիքների տեսանկյունից
շրջադարձային էին 2005թ. սահմանադրական փոփոխությունները3, որոնք հիմնական իրավունքների ոլորտում մի քանի կարևոր առաջընթաց արձանագրեցին։
1

Վեցյակի կազմում ընդգրկված էին ՀՅԴ-ն և ՀՌԱԿ-ը, ՍԻՄ-ը, Հանրապետական, Դեմոկրատական և Ագրարային-ժողովրդավարական կուսակցությունները:
2
Ըստ սահմանադրական հանձնաժողովի 1994 թ. նախագծի՝ բացի դատարանի վճիռները,
դատավճիռները և որոշումները բողոքարկելու իրավունքից (նախագծի 48-րդ հոդվածի 2-րդ
մաս), մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող էր նորմերի վերացական վերահսկողության վարույթի շրջանակում դիմել սահմանադրական դատարան՝ «քաղաքացու սահմանադրական իրավունքներին և ազատություններին վերաբերող օրենքների, Ազգային ժողովի որոշումների և Հանրապետության նախագահի հրամանագրերի կապակցությամբ» (հոդված 104
կետ 4), տե´ս «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ, 23.04.1994: Նմանատիպ դրույթ
էր նախատեսում նաև ընդդիմադիր վեց կուսակցությունների նախագիծը, ըստ որի՝ սահմանադրական դատարանը մարդու իրավունքների պաշտպանի միջնորդությամբ եզրակացություն էր տալիս քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների
խախտման մասին (հոդված 90, մաս 2 գ), տե´ս «Երկիր» օրաթերթ, 15.6.1994: Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտ էր նախատեսում նաև Ռուսաստանի Սահմանադրությունը (հոդված 103, մաս 1, «э» ենթակետ)։
3
Սահմանադրության փոփոխությունները կատարվելեն 2005 թ. նոյեմբերի 27-ի ՀՀ
հանրաքվեով, ՀՀՊՏ 2005.12.05/ հատուկ թողարկում, հոդ. 1426։
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ներ, որոնք զգալիորեն պայմանավորված էին 2001թ. հունվարի 25-ին Եվրոպայի
խորհրդին Հայաստանի անդամակցությամբ։ Հայաստանը ստորագրեց և վավերացրեց «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության
մասին» կոնվենցիան և նրա թիվ 1, 4, 6 և 7 արձանագրությունները1: Բարեփոխված
Սահմանադրությունը վերացրեց բոլոր այն տարբերությունները, որոնք կարող էին
դիտվել որպես առերևույթ հակասություններ Սահմանադրության և եվրոպական
կոնվենցիայի միջև:
Եվրոպական կոնվենցիայի նման Հայաստանի Սահմանադրությունը հավաքների ազատությունը (հոդված 29), ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը (հոդված 25) և կրթության իրավունքը (հոդված 39), հավասարության ընդհանուր և հատուկ իրավունքները (հոդված 14.1) երաշխավորեց յուրաքանչյուր
մարդու, այլ ոչ թե միայն Հայաստանի քաղաքացիների համար, ինչպես դա նախատեսված էր Սահմանադրության 1995 թ. խմբագրությունում2: Որպես մարդու իրավունքներ ամրագրվեցին նաև աշխատանքի ընտրության ազատության (հոդված
32), բավարար կենսամակարդակի (հոդված 34), սոցիալական ապահովության իրավունքները (հոդված 37): Հիմնական իրավունքների ցանկը ընդլայնվեց հանրագրերի, հանրային ծառայության ընդունվելու, սպառողների շահերի պաշտպանության, առողջ շրջակա միջավայրի իրավունքներով: Արգելվեց հարկադիր աշխատանքը (32 հոդվածի 5-րդ մաս), ինչպես նաև մինչև 16 տարեկան երեխաներին
մշտական աշխատանքի ընդունումը (նույն հոդվածի 4-րդ մաս): Սահմանվեց մահապատժի արգելք (հոդված 15)3:
Մարդը հռչակվեց բարձրագույն արժեք (3-րդ հոդված, մաս 1), ինչով արտահայտվում է այն կարևոր գաղափարը, որ պետության գոյությունն ինքնանպատակ
չէ, պետությունը հաստատվում է հանուն մարդու, նրան ծառայելու համար և ոչ թե
հակառակը։
Համապարփակ ամրագրում ստացավ մարդու արժանապատվությունն ինչպես
որպես հիմնարար արժեք, այնպես էլ մարդու սուբյեկտիվ իրավունք (հոդվածներ 3
և 14):
Հիմնական իրավունքների ցանկի կարևոր հայեցակարգային լրացում էր ընդհանուր ազատության իրավունքի ամրագրումը Սահմանադրության 42-րդ հոդվածի
2-րդ մասում. «Յուրաքանչյուր ոք ազատ է կատարելու այն, ինչն արգելված չէ օրենքով և չի խախտում այլոց իրավունքները և ազատությունները»: Ընդհանուր ա1

ՀՀ Ազգային ժողովի 2002 թ. մարտի 20-ի որոշումը «Մարդու իրավունքների և հիմնարար
ազատությունների պաշտպանության մասին» կոնվենցիան, դրան կից 1952 թվականի
մարտի 20-ին Փարիզում ստորագրված արձանագրությունը, 1963 թվականի սեպտեմբերի
16-ին Ստրասբուրգում ստորագրված թիվ 4 արձանագրությունը և 1984 թվականի նոյեմբերի
22-ին Ստրասբուրգում ստորագրված թիվ 7 արձանագրությունը վավերացնելու մասին,
ՀՀՊՏ 2002.04.12/12 (187), հոդ. 243, Ն-264-2։ Կոնվենցիան Հայաստանի Հանրապետության
համար ուժի մեջ է մտել 2002 թվականի ապրիլի 26-ից։
2
Քանի որ 1995 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ նախադասության համաձայն՝ վավերացված միջազգային պայմանագրերում սահմանված նորմերը կիրառման գերակայություն ունեին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նկատմամբ, ապա եվրոպական կոնվենցիայի վերոհիշյալ դրույթներն օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց նկատմամբ արդեն իսկ գործող իրավունք էին Հայաստանի Հանրապետության կողմից եվրոպական կոնվենցիայի վավերացումից հետո:
Սահմանադրական փոփոխություններով այդ կատեգորիայի անձանց իրավունքների պաշտպանությունը բարձրացվեց սահմանադրական մակարդակի:
3
Հայաստանի 1995 թ.խմբագրությամբ Սահմանադրությամբ ժամանակավորապես նախատեսված էր մահապատիժը՝ որպես բացառիկ պատժամիջոց առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար (հոդված 17): Սակայն 2003թ. սեպտեմբերի 29-ին Հայաստանի
խորհրդարանը վավերացրեց եվրոպական կոնվենցիայի թիվ 6 արձանագրությունը, որն արգելում էր մահապատիժը։
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զատության իրավունքի ամրագրմամբ հիմնական իրավունքների ցանկը ստացավ
ամբողջական տեսք, քանի որ համապարփակ ձևով սահմանադրական պաշտպանություն տրվեց մարդու ազատության բոլոր այն դրսևորումներին, որոնք ընդգրկված չեն որևէ հատուկ հիմնական իրավունքի պաշտպանության առարկայի մեջ:
Հիմնական իրավունքների կիրառման ոլորտը ընդլայնող կարևոր դրույթ է նաև
Սահմանադրության նոր` 42.1 հոդվածը, որը հիմնական իրավունքները տարածում
է իրավաբանական անձանց վրա այնքանով, որքանով դրանք կիրառելի են իրավաբանական անձանց նկատմամբ:
Հիմնական իրավունքների հետ կապված, վերը նշված բովանդակային նշանակալի առաջընթացի հետ մեկտեղ, 2005 թ. սահմանադրական բարեփոխումների
կարևորագույն արդյունքներից մեկը հիմնական իրավունքների պաշտպանության
գործուն մեխանիզմների ամրագրումն էր:
Հիմնական իրավունքներն ուղղակիորեն ամրագրելով որպես անմիջականորեն գործող իրավունք (հոդված 3, մաս 3)՝ սահմանադիրը միաժամանակ նախատեսեց դրանց դատական պաշտպանության երկու կարևորագույն մեխանիզմները՝անհատական գանգատը և նորմերի կոնկրետ վերահսկողությունը։ Անհատական գանգատով սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունք ստացավ յուրաքանչյուր
ֆիզիկական և իրավաբանական անձ` կոնկրետ գործով, երբ առկա է դատարանի
վերջնական ակտը, սպառվել են դատական պաշտպանության բոլոր միջոցները, և
վիճարկում է այդ ակտով իր նկատմամբ կիրառված օրենքի դրույթի սահմանադրականությունը (101-րդ հոդվածի 6-րդ կետով)։ Նորմերի կոնկրետ վերահսկողության
հարցով որպես դիմող սուբյեկտներ նախատեսվեցին դատարաններն ու գլխավոր
դատախազը՝ իրենց վարույթում գտնվող կոնկրետ գործին առնչվող նորմատիվ
ակտերի դրույթների սահմանադրականության հարցերով (հոդված 101 կետ 7)։
Սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունք ունեցող սուբյեկտների շրջանակի՝ նման արմատական ընդլայնումը սահմանադրական արդարադատության ինստիտուտը բարձրացրեց բոլորովին այլ մակարդակի՝ այն դարձնելով Սահմանադրության գերակայության և հիմնական իրավունքների անմիջական գործողության
ապահովման իրական մեխանիզմ1։ Հեշտացվեց նաև պատգամավորների կողմից
վերացական սահմանադրական վերահսկողության համար սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորությունը՝ քվորում սահմանելով պատգամավորների
առնվազն 1/5-րդը (նախկինում՝ 1/3-րդն էր)։
Սահմանադրության 18-րդ հոդվածում ամրագրվեց իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների, այդ թվում՝ մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության միջազգային մարմիններին դիմելու իրավունքը:
Դատական իշխանության անկախության ապահովման տեսանկյունից նշանակալի քայլ էր Արդարադատության խորհրդի կազմի արմատական վերափոխումը, որը բաղկացած էր դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից գաղտնի քվեարկությամբ հինգ տարի ժամկետով ընտրված ինը դատավորից, ինչպես նաև Հանրապետության Նախագահի և Ազգային ժողովի կողմից նշանակված երկուական իրավաբան-գիտնականներից (հոդված 94.1, մաս 2): Արդարադատության խորհրդի կազմից դուրս եկան գործադիր իշխանության և դատախազության ներկայացուցիչները:
Չնայած ոչ լիարժեք լուծումներին2, այդուհանդերձ այսպիսի կազմը անհամեմատ
1

Սահմանադրական դատարան ներկայացված անհատական գանգատների և նորմերի
կոնկրետ վերահսկողության դիմումների 2006-2018 թթ. վիճակագրությունը տե´ս ստորև
բերվող հավելվածում։
2
Առավել մանրամասն տե´ս Ն. Սարգսյան, Ս. Եսայան, Բարձրագույն դատական խորհրդի
կազմն ու կազմավորման կարգը. 2015 թվականի խմբագրությամբ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության կարգավորումները և եվրոպական չափորոշիչները // «Դատական իշխանություն», հունվար-փետրվար, 2017, 1-2 (211-212), էջ 34-36։
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առաջընթաց էր նախկինի նկատմամբ։
Նախատեսվեց մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը (հոդված
83.1), որին հիմնական իրավունքների պաշտպանության գործում կարևոր լիազորություններ վերապահվեցին։ Սահմանադրության 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ստացավ «իր իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության» խնդրով դիմելու մարդու իրավունքների պաշտպանի
աջակցությանը: Բացի այդ, մարդու իրավունքների պաշտպանին վերապահվեց
սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունք՝ նորմատիվ իրավական ակտերի՝
Հայաստանի Սահմանադրության 2-րդ գլխին համապատասխանության հարցերով
(Սահմանադրության 101-րդ հոդվածի 8-րդ կետ)։ Պաշտպանին վերապահված այս
լիազորությունը վերացական սահմանադրական վերահսկողության միջոցով հիմնական իրավունքներին հակասող նորմատիվ իրավական ակտերը բացահայտելու
և անվավեր ճանաչելու կարևոր մեխանիզմ է։
Հիմնական իրավունքների սահմանափակումների նկատմամբ պահանջների առումով 2005 թ. սահմանադրական փոփոխությունները լրացուցիչ և գործնականում
կարևոր երաշխիք ամրագրեցին.43-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանեց, որ «մարդու
և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումները չեն կարող գերազանցել Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավորություններով սահմանված շրջանակները»: Այս դրույթի գործնական նշանակությունը
հատկապես մեծ է Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի վավերացումից հետո, քանի որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատական
պրակտիկայում հիմնական իրավունքների սահմանափակումներին տրված մեկնաբանությունները և դրանցում սահմանված շրջանակը Հայաստանի համար պարտադիր դարձան Սահմանադրության ուժով:
Թեև 2005 թ.սահմանադրական փոփոխությունները շրջադարձային էին հիմնական իրավունքների երաշխավորման առումով, այդուհանդերձ դրանք ամբողջականորեն չկարողացան լուծել «մարդակենտրոն» սահմանադրության հիմնախնդիրները: Մի շարք առանցքային հարցերի տրվեցին թերի լուծումներ, ինչի հետևանքով
հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական երաշխիքները և
դրանց գործնական կենսագործման մեխանիզմները մնացին անկատար1:
IV. Հիմնական իրավունքների ընդհանուր բնութագիրը 2015 թ. խմբագրությամբ
Սահմանադրությունում
2015 թ. Սահմանադրական բարեփոխումների առանցքային ուղղություններից
մեկը մարդու և քաղաքացու իրավական կարգավիճակի ամրապնդումն է ինչպես
բովանդակային, այնպես էլ ընթացակարգային առումներով: Բնութագրելով հիմնական իրավունքների հարցում 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության առաջընթացի հիմնական վեկտորները՝ պետք է նշել, որ այն՝
- հստակեցրեց հիմնական իրավունքների բնույթը` որպես սուբյեկտիվ իրավունքներ,
- մարդուն՝ որպես բարձրագույն արժեքի, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները և ազատությունները (հոդված 3) դասեց Սահմանադրության
անփոփոխ հոդվածների թվին (հոդված 203),
- սահմանազատեց անմիջականորեն գործող հիմնական իրավունքներն օրենսդրական երաշխիքներից ու պետության նպատակներից,
1

2005 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 2-րդ գլխի մանրամասն վերլուծությունը տե´ս
Michael Sachs, Zur Umgestaltung des Grundrechtskatalogs im Rahmen der Verfassungsreform
in Armenien, Osteuroparecht 2014, Heft 4, էջ 468-484։
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Պետություն և իրավունք

- հստակեցրեց հիմնական իրավունքների սահմանափակումների հիմքերը և
դրանց ներկայացվող պահանջները,
- ամրագրեց մի շարք նոր հիմնական իրավունքներ,
- զարգացրեց հիմնական իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները,
- հիմնական իրավունքներին վերաբերող գլխին հաղորդեց տրամաբանական կուռ կառուցվածք1:
Առանձնահատուկ պետք է ընդգծել Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի նշանակությունը, որը դասվել է Սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածների շարքին՝ 1ին և 2-րդ հոդվածների կողքին (հոդված 203)։ Վերջիններիս հետ 3-րդ հոդվածը յուրօրինակ «փոքր սահմանադրություն» է Սահմանադրության մեջ։ Եթե Սահմանադրության 1-ին և 2-րդ հոդվածները տալիս են Հայաստանի Հանրապետության՝ որպես ինքնիշխան պետության հիմնական բնութագիրը, ապա 3-րդ հոդվածն ընդգծում է, որ այդ պետությունը ստորադասված է մարդուն, իսկ նրա արժանապատվության, իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը պետության նպատակն է։
3-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանվում է, որ մարդու արժանապատվությունն
անօտարելի է (3-րդ հոդված, 1-ին մաս), այսինքն՝ արժանապատվությունը մարդուն
ներհատուկ է հենց նրա գոյության փաստով: Փոփոխված Սահմանադրությունում
այս դրույթն արտացոլվել է սահմանադրական կարգի հիմունքների գլխում2, որպեսզի հստակեցվի մարդու արժանապատվության և հիմնական իրավունքների միջև
անխզելի կապը. արժանապատվությունը մարդու իրավունքների անքակտելի
հիմքն է. առանց մարդու արժանապատվության չկան հիմնական իրավունքներ, առանց հիմնական իրավունքների չկա մարդու արժանապատվություն: Քանի որ
մարդու արժանապատվությունը բոլոր հիմնական իրավունքների և ազատությունների աղբյուրն է, դրանց անքակտելի հիմքը, ապա հիմնական իրավունքները
պետք է մեկնաբանվեն և կիրառվեն՝ ելնելով արժանապատվության սկզբունքից և
այն իրականացնելու նպատակով:
Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է պետության պարտականությունները հիմնական իրավունքների նկատմամբ` նախատեսելով այդ
պարտականությունների երկու դրսևորում: Հանրային իշխանությունը պարտավոր է
մի կողմից՝ «հարգել», իսկ մյուս կողմից՝ «պաշտպանել» հիմնական իրավունքները
և ազատությունները: «Հարգելը» պետության պասիվ վարքագիծն է՝ հիմնական իրավունքով պաշտպանված բարիքին միջամտելուց ձեռնպահ մնալու միջոցով (պետությունից պաշտպանվելու իրավունք)։ Ի տարբերություն դրա՝ հիմնական իրավունքները «պաշտպանելը» պետության վրա դնում է պոզիտիվ գործողություններ
ձեռնարկելու պարտականություն՝ ի շահ հիմնական իրավունքի կրողների (ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք)։ Պետությունը, ի դեմս օրենսդրի ու գործադիրի, պետք է նախատեսի համապատասխան կառուցակարգեր և ընթացակարգեր,
ձեռնարկի այլ անհրաժեշտ միջոցառումներ, որոնց օգնությամբ հիմնական իրավունքների կրողները կկարողանան իրականացնել իրենց իրավունքները։ Այն, թե
ի՞նչ տեսակի միջոցառումներ պետք է ձեռնարկեն հանրային իշխանության մարմինները՝ պաշտպանության պարտականությունը կատարելու համար, կախված է
կոնկրետ հիմնական իրավունքի բովանդակությունից։
2005 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 47-րդ հոդվածի 1-ին մասից հրաժարվելու միջոցով 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը հստակեցրել է,
1

Վ. Պողոսյան, Ն. Սարգսյան, Հայաստանի Հանրապետության 2015 թ. խմբագրությամբ
Սահմանադրությունը. համառոտ պարզաբանումներ, Երևան, 2016, էջ 45-47։
2
2005 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունում այն նախատեսված էր մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների գլխում՝ 14-րդ հոդվածում։
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որ հիմնական իրավունքների միակ հասցեատերը հանրային իշխանությունն է։ 47րդ հոդվածի 1-ին մասով յուրաքանչյուր անձի վրա դրված էր այլոց իրավունքները,
ազատությունները և արժանապատվությունը հարգելու պարտականություն, ինչը
թույլ էր տալիս Սահմանադրության ու ժովհիմնական իրավունքների գործողությունը ուղղակիորեն տարածել մասնավոր անձանց միջև հարաբերությունների վրա:
1995 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը, հետևելով խորհրդային սահմանադրությունների օրինակին, հիմնական իրավունքների ցանկում ներառել էր բազմաթիվ սոցիալական իրավունքներ 1 , որոնց մի մասն իրականում սոցիալական և
մշակութային ոլորտում պետության խնդիրներ էին2: Նույն մոտեցումը, ըստ էության, պահպանվել էր նաև 2005 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունում3, չնայած
որ Սահմանադրությունը փորձ էր կատարել մասնակիորեն լուծել այդ խնդիրը՝ 48րդ հոդվածում ամրագրելով պետության հիմնական խնդիրները տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում։ Մինչդեռ սահմանադրական մակարդակ
բարձրացված այս «սոցիալական իրավունքների» մեծամասնությունը, չնայած իրենց ձևակերպումներին, անմիջականորեն գործող սուբյեկտիվ իրավունքներ չէին:
2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունում սոցիալական ոլորտին վերաբերող բոլոր այն դրույթները, որոնք պարտավորեցնում են միայն օրենսդրին, ձևակերպված են որպես օրենսդրական երաշխիքներ4 Սահմանադրության 3-րդ գլխում։
Այսինքն, այդ իրավունքները կարող են իրագործվել և ենթակա լինել դատական
պաշտպանության միայն այն բանից հետո, երբ դրանց բովանդակությունն ու ծավալը հստակեցվեն օրենքով: Նման մոտեցումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ սոցիալական իրավունքների, սոցիալական ոլորտում օրենսդրական երաշխիքների և պետության նպատակների մեծ մասի իրականացման ծավալները
մեծապես կախված են պետության տնտեսական հնարավորություններից: Մինչդեռ,
սոցիալական իրավունքների իրավական ռեժիմի հավասարեցումը «դասական»
հիմնական իրավունքներին առաջացնում է սխալ և անիրագործելի ակնկալիք, որ
սոցիալական իրավունքները պետք է նույն կերպ անմիջականորեն գործեն։ Եվ
ընդհակառակը, քանի որ իրականում սոցիալական իրավունքները ունեն ավելի
ցածր աստիճանի պարտադիրություն պետության համար, գործնականում այդ մոտեցումը մեխանիկորեն տարածվում է նաև «դասական» հիմնական իրավունքների
վրա՝ դրանով ստեղծելով տպավորություն, թե «դասական» իրավունքները ևս
խիստ պարտադիր բնույթ չունեն պետության համար։
Ասվածը չի նշանակում, որ 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը զերծ
է առանձին սոցիալական իրավունքների սահմանադրական ամրագրումից՝ որպես
անմիջականորեն գործող իրավունքներ (օրինակ՝ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների պաշտպանությունը պետության կողմից (հոդված 37, մաս 4),
կրթության իրավունքը (հոդված 38), պետական միջոցների հաշվին իրավաբանական օգնությունը (հոդված 64, մաս 1):
Միաժամանակ, Սահմանադրության 82-85-րդ հոդվածների՝ անմիջականորեն
1

Օրինակ՝ բավարար կենսամակարդակի իրավունքը, այդ թվում` բնակարանի իրավունքը
(հոդված 31), սոցիալական ապահովության իրավունքը (հոդված 33), բնակչության առողջության պահպանման իրավունքը (հոդված 34, մաս 1), գիտության նվաճումներից օգտվելու
իրավունքը (հոդված 36)։
2
Օրինակ՝ պետությունն իրականացնում է բնակչության առողջության պահպանման ծրագրեր, նպաստում է ֆիզկուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը (հոդված 34, մաս 2)։
3
Օրինակ՝ բավարար կենսամակարդակի իրավունքը, այդ թվում` բնակարանի իրավունքը
(հոդված 34), շրջակա միջավայրի իրավունքը (հոդված 33.2), սոցիալական ապահովության
իրավունքը (հոդված 37), գիտության նվաճումներից օգտվելու իրավունքը (հոդված 40)։
4
Սահմանադրության 82-85-րդ հոդվածներում ամրագրված են աշխատանքային պայմանների, սոցիալական ապահովության, արժանապատիվ գոյության և նվազագույն աշխատավարձի, առողջության պահպանության իրավունքները։
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Պետություն և իրավունք

չգործող իրավունքներ հանդիսանալը ամենևին էլ չի նշանակում, որ պետությունը
կարող է դրանք ընդհանրապես անտեսել: Բացի նրանից, որ օրենսդրի կողմից համապատասխան օրենքների ընդունումն իրավական պարտականություն է, Սահմանադրության նշված դրույթների իրագործման ծավալը պայմանավորված է ժողովրդավարական և քաղաքական գործընթացներով, և կարող է հանգեցնել իշխող քաղաքական ուժի քաղաքական պատասխանատվության։ Ինչ վերաբերում է Սահմանադրության 86-րդ հոդվածում ամրագրված՝ պետության քաղաքականության հիմնական նպատակներին, ապա դրանք սերտ կապի մեջ են վերոհիշյալ 82-85-րդ
հոդվածների հետ, իսկ դրանց իրագործումն ապահովելու նպատակով 87-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ Կառավարությունն այդ մասին իր ամենամյա զեկույցի շրջանակներում (հոդված 156) տեղեկատվություն է ներկայացնում Ազգային
ժողով1:
2015թ. Խմբագրությամբ Սահմանադրության մեջ արմատական վերանայման է
ենթարկվել հիմնական իրավունքների սահմանափակումների կարգավորումը։ Դա
վերաբերում է ինչպես հիմնական իրավունքների սահմանափակման հիմնական
ձևի՝ օրենքի վերապահման ամրագրմանը, այնպես էլ՝ սահմանափակումների հիմքերին։ 2015թ. Խմբագրությամբ Սահմանադրությունը հրաժարվել է հիմնական իրավունքների ընդհանուր սահմանափակումներից2՝ նախատեսելով յուրաքանչյուր
հիմնական իրավունքի սահմանափակման առանձին հիմքեր, ինչը թույլ է տալիս
հաշվի առնել յուրաքանչյուր հիմնական իրավունքի սահմանափակման առանձնահատկությունները3։
Հիմնական իրավունքների սահմանափակումների հիմնախնդիրը սերտորեն
կապված է նաև այդ սահմանափակումներին ներկայացվող պահանջների հետ։
2005թ. Խմբագրությամբ Սահմանադրությունն ուղղակի պահանջ չէր ներկայացնում
այն օրենքներին, որոնք սահմանափակում են հիմնական իրավունքները: Քանի որ
հիմնական իրավունքների սահմանափակումների համար հիմք հանդիսացող լեգիտիմ շահերը բազմազան են, և դրանք չեն կարող սպառիչ կերպով ամրագրվել,
Սահմանադրությունը նախատեսել է սահմանափակումներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ, որոնք լայն ճանաչում են գտել ժամանակակից սահմանադրական իրավունքում. խոսքը համաչափության, որոշակիության և իրավունքի էության
անխախտելիության սկզբունքների (Սահմանադրության հոդվածներ 78-80) հստակ
ամրագրման մասին է4։
Հիմնական իրավունքների համար գործնականում լրացուցիչ կարևոր երաշխիք է այն, որ 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրություն 81-րդ հոդվածը մարդու
իրավունքներին վերաբերող սահմանադրական նորմերը մեկնաբանելիս որպես ուղենիշ է սահմանել Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած՝ մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա գործող մարմինների պրակտիկան, ինչը նշանակում է, որ իրավակիրառն այս հարցում պետք է
հաշվի առնի, մասնավորապես՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի
դատական պրակտիկան, այդ թվում՝ այլ պետությունների գործերով։
2015 թ. սահմանադրական փոփոխություններով առաջին անգամ առանձնահատուկ մանրամասնությամբ են սահմանվում արդարադատական իրավունքները
(61-73-րդ հոդվածներ)։ Այս առումով հատկապես կարևոր են արդյունավետ դատա1

Սոցիալական իրավունքների սահմանադրական ամրագրման մասին առավել մանրամասն
տե´ս Վ. Պողոսյան, Ն. Սարգսյան, նշվ. աշխ., էջ 39-42։
2
2005 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 43-րդ հոդվածի 1-ին մաս։
3
Տե´ս Վ. Պողոսյան, Ն. Սարգսյան, նշվ. աշխ., էջ 44-45։
4
Համաչափության և իրավունքի էության անխախտելիության սկզբունքները ուղղակիորեն
նախատեսված են Եվրոպական միության հիմնական իրավունքների խարտիայի 52-րդ
հոդվածի 1-ին մասում։
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կան պաշտպանության և արդար դատաքննության իրավունքները (61-րդ և 63-րդ
հոդվածներ)։ Սահմանադրական նորմերը կանխորոշում են դատավարական օրենսգրքերում նախատեսվող հետագա մեխանիզմների բովանդակությունը։
2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունն առաջին անգամ ամրագրում է
նաև մի շարք այլ կարևոր հիմնական իրավունքներ, ինչպիսիք են՝
• մարդու ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքը (հոդված
25),
• մարմնական պատիժների արգելքը (հոդված 26),
• կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարությունը (հոդված 30),
• պատվի և բարի համբավի անձեռնմխելիությունը (հոդված 31),
• անձնական տվյալների պաշտպանությունը (հոդված 34),
• երեխայի իրավունքները (հոդված 37),
• այլընտրանքային ծառայության իրավունքը (հոդված 41, մաս 3),
• պատշաճ վարչարարության իրավունքը (հոդված 50),
• տեղեկություններ ստանալու իրավունքը (հոդված 51),
• քաղաքական ապաստանի իրավունքը (հոդված 54),
• արտաքսման արգելքը (հոդված 55, մաս 1),
• պետության կողմից պատճառված վնասի հատուցման իրավունքը (հոդված
62),
• մեղադրանքից պաշտպանվելու իրավունքը (հոդված 67, հատկապես՝ կետ
3-5),
• ներման խնդրանքի իրավունքը (հոդված 70),
• մեղքի սկզբունքը և պատժի նշանակման ժամանակ համաչափության
սկզբունքը (հոդված 71):
Միջազգային իրավական չափանիշներին առավել համահունչ են դարձել նաև
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության սահմանադրական հիմքերը:
Այս առումով կարևոր նորույթ է այն, որ սահմանադրական նորմերը Մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները տարածում են նաև մասնավոր հատվածի վրա: Սահմանադրության 191-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` պաշտպանը հետևում է ոչ միայն պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
ու պաշտոնատար անձանց, այլև Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքով սահմանված դեպքերում` կազմակերպությունների կողմից մարդու իրավունքների և ազատությունների պահպանմանը: Խոսքը վերաբերում է բնակչությանը
հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններին, որոնց կողմից
մարդու իրավունքների և ազատությունների պահպանությունը այլևս դուրս չի մնա
պաշտպանի իրավասությունից: Սահմանադրության 191-րդ հոդվածի 3-րդ մասը
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց վրա հստակ պարտականություն է դրել Մարդու իրավունքների պաշտպանին
տրամադրել անհրաժեշտ փաստաթղթեր, տեղեկություններ ու պարզաբանումներ և
աջակցել նրա աշխատանքներին: Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի արդյունավետ գործունեության սահմանադրական կարևոր երաշխիք է նաև
193-րդ հոդվածի 4-րդ մասի դրույթը, ըստ որի` «պետությունն ապահովում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության պատշաճ ֆինանսավորումը»:
V.

Հիմնական իրավունքների կենսագործման մեխանիզմները

Հիմնական իրավունքների ժամանակակից ցանկի սահմանադրական ամրագրումը հիմնական իրավունքների կենսագործման անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար
նախապայման է։ Որպեսզի հիմնական իրավունքները կյանքի կոչվեն, անհրաժեշտ
են նաև լավ կշռադատված մեխանիզմներ։
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Պետություն և իրավունք

Սահմանադրական նորմերը և, հատկապես, հիմնական իրավունքների նորմերը, որպես կանոն՝ վերացականության բարձր աստիճան ունեն, ուստի դրանց գործնական կենսագործումը մեծապես կախված է օրենքների միջոցով հետագա մանրամասնումից։ Այլ կերպ ասած, մի կողմից՝ հիմնական իրավունքներն օրենքների
կարիքն ունեն, որպեսզի կյանքի կոչվեն, բայց մյուս կողմից՝ հենց այստեղ էլ առաջ է
գալիս այն ռիսկը, որ հիմնական իրավունքը կարող է հետին պլան մղվել, և առաջնային դառնալ օրենքի կարգավորումը։ Օրենսդրական կարգավորումը կարող է
էապես փոխել հիմնական իրավունքի բովանդակությունն ու դրանով վերապահվող
երաշխիքները։ Արդյունքում հիմնական իրավունքները և օրենքները գտնվում են
բարդ փոխհարաբերակցության մեջ, որի պարագայում հիմնական իրավունքների
կենսագործումը մի կողմից՝ կախված է օրենսդրական կարգավորումից, մյուս կողմից՝ այդ օրենսդրական կարգավորումները պետք է համապատասխանեն սահմանադրությամբ սահմանված չափացույցին՝ հիմնական իրավունքի բովանդակությանը։
Հիմնական իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների տեսանկյունից
2015 թ. փոփոխություններով Սահմանադրությունը զարգացրել է 2005 թ.սահմանադրական փոփոխություններով ներմուծված մեխանիզմները։
Օրենսդրի կաշկանդվածությունը հիմնական իրավունքների միջոցով ապահովում է Սահմանադրական դատարանը՝ սահմանադրական վերահսկողության տարբեր մեխանիզմների միջոցով։ Նորմատիվ իրավական ակտերը հակասահմանադրական ճանաչելու մենաշնորհը վերապահված է միայն Սահմանադրական դատարանին, ինչը բնորոշ է կենտրոնացված սահմանադրական վերահսկողության մոդել
ունեցող բոլոր երկրներին։ Դա նշանակում է, որ իրավակիրառ գործընթացում հակասահմանադրականության հարցի բախվելիս իրավասու իրավակիրառ մարմինները պարտավոր են հարցը դարձնել սահմանադրական վերահսկողության առարկա։
Հիմնական իրավունքների համապատասխանությունը Սահմանադրությանը
բնականաբար կարող է ստուգվել նորմերի վերացական վերահսկողության միջոցով՝
Ազգային ժողովի պատգամավորների 1/5-րդի, Կառավարության, Հանրապետության նախագահի, Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա (2015
թ.խմբագրությամբ Սահմանադրության 168 հոդվածի 1-ին մաս, 169-րդ հոդվածի 1ին մասի 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 10-րդ կետեր)։ Այս առումով, գործնականում կարևոր դերակատարում կարող է ունենալ Հանրապետության նախագահը, ով չունի քաղաքական գործառույթներ, պարտավոր է լինել քաղաքականապես չեզոք և Սահմանադրությամբ օժտված է մեկ կարևորագույն առաքելությամբ՝ հետևել Սահմանադրության պահպանմանը (հոդված 123, մաս 2)՝ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով
Սահմանադրական դատարան։
Սահմանադրական վերահսկողության վերացական մեխանիզմի կողքին գործնականում առավել կարևոր նշանակություն ունի նորմերի կոնկրետ վերահսկողությունը, որի շրջանակը 2015 թթ. սահմանադրական փոփոխություններով զգալիորեն
ընդլայնվեց։ Սահմանադրությունը ներկայումս դատարաններին և դատախազին
լիարժեք հնարավորություններ է վերապահում Սահմանադրական դատարանի
քննության առարկա դարձնելու այն բոլոր ակտերը, որոնք իրենց կարծիքով խախտում են մարդու հիմնական իրավունքները (169-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետ
և 4-րդ մաս)։ Այս առումով առանցքային է դատարանների կողմից Սահմանադրական դատարան դիմելու իրավասության հստակեցումը, քանի որ առաջին հերթին
դատարաններն են իրենց ամենօրյա գործունեության ընթացքում առնչվում մարդու
իրավունքների կոնկրետ խախտումներին և հետևաբար՝ մինչև գործն ըստ էության
լուծող դատական ակտի կայացումը պարտավոր են ստուգել, թե արդյոք կիրառման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտը համապատասխանում է Սահմանադրությանը։ Համապատասխանաբար, 2015 թ. փոփոխություններով Սահմանադրու-
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թյան 169-րդ հոդվածի 4-րդ մասը որպես դատարանների պարտականություն է
սահմանում իրենց վարույթում գտնվող կոնկրետ գործով կիրառման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտի սահմանադրականության հարցով Սահմանադրական
դատարան դիմելը 1 , եթե ողջամիտ կասկածներ ունեն դրա սահմանադրականության վերաբերյալ և կարծում են, որ տվյալ գործի լուծումը հնարավոր է միայն այդ
օրենքի կիրառման միջոցով։
Հիմնական իրավունքների պաշտպանության համար կարևոր նշանակություն
ունի Սահմանադրական դատարան ներկայացվող անհատական գանգատը, քանի
որ հենց անհատն է առաջին հերթին շահագրգռված իր հիմնական իրավունքը ենթադրաբար խախտող նորմի սահմանադրականության ստուգմամբ։ 2015 թ.փոփոխություններով Սահմանադրությունը պահպանել է դեռևս 2005 թ. փոփոխություններով նախատեսված սահմանափակ անհատական գանգատի ինստիտուտը, ըստ որի՝ սահմանադրական գանգատի առարկա կարող է հանդիսանալ միայն նորմատիվ իրավական ակտը կամ դրա որևէ դրույթը (հոդված 169, մաս 1, կետ 8), բայց
ոչ դատարանի վճիռը։ Սակայն, 2015 թ. փոփոխություններով Սահմանադրությունը
ընդլայնել է անհատական գանգատի շրջանակներում Սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորությունը՝ նախատեսելով այն ոչ միայն օրենքի սահմանադրականության ստուգման, այլև ցանկացած նորմատիվ իրավական ակտի սահմանադրականության հարցով, եթե դրանով խախտվել են մարդու հիմնական իրավունքները և ազատությունները (հոդված 169, մաս 1, կետ 8): Անհատական գանգատի հարցում սահմանադիրն առաջնորդվել է նրանով, որ Սահմանադրական դատարանի հիմնական գործառույթը ընդհանուր-վերացական ակտերի համապատասխանեցումն է Սահմանադրությանը, իսկ կոնկրետ-անհատական ակտերի պարագայում՝ սխալների ուղղման առաքելությունը դրված է ընդհանուր իրավասության և
մասնագիտացված դատարանների վրա։ Այլ կերպ ասած՝ Սահմանադրությունը
նպատակ չի ունեցել ի դեմս Սահմանադրական դատարանի՝ ստեղծելու դատական
ակտերը վերանայող մի նոր՝ 4-րդ ատյան։
Բացի վերոհիշյալից, սահմանադրական մակարդակ է բարձրացվել նաև այն
դրույթը, ըստ որի` այդ նորմատիվ ակտերի սահմանադրականությունը որոշելիս
Սահմանադրական դատարանը հաշվի է առնում նաև համապատասխան դրույթին
իրավակիրառ պրակտիկայում տրված մեկնաբանությունը (հոդված 169, մաս 1,
կետ 8): Այս լրացման նպատակն այն է, որ նորմատիվ իրավական ակտի սահմանադրականությունը գնահատելիս Սահմանադրական դատարանը հաշվի առնի
նաև այն, թե ինչպես է նորմը մեկնաբանվել կոնկրետ գործով։
Քանի որ բազմաթիվ հիմնական իրավունքների իրականացումը կախված է
համապատասխան կազմակերպական կառուցակարգերից և ընթացակարգերից,
2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 75-րդ հոդվածը պարտադրում է օրենսդրին հիմնական իրավունքները կարգավորելիս սահմանել արդյունավետ ընթացակարգեր և կառուցակարգեր:
Հիմնական իրավունքներն ազդում են իրավակիրառ մարմինների կողմից նորմատիվ իրավական ակտերի մեկնաբանման և կիրառման վրա։ Հիմնական իրա1

2005 թ. Խմբագրությամբ Սահմանադրության 101-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով
նախատեսված էր, որ դատարաններն իրենց վարույթում գտնվող կոնկրետ գործին առնչվող
նորմատիվ ակտերի դրույթների սահմանադրականության հարցերով «կարող են» դիմել
Սահմանադրական դատարան: Սահմանադրական այս նորմը, իրացվելով դատավարական
օրենսդրության մեջ, սահմանվել էր որպես սահմանադրական դատարան դիմելու հարցում
դատարանի իրավունք (Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության
օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ մաս, Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 106րդ հոդվածի 2-րդ մաս, Վարչական դատավարության օրենսգրքի 94-րդ հոդվածի 1-ին մասի
5-րդ կետ)։
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Պետություն և իրավունք

վունքների պահանջները պետք է ուղենիշ լինեն հատկապես վարչական մարմինների կողմից իրենց հայեցողական լիազորությունների իրականացման ժամանակ։
Հիմնական իրավունքների կենսագործման իրավական մեխանիզմների կողքին
ոչ պակաս կարևոր է նաև հիմնական իրավունքների վրա հիմնված համապատասխան իրավական մտածողության ձևավորումը։ Հիմնական իրավունքներն իրավական կշիռ կարող են ձեռք բերել միայն այն պարագայում, երբ ցանկացած իրավակիրառ կոնկրետ իրավական հարց լուծելիս որպես ելակետ ընդունի Սահմանադրությունը և դրանում ամրագրված հիմնական իրավունքները: Նման մտածողություն ձևավորելու ճանապարհին առանցքային դերակատարում ունեն ոչ միայն դատարանները և վարչական մարմինները, այլև իրավունքի գիտությունն ու իրավաբանական կրթությունը: Իրավական մտածողության կողմնորոշումը դեպի հիմնական իրավունքները հրատապ է դարձնում հիմնական իրավունքների դոգմատիկայի զարգացումը, որը պետք է գիտական մեթոդներով պատասխան տա այն հարցին, թե ինչ է պահանջում, արգելում կամ թույլատրում գործող իրավունքը: Հիմնական իրավունքների դոգմատիկան կարող է կապող օղակ լինել գիտության ու
պրակտիկայի միջև և դրանով նպաստել հիմնական իրավունքների ճիշտ մեկնաբանմանը և կիրառմանը: Տեսության ու պրակտիկայի նման համակցումը կնպաստի, որ հիմնական իրավունքների կիրառումը դառնա իրավական առօրյա:

Հավելված
Սահմանադրական դատարան ներկայացված անհատական գանգատների և
նորմերի կոնկրետ վերահսկողության դիմումների
2006-2018 թթ.վիճակագրությունը1
Վարույթի տեսակ/ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Դիմող սուբյեկտ
Անհատական
3
234 98 194 295 299 302 313 244 157 155 197 165 155
2
գանգատ ՝
ֆիզիկական
221 89 185 283 285 287 293 223 148 146 177 146
անձինք
իրավաբանական
13
9
9
12
14
15
20
21
9
9
20
19
անձինք
Նորմերի
կոնկրետ
2
0
1
2
9
1
0
6
2
7
9
6
15
վերահսկողություն՝

1

դատարաններ

1

0

1

2

7

1

0

6

2

4

7

4

15

գլխավոր
դատախազ

1

0

0

0

2

0

0

0

0

3

2

2

0

Վիճակագրությունը մշակվել է Սահմանադրական դատարանի ընդունած որոշումների
կատարման վիճակի վերաբերյալ 2007-2019 թթ. տարեկան հաղորդումների հիման վրա
(մատչելի է http://www.concourt.am/armenian/report/index.htm հղումով, այցելվել է 02.12.2019
թ.)։
2
Անհատական դիմումների միջին հաշվով մոտ 76,8 տոկոսը Սահմանադրական դատարանի
կողմից վարույթ չի ընդունվել՝ «Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով դիմումին
ներկայացվող ընդհանուր պահանջներին չհամապատասխանելու, կամ ակնհայտ անհիմն
ճանաչվելու, կամ վիճարկվող նորմը դատարանի կողմից դիմողի նկատմամբ կիրառված
չլինելու հիմքով»։
3
Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասով տարբերակված տվյալները մատչելի չեն։
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ПРАВ В АРМЕНИИ
Вардан Погосян
Заместитель члена Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская
комиссия), член Специальной комиссии по конституционным реформам 2013–2015 гг.
_______________________________

Нора Саргсян
Доцент кафедры европейского и международного права ЕГУ,
кандидат юридических наук
________________________________

Основные права, как позитивные конституционные права, не имеют долгой
истории в Армении, и впервые они нашли свое конституционное закрепление
лишь в Советской Армении. Однако в советском государстве, где индивид
подчинялся «интересам общества», основные права, независимо от того, как
они были провозглашены в Конституции, не могли и не имели характера,
типичного для современных правовых государств. Օб основных правах и их
реальной роли можно говорить только после обретения независимости Армении,
но для полного преодоления советских подходов к регулированию основных
прав потребовались две крупномасштабные конституционные реформы. Однако
реализация основных прав и их практическая значимость во многом зависит от
правильного восприятия основных прав государственными органами (прежде
всего судами и административными органами) как адресатами основных прав.
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Fundamental rights, as positive constitutional rights, do not have a long history in
Armenia, and for the first time they found their constitutional regulation only in Soviet
Armenia. However, in the Soviet state, where the individual was subordinate to the
“interests of the society”, fundamental rights, regardless of how they were proclaimed
in the Constitution, could not and did not have а character typical to modern legal
states. In the modern Republic of Armenia, fundamental rights and their real role can
be discussed only after independence, but two major constitutional changes were
required to completely overcome the Soviet approaches to regulating fundamental
rights. However, the implementation of fundamental rights and their practical
significance largely depends on the correct perception of fundamental rights by state
bodies (primarily courts and administrative bodies) as the addressees of fundamental
rights.
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«Ի Էլ Էլ գործընկերություն» իրավաբանական գրասենյակ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
_____________________________

Իրավական պետության նորմատիվ իրավական ակտերում ամրագրված իրավակարգավորումները պետք է անձի համար կանխատեսելի դարձնեն իր իրավաչափ սպասելիքները։ Իրավակարգավորումների և իրավակիրառ պրակտիկայի
հիմքում, որպես կանոն, դրվում է այն հիմնարար մոտեցումը, որ օրինական ակնկալիքների իրավունքի պաշտպանության սկզբունքը իրավական պետության և իրավունքի գերակայության երաշխավորման անբաժանելի տարրերից մեկն է։ Իրավակարգավորումների կանխատեսելիության և իրավական ակնկալիքների իրագործման ապացույց է համաչափության սկզբունքը (հունարեն՝ սիմետրիա)։
Համաչափության սկզբունքի հիմքն է Նյուտոնի 3-րդ օրենքը, մասնավորապես՝
երկու մարմինների փոխազդեցությունները միմյանց հավասար են և հակառակ
ուղղված։ Հիմալայների Ռաջա Յոգան գրում էր. «Անձի կատարած յուրաքանչյուր
քայլ հարկադրում է քեզ կատարել հանդիպակաց քայլ»1։ Հռոմեական իրավունքում
գործում էր հետևյալ դրույթը. «Ով օգտագործում է իր իրավունքը, չի խախտում ոչ
մեկի իրավունքը» 2։
Ե´վ իրավագործնական կյանքում, և´ իրավունքի տեսության մեջ որպես համաչափության ինքնուրույն միջոց կամ մեթոդ կիրառվում է իրավական համաչափությունը։ 1995 թվականին ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, որի 44-րդ հոդվածը սահմանում էր. «Սահմանադրության 23-27 հոդվածներում ամրագրված մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով, եթե դա անհրաժեշտ է պետական և հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի, հանրության
առողջության ու բարքերի, այլոց իրավունքների և ազատությունների, պատվի և
բարի համբավի պաշտպանության համար»։ Սահմանադրության 23-27-րդ հոդվածները վերաբերում էին մտքի, խղճի, կրոնի, կարծիքի արտահայտման, հավաքների,
միավորումների ազատություններին և հանրային կառավարմանը մասնակցելու իրավունքին։ Սահմանադրության 45-րդ հոդվածի համաձայն՝ մարդու և քաղաքացու

առանձին իրավունքներ և ազատություններ, բացառությամբ Սահմանադրության
17, 19, 20, 39, 41-43 հոդվածներում նշվածների, կարող են օրենքով սահմանված
կարգով ժամանակավորապես սահմանափակվել ռազմական դրության ժամանակ
կամ Սահմանադրության 55 հոդվածի 14 կետով նախատեսված դեպքերում՝ բացա-

ռությամբ կյանքի, դաժան վերաբերմունքի, անձնական կյանքի անձեռնմխելիության, արդար դատաքննության, անմեղության կանխավարկածի իրավունքների։ Այսինքն՝ նորանկախ Հայաստանի իրավական դաշտում հիմք դրվեց համաչափության սկզբունքին։
2004 թվականին ՀՀ Ազգային ժողովը ընդունել է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքը, որի 8-րդ հոդվածը սահմանում է,
որ վարչարարությունը պետք է ուղղված լինի Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրությամբ և օրենքներով հետապնդվող նպատակին, և դրան հասնելու
միջոցները պետք է լինեն պիտանի, անհրաժեշտ և չափավոր։ Օրենսդիրը սույն
1
2

https://www.carloscardosoaveline.com/the-law-of-symmetry/
Գ.Գ. Թորոսյան, Ս.Լ. Թորոսյան, Իրավունքի չարաշահում, Երևան, 2019, էջ 9:
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նորմատիվ պատվիրանի միջոցով սահմանել է վարչարարության համաչափության
սկզբունքը։ Հանուն արդարության հարկ է նշել, որ մինչ սույն օրենքի ընդունումը ՀՀ
Ազգային ժողովը ընդունել էր ՀՀ քրեական օրենսգիրքը, որի 10-րդ հոդվածի 1-ին
մասը սահմանում է. «Հանցանք կատարած անձի նկատմամբ կիրառվող պատիժը
և քրեաիրավական ներգործության այլ միջոցները պետք է լինեն արդարացի՝ համապատասխանեն հանցանքի ծանրությանը, դա կատարելու հանգամանքներին,
հանցավորի անձնավորությանը, անհրաժեշտ և բավարար լինեն նրան ուղղելու և
նոր հանցագործությունները կանխելու համար»։ Թեև օրենսդիրը չէր սահմանում
«համաչափություն» եզրույթը, սակայն տվյալ իրավանորմի տառացի մեկնաբանությունը վկայում է, որ կիրառվող իրավական ներգործության միջոցը պետք է լինի
համաչափ հանցանքի ծանրությանը, հանցանք կատարած անձնավորությանը և այլ
հանգամանքներին։ Մինչ այդ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 32-րդ հոդվածը սահմանում էր, որ տույժ նշանակելիս հաշվի են առնվում
կատարված իրավախախտման բնույթը, խախտողի անձը, նրա մեղքի աստիճանը,
գույքային դրությունը, պատասխանատվությունը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները:
2005 թվականի սահմանադրական բարեփոխումներից հետո համաչափության
սկզբունքի վերաբերյալ իրավանորմերը սահմանվեցին Սահմանադրության 43-րդ և
44-րդ հոդվածներով: Սահմանադրության 43-րդ հոդվածի համաձայն. «Մարդու և

քաղաքացու՝ Սահմանադրության 23-25, 27, 28-30, 30.1-րդ հոդվածներով, 32-րդ
հոդվածի երրորդ մասով ամրագրված հիմնական իրավունքները և ազատությունները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով, եթե դա անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակությունում պետական անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանման, հանցագործությունների կանխման, հանրության առողջության ու բարոյականության, այլոց սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների, պատվի և բարի համբավի պաշտպանության համար։
Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների սահմանափակումները չեն կարող գերազանցել Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավորություններով սահմանված շրջանակները»։
Սահմանադրության 44-րդ հոդվածի համաձայն. «Մարդու և քաղաքացու առանձին հիմնական իրավունքներ ու ազատություններ, բացառությամբ Սահմանադրության 15, 17-22 և 42-րդ հոդվածներում նշվածների, կարող են օրենքով սահմանված կարգով ժամանակավորապես սահմանափակվել ռազմական կամ արտակարգ դրության ժամանակ՝ արտակարգ իրավիճակներում պարտավորություններից շեղվելու վերաբերյալ ստանձնած միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում»։ Ըստ էության առկա էր սահմանադրական բարեփոխումների նույն
տրամաբանությունը համաչափության սկզբունքի հետ կապված, ինչը արդեն իսկ
արձանագրված էր 1995 թվականի Սահմանադրության տեքստի մեջ։
Համաչափությունը՝ որպես ամբողջական սահմանադրական սկզբունք, Սահմանադրությամբ արձանագրվեց միայն 2015 թվականի բարեփոխումներից հետո։
Սահմանադրության 78-րդ հոդվածի համաձայն. «Հիմնական իրավունքների և ա-

զատությունների սահմանափակման համար ընտրված միջոցները պետք է պիտանի և անհրաժեշտ լինեն Սահմանադրությամբ սահմանված նպատակին հասնելու
համար: Սահմանափակման համար ընտրված միջոցները պետք է համարժեք լինեն սահմանափակվող հիմնական իրավունքի և ազատության նշանակությանը»։

Վերջիվերջո, համաչափության սկզբունքի կիրառման օգտակար կամ բացասական առանձնահատկությունները ինչպե՞ս կարող ենք բացահայտել իրավական
հարթությունում, արդյո՞ք յուրաքանչյուր դեպքում հարկավոր է հիշել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի սահմանած բանաձևը, թե՞ պետք է սահմանադրական սկզբունքը բացահայտել իրավակիրառ մարմինների արտահայտած իրավական դիրքորոշումների հիման վրա։ Իրավական նորմերի մեկնաբանման
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տառացի և իրավական նորմերի բաղդատման կանոնները հաշվի առնելով՝ կարող
ենք ուսումնասիրության առարկա դարձնել համաչափության սահմանադրական
սկզբունքը.
• հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման համար.
• ընտրված միջոցները պետք է լինեն պիտանի և անհրաժեշտ.
• Սահմանադրությամբ սահմանված նպատակին հասնելու համար:
Ելնելով բացասման-բացասում կանոնից՝ հարկ է նշել, որ համաչափության
մասին խոսք լինել չի կարող, եթե սահմանափակման միջոցը չի հետապնդում Սահմանադրությամբ սահմանված նպատակը։ Սահմանադրությամբ հռչակված
սկզբունքի երկրորդ նախադասությունը վկայում է այն մասին, որ սահմանափակման համար ընտրված միջոցները պետք է համարժեք լինեն սահմանափակվող

հիմնական իրավունքի և ազատության նշանակությանը։

Պարզ է, որ առաջին նախադասության մեջ օգտագործվող եզրույթները՝ «պիտանի», «անհրաժեշտ», առաջին անգամ չէ, որ կիրառվում են. մինչ այդ դրանք
տեղ են գտել «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ
օրենքում։ Թե ինչ նպատակի մասին է խոսքը, այդքան էլ պարզ չէ, քանի որ Սահմանադրությամբ չկա նախատեսված առանձին նորմատիվ պատվիրան Սահմանադրության նպատակների վերաբերյալ, ինչը իր հերթին վկայում է վերացական իրավական սկզբունքի մասին։ Սակայն ողջամտորեն կարող ենք պնդել, որ սահմանափակման առարկա կարող են լինել մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները, որոնք սահմանված են Սահմանադրության 2-րդ գլխով։
Գործնականում համաչափության սկզբունքի կիրառելիության մասին առաջին
անգամ անդրադարձ է կատարել Սահմանադրական դատարանը 2006 թվականի
հոկտեմբերի 4-ի ՍԴՈ-649 որոշման մեջ։ Բարձր դատարանը արձանագրել է, որ

սահմանադրորեն նախատեսված սահմանափակման ենթակա իրավունքների առնչությամբ, համաձայն մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների, մարդու իրավունքի սահմանափակումը կարող է իրականացվել միայն օրենքով՝ երաշխավորելով համաչափությունը, չաղավաղելով իրավունքի էությունը (սահմանափակման հետևանքով իրավունքը չզրկվի իր բովանդակությունից, չվտանգվի դրա գոյությունը)։ Այնուհետև

Սահմանադրական դատարանը բազմիցս անդրադարձել է իրավական համաչափության սկզբունքին։ Օրինակ՝ ՍԴՈ-1061 որոշման մեջ նշել է, որ տվյալ դեպքում
վերոհիշյալ օրենքով չի պահպանվել իրավակարգավորման համաչափության
սկզբունքը նշված կատեգորիայի անձանց նկատմամբ, հաշվի չի առնվել նրանց լեգիտիմ ակնկալիքների իրացման հնարավորությունը։
ՍԴՈ-1224 որոշման մեջ արձանագրել է, որ իրավական որոշակիության և/կամ
համաչափության սկզբունքի տեսանկյունից վիճարկվում է նաև օրենքի 46–րդ հոդվածի 7-րդ մասի այն դրույթը, ըստ որի` պարբերական երաշխիքային վճարների
գումարի չափը հաշվարկվում է կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի կողմից կառավարվող պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի 0.02
տոկոսի չափով` օրական կտրվածքով: Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ հիշյալ դրույթը ձևակերպված է բավարար հստակությամբ և չի զրկում
քաղաքացուն իր վարքագիծը վիճարկվող նորմի հետ համատեղելու հնարավորությունից:
ՍԴՈ-1234 որոշմամբ ՀՀ սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ իրավական որոշակիության և մարդու հիմնական իրավունքների սահմանափակման
համաչափության սկզբունքների պահանջներից չի բխում դատարանի այնպիսի եզրահանգումը, համաձայն որի` «Աղբյուրի բացահայտման իրավաչափ նպատակը
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Պետություն և իրավունք
1

գերակշռում է հասարակական շահին» , նկատի ունենալով, որ հրապարակումները
վերաբերում են հանրային ճանաչում ունեցող մարդկանց, և նպատակը հասարակության մեջ առկա կասկածների փարատումն է:
Շուլիի գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը արձանագրել
է. «26. Կիրառված ներգործության միջոցների և հետապնդվող նպատակների միջև
պետք է առկա լինի արդարացի հավասարակշռության սկզբունքը 2 , իսկ Անկերլը
ընդդեմ Շվեյցարիայի գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը
նշել է, որ դատավարության ընթացքում յուրաքանչյուր կողմին պետք է տրամադրվի ողջամիտ հնարավորություն՝ ներկայացնելու իր գործը այնպիսի պայմաններում,
միաժամանակ՝ այնպիսի ապացույցներ, որոնք նրան իր հակառակորդի նկատմամբ
չեն դնի էականորեն նվազ բարենպաստ վիճակում3։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը համաչափության սկզբունքի
վերաբերյալ արձանագրել է հետևյալ բանաձևը. մասնավորապես կիրառվող իրավական ներգործության միջոցը պետք է լինի հավասար կամ նվազ հետապնդվող
նպատակին, հակառակ դեպքում համաչափության մասին խոսք լինել չի կարող։
Ինչ վերաբերում է իրավակիրառ պրակտիկային, ապա հարկ է նշել, որ համաչափության սկզբունքի փիլիսոփայությունը այդքան էլ մեծ տարածում չունի։ Այսպես, վարչական մարմինները վարչական վարույթ են հարուցում խախտված իրավունքների պաշտպանության նկատառումով, սակայն այդ վարույթը այնքան երկար
է տևում, որ արդեն անհրաժեշտություն է առաջանում քննարկել այն հարցադրումը,
թե արդյո՞ք վարչական վարույթը օգտակար է իրավունքների և ազատությունների
պաշտպանության համար, արդյո՞ք պիտանի է և անհրաժեշտ Սահմանադրությամբ
սահմանված նպատակին հասնելու համար։ Օրինակ՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը
2019 թվականի մարտի 22-ի որոշմամբ արձանագրել է, որ քննարկվող իրավահարաբերությունների շրջանակներում կիրառելի է ոչ թե Երևան քաղաքի ավագանու
որոշմամբ սահմանված վարչական իրավախտման արձանագրությունն իրավախախտի բացակայությամբ կազմելու և վերջինիս ուղարկելու կանոնը, այլ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 255-րդ հոդվածով սահմանված կանոնը, որի համաձայն՝ Երևանի քաղաքապետարանը նախքան վարչական
տույժի մասին որոշում կայացնելը պետք է ապահովի իրավախախտման վերաբերյալ գործի արձանագրության և մյուս նյութերի պատշաճ կազմումը։ www.datalex.am
կայքից տեղեկանում ենք, որ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշումից հետո քաղաքացիների կողմից վարչական ակտը դատական կարգով բողոքարկելուց հետո
Երևանի քաղաքապետարանը սեփական նախաձեռնությամբ վերացնում է վարչական տույժեր նշանակելու մասին որոշումները (ՎԴ/5724/05/19, ՎԴ/5760/05/19 և այլ
վարչական գործեր)4։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի
15-րդ հոդվածը վերաբերում է վարչական մարմինների միմյանց փոխադարձ օգնություն տրամադրելուն։ Սույն նորմատիվ պատվիրանի նպատակը այն է, որ վարչական մարմինը իր առջև դրված առաքելությունը իրագործի իրավական կարգավորումներով սահմանված ժամկետներում և վարչական մարմինների արտաքին
ներգործություն ունեցող գործունեությունը դարձնի արդյունավետ։ Սույն իրավական նորմը սերտորեն փոխկապված է համաչափության սկզբունքի հետ, քանի որ
Սահմանադրությամբ և օրենքներով հետապնդվող նպատակին հասնելու միջոցները պետք է լինեն պիտանի, անհրաժեշտ և չափավոր։ Փոխադարձ օգնության գա1

http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2015/pdf/sdv-1234.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-175158%22]}
3
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Ankerl%22],%22documentcollectionid2%
22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58067%22]}
4
http://ell.am/am/news/276
2
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ղափարը դրսևորվում է հենց ընտրված միջոցների անհրաժեշտ և պիտանի լինելու
պարագայում, քանի որ մի շարք դեպքերում մի վարչական մարմինը ավելի շատ
տեղեկատվության է տիրապետում, քան մյուսը։ Օրինակ՝ ՎԴ/9320/05/16,
ՎԴ/8625/05/16 վարչական գործերի շրջանակներում ՀՀ վարչական դատարանը
արձանագրել է. «ք.Երևան, Փափազյան / Կոմիտաս խաչմերուկի նշված հատվա-

ծում բացակայում է նաև «Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային երթևեկության կանոնները և տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքությունների և պայմանների ցանկը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 28.06.2007թ. թիվ 955-Ն որոշմամբ հաստատված
թիվ 1 հավելվածի «Լրացուցիչ տեղեկատվության նշաններ (ցուցանակներ)» բաժնի
8.6.1 «Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում» լրացուցիչ տեղեկատվության նշանը...»։ Համայնքներում ճանապարհները երթևեկության
նշաններով կահավորելու գործունեությամբ զբաղվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Տվյալ իրավիճակում դատարանը արձանագրել է այն փաստը, որ հիշյալ հատվածում բացակայում է ճանապարհային երթևեկության նշանը,
հետևաբար՝ անձի նկատմամբ իրավաներգործության միջոցը կիրառելը իրավաչափ չէ։ Ուստի Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մարմինը իրավական կարգավիճակից բխող գործառույթները իրականացնելու, այսինքն՝ ճանապարհային երթևեկության նշան տեղադրելու համար, ՀՀ ճանապարհային ոստիկանությունը պարտավոր էր իրազեկել Երևանի քաղաքապետարանին ՀՀ վարչական
դատարանի արձանագրած վայրում ճանապարհային երթևեկության նշանով կահավորելու համար։
Վարչական իրավունքի տեսության մեջ համաչափության սկզբունքի ուղղակի
չնախատեսումը չի արգելել տվյալ հիմնարար դրույթի կիրառելիությանը։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 21-րդ հոդվածը սահմանում
է. «Եթե կատարված վարչական իրավախախտումը նվազ նշանակություն ունի,

գործը վճռելու համար լիազորված մարմինը (պաշտոնատար անձը) կարող է խախտողին ազատել վարչական պատասխանատվությունից և բավարարվել բանավոր
դիտողությամբ»։ Օրենսդիրը բավարար և պիտանի է համարել բանավոր դիտողության կիրառումը որպես ներգործության միջոց վարչական իրավախախտման
կատարման սուբյեկտի նկատմամբ։ Թեև այդ սկզբունքն իրավաստեղծ մարմինը
պաշտոնապես չի ամրագրվել, սակայն լուռ գործել է՝ հաշվի առնելով դրված նպատակը և դրան հասնելու միջոցները։ Ցավոք, Հիմնական օրենքով արձանագրվելուց
հետո տվյալ սկզբունքի էությունը չբացահայտվեց վարչական իրավահարաբերություններում, առհասարակ իրավունքի այլ ճյուղերի կարգավորման առարկա համարվող հարաբերություններում։ Եթե մի պահ փորձենք համեմատական վերլուծության
ենթարկել Սահմանադրության 2-րդ գլխով արձանագրված հիմնարար դրույթները՝
արդար դատաքննության իրավունքը, վնասի հատուցման իրավունքը, որոշակիության սկզբունքը, հիմնական իրավունքների և ազատությունների չարաշահման
արգելքը և այլն, ապա կարող ենք փաստել, որ համաչափության սկզբունքը ըստ
էության ունի առաջնային դեր։ Օրինակ՝ յուրաքանչյուր ոք ունի վնասի հատուցման
իրավունք, եթե վարչական մարմինների ոչ իրավաչափ գործողություններով պատճառվել է վնաս։ Այսինքն՝ վնասի հատուցման իրավունքի ծագման համար հարկավոր է երկու հիմքերի առկայություն՝ ոչ իրավաչափ գործողություն և պատճառված
վնաս։ Եթե առկա է պատճառված վնաս, սակայն բացակայում է վարչական մարմնի ոչ իրավաչափ գործողությունը, ապա չի կարող խոսք լինել անձի՝ վնասի հատուցման իրավունքի մասին։ Ուստի կիրառվում է նաև համաչափության սկզբունքը
այնքանով, որքանով վարչական մարմնի կատարած գործողությունները պիտանի
և անհրաժեշտ են անձի՝ Սահմանադրությամբ հռչակված տեղեկություններ ստանալու իրավունքի իրագործման համար։
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Պետություն և իրավունք

Կարելի է արձանագրել, որ ինչպես օրինականության սկզբունքը, այնպես էլ
համաչափության սկզբունքը դիտարկվում են միևնույն հարթության վրա և վարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման համար նախատեսված
սկզբունքներից յուրաքանչյուրի կիրառմանը զուգահեռ կարող է կիրառվել համաչափության սկզբունքը՝ համենայն դեպս մտաբերելով եվրոպական նախադեպային
իրավունքի սահմանած բանաձևը՝ կարգավորել վարչական բնույթի իրավահարաբերությունները։

ПРИНЦИП АСИММЕТРИИ В АДМИНИСТРАТИВНОПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Норайр Балаян
Кандидат юридических наук, юридическая фирма «И Эл Эл партнерство»
______________________________

Принцип юридической асимметрии в теории права является основопологающим принципом. Этот принцип был впервые закреплен в Конституции в 2015
году. Меры, выбранные для ограничения основных прав и свобод, должны быть
пригодными и необходимыми для достижения цели, установленной Конституцией. Этот принцип широко используется в административно-правовых отношениях, так как он впервые был предусмотрен законодательным актом в этой области в качестве самостоятельного принципа.
Принцип асимметрии обычно не применяется административными органами, в свою очередь, способствует неправомерному ограничению прав и свобод
человека. Если административные органы будут следовать этому конституционному принципу, это будет способствовать установлению и укреплению правопорядка.

THE PRINCIPLE OF ASYMMETRY IN THE
ADMINISTRATIVE LEGAL RELATIONS
Norayr Balayan
Candidate of legal sciences, Law Firm "ELL Partnership" law firm
______________________________

The principle of legal asymmetry in the theory of law is the principle of the
principle. This principle was first recorded in the Constitution of the RA in 2015. The
means chosen for restriction must be commensurate to the significance of the basic
right or freedom being restricted. This principle is widely used in administrative-legal
relations, since it was first recorded by the legislative act in this area as an
independent principle.
The principle of asymmetry is usually not applied by administrative bodies, in
turn, it contributes to unlawful restriction of human rights and freedoms. If the
administrative bodies follow this constitutional principle, this will help to establish and
to strengthen the rule of law.
Բանալի բառեր – համաչափություն, պիտանի, արդարացի, հավասարակշռում,
իրավական միջոց, սահմանափակում։
Ключевые слова: асимметрия, пригодность, справедливый баланс, правовое
средство, ограничение
Kew words: asymmetry, suitability, fair, balance, legal tool, limitation
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ՎԿԱՅԻ՝ ՑՈՒՑՄՈՒՆՔ ՏԱԼՈՒՑ ԱԶԱՏՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ
ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հովսեփ Բեդևյան
ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի նախագահ
_______________________________

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 65-րդ հոդվածը սահմանում է ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատվելու իրավունքը, համաձայն
որի՝ ոչ ոք պարտավոր չէ ցուցմունք տալ իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների վերաբերյալ, եթե ողջամտորեն ենթադրելի է, որ այն հետագայում կարող է օգտագործվել իր կամ նրանց դեմ: Օրենքը սահմանում է ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատվելու այլ դեպքեր:
Վկայի իմունիտետի ինստիտուտն ամրագրված էր նաև 2005 թվականի
խմբագրությամբ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 22-րդ հոդվածում այն բովանդակությամբ, որ ոչ ոք պարտավոր չէ ցուցմունք տալ իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների վերաբերյալ: Օրենքը կարող է նախատեսել
ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատվելու այլ դեպքեր:
Սահմանադրության 65-րդ հոդվածի առաջին նախադասությունը հիմնվում է
2005 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի վրա, այն
տարբերությամբ, որ 65-րդ հոդվածը սահմանափակում է ցուցմունք չտալու իրավունքը միայն այն դեպքերով,եթե ողջամտորեն ենթադրելի է, որ այն հետագայում
կարող է օգտագործվել իր կամ նրանց դեմ: Առաջին հայացքից 2015թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 65-րդ հոդվածի կարգավորումները կարող են հետընթաց
դիտվել,եթե այս իրավունքին մոտենանք միայն ցուցմունք տվողի շահերի տեսանկյունից, սակայն իրականում դա վարույթում այլոց իրավունքների և օրինական շահերի հավասարակշռված պաշտպանությանն ուղղված կարգավորում է:
Պետք է նշել, որ «ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատված լինելը»
համընդհանուր ճանաչում ստացած սկզբունք է: Այն ամրագրված է «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» միջազգային դաշնագրի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «է» կետում1, որի համաձայն՝ «Յուրաքանչյուր ոք իրեն ներկայացված
ցանկացած քրեական մեղադրանքի քննության ժամանակ ունի առնվազն հետևյալ
երաշխիքների իրավունքը՝ լիակատար հավասարության հիման վրա.
է) պարտադրված չլինել իր դեմ ցուցմունքներ տալու կամ իրեն մեղավոր ճանաչելու»։ Այս սկզբունքը թեև ուղղակի ամրագրված չէ «Մարդու իրավունքների և
հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայում, սակայն Եվրոպական դատարանն իր բազմաթիվ նախադեպային որոշումներում այն քննարկել է 6-րդ հոդվածի շրջանակներում որպես արդար դատական
քննության իրավունքի տարր2:
Նշված իրավունքների հռչակումը նպատակ է հետապնդում ապահովելու մեղադրյալի իրավունքների պաշտպանությունն իշխանության չարաշահումներից և
1

Ընդունվել է 16 դեկտեմբերի 1966 թվականին:
Տե´ս Eur. Court H. R. Funke v France (1993 թ.), Judgement of 25.02.1993.Series A. No. 256A; Saunders v the United Kingdom, Judgement of 17.12.1996թ., Reports. 1996-VI.Para.68, H.
R. Saunders v. the United Kingdom United Kingdom, Judgement of 17.12.1996թ., Reports.
1996-VI, Serves v. France, Judgement of 20.10.1997, Reports. 1997-VI, Quinn v. Ireland,
Judgement of 21.12.2000
2
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հասնելու այն նպատակներին, որոնք դրված են 6-րդ հոդվածի հիմքում:
Սահմանադրական այս սկզբունքից հետևում է, որ անձն իրավունք ունի ցուցմունք չտալ`
ա/ իր դեմ, այսինքն՝ ինքն իրեն չմերկացնել իրավախախտման մեջ,
բ/ երկրորդ` ցուցմունք չտալ ամուսնու և մերձավոր ազգականների դեմ:
Երկրորդ դեպքում խնդիրն ավելի բարոյահոգեբանական է, և օրենսդրի նպատակն է հանրային շահերից վեր դասել անձնական և ընտանեկան հարաբերությունները և բացառել նշված անձնաց միմյանց դեմ հարկադրաբար ցուցմունք տալը:
Մերձավոր ազգականի դեմ ցուցմունք չտալը նպատակ է հետապնդում պաշտպանելու ներընտանեկան արժեքները, քանի որ ընտանիքի անդամները, միմյանց դեմ
ցուցմունք տալով, կարող են էական վնաս հասցնել ընտանեկան հարաբերություններին: Պետությունը պարտավոր է նպաստել ընտանեկան հարաբերությունների
պահպանմանը և չստեղծել խոչընդոտներ դրանց արդյունավետ գործունեության
համար1:
Սահմանադրական այս սկզբունքը որոշ փոփոխություններով տեղայնացված է
վարչական դատավարությունում և այնտեղ գործում է որպես ինքնուրույն
սկզբունք:
Այս սկզբունքի կիրառման հարցերը քննարկելիս հարկ է առաջնահերթ վերլուծության ենթարկել վկայի կողմից ցուցմունք տալու պարտականության ծագման, տեղեկություններ հաղորդելու ձևի և բովանդակության իրավաչափության սուբյեկտային,
օբյեկտային և ձևական պայմանների ապահովման հետ կապված հարցերը, որպիսի
պայմաններում հնարավոր կլինի միայն լիարժեքորեն բացահայտել վկայի իմունիտետի ինստիտուցիոնալ տարրերն ու կիրառման առանձնահատկությունները:
Վկայի ցուցմունքը՝ որպես ապացույցի ինքնուրույն տեսակ, դատավարական
օրենսդրությամբ կանոնակարգված, կոնկրետ դատավարական ձևով գոյություն ունեցող տեղեկություն(ներ) է (փաստական տվյալներ), որը հնարավորություն է տալիս գործը քննող վարչական դատարանին պատշաճ կերպով վերականգնել և որոշել հանրային իրավունքի վեճի հետ կապված բոլոր հանգամանքները2:
Իրավաբանական գրականության մեջ գերիշխում է այն մոտեցումը, որ վկայի
ցուցմունքը որպես ապացույց է հանդես գալիս փաստերի, փաստական տվյալների,
գործի հանգամանքների ապացուցման միջոցներ միասնության ձևով: Ընդ որում, Ե.
Վ. Դոդինի դիրքրորոշման համաձայն՝ վարչական դատավարությունում օգտագործված ապացույցները, այդ թվում՝ վկայի ցուցմունքերն իրավական բնույթ են
կրում: Դա իր հերթին նշանակում է, որ վարչական դատավարությունում ապացույց
կարող են հանդիսանալ միայն այն տվյալները, որոնք՝ 1. ստացված են օրենքով
սահմանված կարգով, 2. եթե օրենքը թույլ է տալիս դրանց օգտագործումը որպես
այդպիսին, 3. որոնք նշանակություն ունեն տվյալ գործի բազմակողմանի, օբյեկտիվ
և ճիշտ քննության համար3:
Ինչպես տեսնում ենք, վարչական դատավարությունում վկայի ցուցմունքը համարվում է ապացույցի առանձին տեսակ։ Իսկ իրավաբանական տեսության մեջ
վկան բնութագրվում է որպես ապացուցողական տվյալների ստացման աղբյուր,
գործի ելքում իրավաբանական շահագրգռվածություն չունեցող ֆիզիկական անձ,
որը կանչվում է դատարան՝ գործի քննության և լուծման համար նշանակություն ու1

Տե´ս «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ» / ընդհանուր խմբագրությամբ Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Եր., 2010, էջ 260-261:
2
Տե´ս Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. АдміністративнийпроцесУкраїни: Навч.
посіб. – К.: Прецендент, 2007. –էջ 280 , Додин Е.В. Доказательства в административном
процессе. – М.: Юрид. лит., 1973, էջ 45: Коломоєць Т.О. Адміністративне судочинство:
Підруч. – К.: Істина, 2009, – էջ 118:
3
Տե´ս Додин Е.В., նշվ. աշխ., էջ 47:
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նեցող փաստերի մասին իր կողմից անմիջականորեն ընկալված կամ այլ անձանց
կողմից իրեն հաղորդված տեղեկությունները դատարանին հայտնելու համար։
Հարկ է նշել նաև, որ վկան կրում է պարտականություն՝ ներկայանալու դատարան և ճիշտ ցուցմունք տալու, ինչը ամրագրված է վարչական դատավարության օրենսգրքի 34-րդ հոդվածով: Օրենսգիրքը նախատեսել է նաև այդ պարտականությունից բացառություն՝ հիմք ընդունելով վկայի անձեռնմխելության (իմունիտետի)
սահմանադրական սկզբունքը:
Վկայի իմունիտետի ինստիտուտի սահմանումը պայմանավորված է ոչ միայն
էթիկական և բարոյական տեսանկյունից վկային ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատելու, այլ նաև սուտ ցուցմունքներ տալու դեպքերի նախականխման
նպատակամղվածությամբ1:
Այսպես, վարչական դատավարության օրենսգիրքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասի
1-ին կետի համաձայն` դատարանում որպես վկա հանդես գալիս առանձին հարցի
վերաբերյալ ցուցմունք տալուց հրաժարվելու իրավունք ունեն անձինք` իրենց կամ
իրենց ամուսնու կամ իրենց հետ արյունակցական մինչև 2-րդ աստիճանի կապի
մեջ գտնվող անձանց կամ որդեգրողների կամ իրենց որդեգրածների կամ որդեգրողների կամ իրենց որդեգրածների հետ արյունակցական կապի 1-ին աստիճանի
մեջ գտնվող անձանց վերաբերյալ, եթե ողջամտորեն ենթադրում է, որ այն հետագայում կարող է օգտագործվել իր կամ նրանց դեմ:
Անձի ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատելու սկզբունքը լայնորեն
կիրառելի է նաև այլ երկրների վարչական դատավարություններում. օրինակ՝ Ռուսաստանի Դաշնության գործող վարչական դատավարության օրենսգրքի 2 համաձայն՝ որպես վկա ցուցմունք տալուց հրաժարվելու իրավունք ունեն՝ 1.անձն իր դեմ,
2. ամուսինն ամուսնու դեմ, երեխաները, այդ թվում՝ որդեգրվածներն իրենց ծնողների, որդեգրողների դեմ, և ծնողներն իրենց երեխաների, այդ թվում որդեգրվածների
դեմ, 3. հարազատ կամ համահայր կամ համամայր եղբայները, քույրերը միմյանց
դեմ, տատը, պապը թոռների դեմ և թոռները պապի և տատի դեմ, 4. խնամակալը
կամ հոգաբարձուն այն անձանց դեմ, որոնց նկատմամբ նշանակվել է խնամակալություն կամ հոգաբարձություն:
Ուկրաինայի վարչական դատավարության օրենսգրքի 65-րդ հոդվածը սահմանում է՝ ցուցմունք տալուց հրաժարվելու իրավունք ունեն անձն իր դեմ, ընտանիքի անդամները կամ մոտ ազգականները (ամուսիններ, հայր, մայր, խորթ հայր,
խորթ մայր, երեխաներ, խորթ երեխաներ, քույր, եղբայր, տատ, պապ, թոռ, որդեգրված և որդեգրող, խնամակալ կամ հոգաբարձու, անձ որի նկատմամբ նշանակվել է
խնամակալություն կամ հոգաբարձություն, վերոնշայլների ընտանիքի անդամ կամ
մոտ հարազատ):
Վրաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքով
նշված հարցը կարգավորված չէ, սակայն վարչական դատավարության օրենսգրքի
1-ին հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ վարչական դատավարությունում կիրառվում
են Վրաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
դրույթները, եթե նույն օրենսգրքով այլ բան նախատեսված չէ: Վրաստանի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 18-րդ «Վկայի ցուցմունքներ» գլխի 142րդ հոդվածի համաձայն՝
1. Վկայություն տալուց հրաժարվելու իրավունք ունեն. ա) կողմերի ամուսինները. բ) հարազատները` երեխաները, թոռները, եղբայրները, քույրերը, ծնողները, որդեգրողները, որդեգրված երեխաները, խնամակալները, հոգաբարձուները, տատիկերը, պապիկները, գ) այն անձինք, ովքեր իրենց պաշտոնեական դիրքի շնորհիվ
1
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Պետություն և իրավունք

պարտավոր են պահպանել գաղտնիքները, եթե նրանք ազատված չեն այդ պարտականությունից:
2. Վկայություն տալուց հրաժարվելը թույլատրվում է, եթե վկայություն տալը
կհանգեցնի վկայի կամ նրա մերձավոր ազգականի նկատմամբ քրեական հետապնդման կամ նրանց կպատճառի գույքային վնաս:
Նույն օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի համաձայն՝ անկախ ցուցմունքից հրաժարվելու իրավունք ունենալուց, անձը պարտավոր է վկայություն տալ, եթե` ա) անհրաժեշտ է հաստատել այն գործարքը, որը կնքելու համար հրավիրվել է որպես վկա.
բ) պետք է հստակեցվի ընտանիքի անդամի ծննդյան, ամուսնության կամ մահվան
հարցերը. գ) որոշակի իրավական հարաբերություններ հաստատելիս նա հանդես է
գալիս որպես կողմերից մեկի ներկայացուցիչ:
Նույն օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի համաձայն՝ վկան, որը հրաժարվում է ցուցմունք տալուց, պետք է հիմնավորի այդ մերժումը: Դատարանն է ի վերջո որոշում`
վկան ցուցմունք տալուց հրաժարվելու իրավունք ունի՞, թե՞ ոչ:
Փաստորեն, ինչպես տեսնում ենք, ի տարբերություն մյուս երկների` Վրաստանի Հանրապետության օրենսդրությունում անձի ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատելու սկզբունքը գործում է որոշակի վերապահումով, այսինքն՝ ոչ թե
անձն է որոշում օգտվել իր այդ իրավունքից, այլ դատարանը, որը կարող է սահամանափակել այդ իրավունքը և պարտադրել, որ անձը տա ցուցմունք: Իրավաբանական տեսության մեջ նույնպես կան հեղինակներ, որոնք համարում են, որ անձի
լռելու իրավունքի հարցը պետք է որոշի վարույթն իրականացնող մարմինը1:
Նշված մոտեցումը, կարծում ենք, ճիշտ չէ և խաթարում է անձի ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատելու համընդհանուր սկզբունքը: Վարչական դատավարության օրենսդրությամբ վկայի լռելու իրավունքի վերաբերյալ սահմանված
սկզբունքի տրամաբանությունը հանգում է նրան, որ իր, ամուսնու կամ մերձավոր
ազգականի վերաբերյալ ցուցմունք տալուց հրաժարվելու իրավունքի սահմանները, այսինքն՝ այն հարցերի շրջանակը, որոնց չպատասխանելու իրավունք ունի,
պետք է որոշի ինքը` վկան, այլ ոչ թե դատարանը: Ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատ լինելը պետք է գնահատել որպես անձի սուբյեկտիվ իրավունք,
որի իրականացումը թողնված է նրա հայեցողությանը: Նշված իրավունքի առկայությունը բացառում է անձին ցուցմունք տալ պարտավորեցնելը:
Վարչական դատավարության օրենսգիրքը հստակ կարգավորում է, թե´ ապացույցների տեսակներին և թե´ ապացուցման գործընթացին վերաբերող հարցերը:
Դա նշանակում է, որ ցանկացած այլ աղբյուր, որտեղից կհավաքվի դատարանի
համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև օրենքով չկարգավորված եղանակներով հավաքված ինֆորմացիան չեն կարող օգտագործվել ապացուցման
ընթացքում:
Մեր կարծիքով, խնդրո առարկայի լիարժեք բացահայտման տեսանկյունից
կարևոր է նաև վկայի իմունիտետով օժտված անձանց կողմից ցուցմունք տալու
պարագայում ապացույցների տրամաբանական և իրավաբանական որակման՝
դրանց վերաբերելիության, թույլատրելիության, արժանահավատության և բավարարության տեսանկյունից գնահատման հարցի պարզաբանումը, ինչը անհրաժեշտ
պայմաններ կստեղծի գործի լուծման համար նշանակություն ունեցող փաստական
հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունը հաստատելու, ինչպես նաև
փաստական տվյալների համակցության բավարարությունը պարզելու համար: Ընդ
որում, նման դեպքերում թե´ պրակտիկ, թե´ տեսական առումներով որպես հիմնական թերություն կամ ռիսկ դիտարկվում է այս կարգով ձեռք բերված ապացույցների
արժանահավատության աստիճանը:
1
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Государство и право

43

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ դատարանը, անմիջականորեն գնահատելով գործում եղած բոլոր ապացույցները, որոշում է փաստի հաստատված լինելու հարցը` բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտման վրա հիմնված ներքին համոզմամբ: Նույն հոդվածի 2-րդ
մասի համաձայն՝ դատարանը դատական ակտի մեջ պետք է պատճառաբանի
նման համոզմունքի ձևավորումը:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, անդրադառնալով ապացույցների արժանահավատության հարցին, իր որոշումներից մեկում արձանագրել է, որ դատարանը յուրաքանչյուր ապացույցի վերաբերելիությունը և թույլատրելիությունը ստուգելուց հետո
պարտավոր է ստուգել նաև տվյալ ապացույցի արժանահավատությունը և ապացույցների միջև հակասության դեպքում մերժել իր կարծիքով ոչ արժանահավատ
ապացույցը՝ հիմնավորելով տվյալ մերժումը, իսկ փաստը հաստատել արժանահավատ ապացույցի հիման վրա1:
Իր մեկ այլ որոշմամբ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը նշել է, որ ապացույցների արժանահավատությունն ապացույցի հատկանիշ է, որը բնութագրում է ապացուցման
առարկան կազմող հանգամանքների հավաստիությունն ու հստակությունը: Արժանահավատ է այն ապացույցը, որը գործի լուծման համար նշանակություն ունեցող
հանգամանքների վերաբերյալ հավաստի տեղեկություն է բովանդակում: Ապացույցի արժանահավատության ստուգման և գնահատման չափորոշիչները տարբեր են`
պայմանավորված հետազոտված ապացույցի տեսակով: Մասնավորապես` եթե
վկայի ցուցմունքը գնահատելիս դատարանը նախևառաջ պետք է հաշվի առնի
վկայի անձնական հատկանիշները (ունա՞կ է արդյոք նա ընկալել և վերարտադրել
համապատասխան փաստը, ի՞նչ փոխհարաբերությունների մեջ է գործին մասնակցող անձանց հետ և այլն), ապա գրավոր ապացույցների պարագայում դատարանը
նախևառաջ պետք է պարզի այդ ապացուցի համապատասխանությունը տվյալ տեսակի փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջներին2:
Վերոգրյալ իրավական դիրքորոշումները հաշվի առնելով՝ կարելի է արձանագրել, որ գործի ճիշտ լուծման նպատակով դատարանը պարտավոր է ստուգել ապացույցների արժանահավատությունը, և առանց ապացույցների արժանահավատության ստուգման հնարավոր չէ հաստատելու կամ հերքելու գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքները։ Իսկ եթե դատարանի մոտ
կասկածներ են առաջանում՝ կապված ձեռք բերված և հետազոտվող ապացույցների հավաստիության վերաբերյալ, ապա դրանք անհրաժեշտ է փարատել տվյալ ապացույցներն այլ ապացույցների հետ համադրելու միջոցով։ Այսինքն՝ ապացույցների արժանահավատությունը կախված է նաև գործով ձեռք բերված այլ ապացույցների՝ միմյանց համապատասխանությունից, հավաքված և հետազոտված բոլոր ապացույցների ընդհանուր գնահատականից, քանի որ գործով ձեռք բերված և հետազոտված բոլոր ապացույցների գնահատումը միայն կարող է վեր հանել ապացույցների միջև եղած հակասությունները և արդյունքում որոշել ապացույցների հավաստիությունը։
Ապացույցների ոչ հավաստի լինելու մասին կարող է գնահատական տրվել այն
դեպքում, եթե միևնույն հանգամանքի կամ փաստի վերաբերյալ ստացվել են հակասական, միմյանց բացառող տեղեկություններ կամ տվյալներ։ Ապացույցի հավաստիության մասին կարելի է դատել՝ առաջին հերթին ելնելով այդ տեղեկատվության
աղբյուրի բնույթից (հատկանիշներից), այսինքն՝ ապացույցների արժանահավա1

Տե´ս ՀՀ գլխավոր դատախազությունն ընդդեմ «Զարյա» արտադրական կոոպերատիվի
թիվ 3-81 (ՏԴ) քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 29.02.2008 թվականի
որոշումը:
2
Տե´ս Արմեն Կուրղինյանն ընդդեմ Սեդա Խուրշուդյանի թիվ ԵՇԴ/1342/02/11 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 18.07.2014 թվականի որոշումը:
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Պետություն և իրավունք

տությունն առաջին հերթին կախված է տեղեկատվության աղբյուրի որակից։
ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին
կետով ամրագրված է վկայի հարաբերական անձեռնմխելիությունը, որի դեպքում
իմունիտետով օժտված վկան ինքն է որոշում՝ օգտվել ցուցմունք տալու ընթացքում
որոշակի հարցերի պատասխանելուց հրաժարվելու իր իրավունքից, թե՝ ոչ, ինչը
հիմնված է վերը նշված սահմանադրական սկզբունքի վրա։
Դատական պրակտիկայում հանդիպում են դեպքեր, երբ վկան տալիս է ցուցմունք, որը վերաբերում է իր կամ իր ամուսնու կամ իր հետ արյունակցական մինչև
2-րդ աստիճանի կապի մեջ գտնվող անձանց։ Նման դեպքում դատարանը որևէ
կերպ չի կարող մեկնաբանել այնպես, որ իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականի
վերաբերյալ վկայի տված ցուցմունքներն անպայմանորեն համարվում են անարժանահավատ ապացույցներ։ Այլ կերպ ասած՝ վկայի կողմից տրված ցուցմունքներն ինքնըստինքյան չեն կարող դիտվել որպես ոչ արժանահավատ ապացույցներ
միայն այն հիմքով, որ այդ ցուցմունքները վերաբերում են այդ վկային կամ նրա
մերձավոր ազգականին։ Հետևաբար, վկայի դատավարության մասնակիցների մերձավոր ազգականը լինելու հանգամանքն ինքնին չի կարող հիմք դառնալ վկայի
տված ցուցմունքներն արժանահավատ ապացույց չհամարելու և գործով ձեռք բերված ապացույցների կազմից հանելու համար։
Վճռաբեկ դատարանը վերը նշված 27.11.2013թ. թիվ ՎԴ/10507/05/13 որոշմամբ արձանագրել է նաև, որ յուրաքանչյուր դեպքում վկայի ցուցմունքները գնահատելիս դատարանը պարտավոր է հաշվի առնել հետևյալ հատկանիշները.
- վկայի փոխհարաբերությունները գործին մասնակցող անձանց հետ,
- փաստերի մասին վկայի իրազեկության աղբյուրը,
- այն պայմանները, որոնց առկայությամբ վկան ընկալել է որոշակի փաստեր
(այսինքն՝ տեղը, ժամանակը, անձի ֆիզիկական և հոգեկան վիճակը, տարիքը),
- վկայի սուբյեկտիվ հատկանիշներն այն առումով, թե նա իր ունակություններով ի վիճակի է արդյոք ճիշտ ընկալելու իրադարձություններն ու գործողությունները, ընկալածը պահելու հիշողության մեջ և ճիշտ վերարտադրելով՝ հաղորդելու դատարանին։
Նշված հատկանիշների վերհանումը դատարանին հնարավորություն է տալիս
գնահատելու վկայի հայտնած տեղեկությունների հավաստիության աստիճանը։
Միևնույն ժամանակ, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 4-րդ մասի բովանդակությունից հետևում է, որ դատարանը, նախազգուշացնելով վկային սուտ ցուցմունք տալու կամ ցուցմունք տալուց հրաժարվելու համար
նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին, կարող է ակնկալել, որ
վկայի հայտնած տեղեկությունները արժանահավատ են, քանի դեռ հակառակը չի
հիմնավորվել:
Ամփոփելով կարելի է հանգել այն եզրակացության, որ անձի ցուցմումք տալու

պարտականությունից ազատ լինելու սահմանադրական սկզբունքն արտացոլված
է վարչական դատավարությունում՝ որպես վկայի լռելու իրավունք: Այդ իրավունքի
տրամաբանությունը հանգում է նրան, որ իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականի
վերաբերյալ ցուցմունք տալուց հրաժարվելու իրավունքի սահմանները, այսինքն՝
այն հարցերի շրջանակը, որոնց չպատասխանելու իրավունք ունի, պետք է որոշի
ինքը` վկան, այլ ոչ թե դատարանը: Ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատ
լինելը անձի սուբյեկտիվ իրավունքն է, որի իրականացումը թողնված է նրա հայեցողությանը: Իրավակիրառ պրակտիկայում կարող են լինել դեպքեր, երբ վկան, ունենալով իմունիտետ, որոշում է ցուցմունք տալ, այսինքն՝ պատասխանել այնպիսի
հարցերի, որի փաստական տվյալները վերաբերում են իրեն կամ իր մերձավոր ազգականներին: Նման դեպքերում ինչպես ցանկացած ապացույցի, այպես էլ վկայի
ցուցմունքի արժանահավատության վերաբերյալ վերջնական գնահատական
պետք է տա դատարանը, որը պարտավոր է վկայի ցուցմունքները համադրել գոր-

45
ծով հավաքված այլ ապացույցների, այդ թվում՝ այլ անձանց ցուցմունքների հետ։
Այլ կերպ ասած՝ եթե դատարանի մոտ կասկածներ են առաջանում՝ գործով հրավիրված վկաների ցուցմունքների հավաստիության ու արժանահավատության վերաբերյալ, ապա դրանք անհրաժեշտ է փարատել վկաների ցուցմունքներն այլ ապացույցների հետ համադրելու միջոցով՝ դատական ակտում պարտադիր պատճառաբանելով, թե ինչու են այս կամ այն ցուցմունքները դիտվել որպես ոչ արժանահավատ։
Государство и право

ПРОБЛЕМЫ УСМОТРЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДАЧИ
ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕМ В АДМИНИСТРАТИВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Овсеп Бедевян
Председатель Апелляционного административного суда РА
______________________________

Конституционный принцип обязанности освобождения от дачи показания
субъекта закреплен в административном судопроизводстве в качестве права
молчания свидетеля. Логика данного права заключается в границах права
отказаться от дачи показания по отдельным вопросам. Субъективное право
отказа от дачи показания отнесено к усмотрению конкретного лица. В
правоприменительной практике могут быть случаи, когда свидетель,
наделенный иммунитетом, решает дать показание. В данном случае суд должен
оценить правдоподобность конкретного показания в совокупности остальных
относимых и допустимых доказательств.

ISSUES RELATED TO TESTIMONIAL IMMUNITY IN
ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS
Hovsep Bedevyan
Chairman of the Administrative court of appeal of the RA
_________________________________

The constitutional principle of the duty to exempt the subject from testimony is
enshrined in administrative proceedings in the form of the right of the witness to be
silent. The logic of this right suggests that the subject has the right to refuse to testify
on specific issues. The subjective right related to the obligation to testify shall be
applied at the discretion of the person. In law enforcement practice there may be
cases where a witness with an immunity decides to testify. In this case, the court must
assess the validity of the particular testimony in conjunction with other relevant and
admissible evidence.
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Պետություն և իրավունք

ԳՆԱՃԻ ԶՍՊՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Թաթուլ Մանասերյան
ԵՊՀ տնտեսագիտության տեսության և միջազգային
տնտեսագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր, տնտեսագիտության դոկտոր
______________________________

Հաշվի առնելով հանրության լայն շերտերի և հատկապես սոցիալապես խոցելի խմբերի վրա գնաճի հնարավոր էական ազդեցությունը՝ ներկայումս առանձնակի
կարևորություն է տրվում գնաճի զսպման քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը։ Եվ քանի որ գնաճը գների ընդհանուր մակարդակի բարձրացումն է,
պետության հիմնական խնդիրներից մեկը գների կայունության ապահովումն է: Սակայն, անհրաժեշտ է նկատել, որ դրանք հնարավոր չէ պահպանել զրոյական մակարդակի վրա, հետևաբար՝ գների կայունությունը գնաճի չափավոր մակարդակի
պահպանումն է: Հայաստանի Հանրապետությունում գնաճի զսպումը կարգավորվում է «Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ Սահմանադրությամբ և այլ իրավաօրենսդրական ակտերով։
Առաջին հերթին ՀՀ Սահմանադրության (06.12.2015) 200.2 հոդվածը սահմանում է Կենտրոնական բանկի հիմնական նպատակները, որոնք են՝ գների և ֆինանսական կայունության ապահովումը1։ ՀՀ Կենտրոնական բանկը դրամավարկային
քաղաքականությամբ է փորձում վերահսկել գնաճը: Միաժամանակ, կան պետական այլ կառույցներ` Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական
հանձնաժողով, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Ֆինանսների նախարարություն և
այլ կառույցներ, որոնք ևս պետք է գնաճի ուղղությամբ որոշակի քայլեր ձեռնարկեն2: «Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրնեքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ դրամավարկային քաղաքականության ծրագրերից են գնաճի կանխատեսումները։ Կառավարությունը և ԿԲ-ն մշակում են գնաճի նպատակային թիրախը, որը, համաձայն «ՀՀ
բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի, ամրագրվում է «Կառավարության
միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում»3: Գնաճի նպատակային մակարդակն ամրագրվում է յուրաքանչյուր տարվա «Պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում:
Գների կայունությունը մակրոտնտեսական կայունության կամ տնտեսական
գործունեության համար բարվոք պայմաններ ստեղծելու հիմնական նախադրյալներից է: Գների կայունության ապահովմամբ Կենտրոնական բանկը նպաստում է երկարաժամկետ հատվածում բարձր տնտեսական աճին, հետևաբար՝ բնակչության
կենսամակարդակի բարձրացմանը: Միջազգային փորձի հիման վրա իրականացված վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ բարձր և տատանողական գնաճը խոչընդոտում է տնտեսության զարգացումը: Մասնավորապես, բարձր և տատանողական գնաճի պայմաններում, որը, ի դեպ, ուղեկցվում է նաև գների փոփոխման հետագա անորոշությունների մեծացմամբ, կրճատվում են իրական եկամուտներն ու
խնայողությունները, ինչպես նաև երկարաժամկետ բիզնես ծրագրերում ներդրումները:
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http://www.president.am/hy/constitution-2015/
https://armenpress.am/arm/amp/918383
3
ՀՀ ԿԲ-ի մասին ՀՀ օրենքը, գլուխ 1, հոդված 4, էջ 1-2
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Գների կայունության իրավական կարգավորումը, գնաճի տեմպի հաշվարկումը և դրա դինամիկայի կանխատեսումը կարևոր նշանակություն ունեն, քանի որ
հնարավորություն են տալիս գնահատելու այն վնասի չափը, որ առաջանում է
տվյալ երևույթի հետևանքով, ինչպես նաև նպաստում են հակագնաճային միջոցառումների իրականացմանը: Նախ, գնաճը չափվում է սպառողական զամբյուղի միջոցով, որում ընդգրկված ապրանքների կշիռները, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության, ինչպես նաև միջազգային իրավական ակտերի ու գնաճի հաշվարկման միջազգային մեթոդաբանության, որոշակի ժամանակահատվածի (մի քանի տարիների) ընթացքում պահվում են կայուն: Այս պարագայում, եթե զամբյուղում ընդգրկված որևէ ապրանքի գին աճում է, ապա բնակչությունը կարող է կրճատել տվյալ ապրանքի սպառումը` մեծացնելով դրան փոխարինող
ապրանքի սպառումը, որի գինն ավելի ցածր է: Արդյունքում վիճակագրորեն
կգրանցվի գնաճ, սակայն իրականում թանկ ապրանքի սպառումը կփոխարինվի առավել էժան ապրանքի սպառմամբ` չթանկացնելով սպառման իրական զամբյուղը:
Երկրորդ, գնաճը կարող է պայմանավորվել սպառողական զամբյուղում ընդգրկված ապրանքների որակական փոփոխությամբ, երբ բնակչությունը սկսում է սպառել զամբյուղում ընդգրկված ապրանքացանկի առավել որակյալ տարատեսակները: Երրորդ, գների չափավոր աճը նպաստում է արտադրության ծավալների ընդլայնմանը և տնտեսության զարգացմանը, և ընդհակառակը` գնանկումը կարող է
նվազեցնել արտադրության խթանները: Գների այն մակարդակը, որը տվյալ երկրի
տնտեսության առանձնահատկություններից ելնելով առավել համապատասխանում է գների կայունության վերոնշյալ սահմանմանը, ընտրվում է որպես գնաճի
նպատակային մակարդակ կամ գնաճի թիրախ: 2007 թվականից սկսած` ՀՀ-ում որպես գնաճի նպատակային թիրախ է սահմանվել 4%-ը` ±1.5% տատանումների
թույլատրելի միջակայքով: Գնաճի նպատակային մակարդակը ամրագրվում է յուրաքանչյուր տարվա «Պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում1:
Մյուս կողմից, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածն ամրագրում է. «Յուրաքանչյուր տարվա պետական
բյուջեի մաuին oրենքով կենտրոնական բանկին առաջադրվում է գնաճի սահող թիրախ, այն է՝ տարվա ընթացքում որոշումների կայացման համար գնաճի նպատակային մակարդակը և դրանից շեղումների թույլատրելի չափը: Տարվա ընթացքում
դրամավարկային քաղաքականության վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս կենտրոնական բանկը առաջնորդվում է որոշման կայացման օրվան հաջորդող 12-ամսյա ժամկետի համար գնաճի նպատակային մակարդակին հասնելու տրամաբանությամբ»2:
Գների կայունությունն ապահովելու՝ իր սահմանադրական պարտավորությունն իրականացնելու նպատակով ՀՀ Կենտրոնական բանկը իրականացնում է
դրամավարկային քաղաքականություն: Շուկայական տնտեսության պայմաններում
կենտրոնական բանկերը գների վրա կարող են ազդել միայն անուղղակիորեն, ինչը
պահանջում է հստակ ռազմավարության իրականացում: Դրամավարկային քաղաքականությունը փողի առաջարկի կամ փողի գնի (տոկոսադրույքի) կարգավորման
գործընթացն է։ Առավել լայն տարածում են գտել ռազմավարության երեք տեսակներ՝ փոխարժեքի, փողի ագրեգատների և գնաճի նպատակադրման: ՀՀ ԿԲ-ն 19911993 թթ. սկսած դրամավարկային քաղաքականության նախադրյալների ձևավորման ժամանակաշրջանից հետո միշտ հենվել է փողի ագրեգատների նպատակադրման դրամավարկային քաղաքականության վրա։ Այն մեծ հաջողության հասավ՝ արձանագրելով գնաճի գերբարձր տեմպերի ճնշման հիանալի ցուցանիշ։ Սակայն 2006 թ. սկսած՝ ՀՀ ԿԲ-ն դրամավարկային քաղաքականությունում անցում կա1
2

https://www.cba.am/am/SitePages/mpobjective.aspx
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=1965&Reading=0
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Պետություն և իրավունք

տարվեց գնաճի նպատակադրման ռազմավարությանը։ Գնաճի նպատակադրման
ռազմավարության կարևոր առավելություններից է նաև դրամավարկային քաղաքականություն իրականացնող մարմինների կողմից ապագայի տեսլականին միտված
ծրագրերի իրագործումը, ինչն էլ ենթադրում է, որ ԿԲ բոլոր գործողությունները
պետք է լինեն հեռանկարային` ելնելով ապագայի սպասումներից1: Այս գործելաոճը
ԿԲ գործունեությունը կարող է դարձնել ճկուն և արդյունավետ։ Նոր ռազմավարությունը հնարավորություն ընձեռեց նաև խթանելու համագործակցությունը ֆինանսական շուկաների և հասարակության միջև` ամսական և եռամսյակային մամլո հաղորդագրությունների, շուկայի մասնագետների հետ հանդիպումների և այլ ձևաչափերով:
Այս ռազմավարության համատեքստում որպես դրամավարկային քաղաքականության միջանկյալ նպատակ է դարձել գնաճի կանխատեսված մակարդակը,
իսկ որպես գործառնական նպատակ` կարճաժամկետ տոկոսադրույքը: Ընդ որում`
ՀՀ ԿԲ-ն դրամավարկային քաղաքականության ռազմավարության, միջանկյալ և
գործառնական նպատակների ընտրության հարցում լիովին անկախ է: Դրամավարկային քաղաքականության հիմնական գործիք է սահմանված վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, իսկ գնաճի ծրագրային մակարդակ՝ 4%-ը՝ 1.5% թույլատրելի շեղման սահմանաչափով: Օրինակ՝ երբ բանկերին գումար է հարկավոր լիկվիդայնության պակասը ծածկելու համար (կանխիկ գումարի ժամանակավոր պակաս), նրանք դիմում են Կենտրոնական բանկին` որպես վերջին ատյանի վարկատու։ Իսկ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը վարկի գինն է, այսինքն` այն տոկոսադրույքը, որով բանկերը վարկային միջոցներ են վերցնում կարգավորիչից։
Մասնավորապես, 2019 թ. թվականի մարտի 12-ի նիստում ԿԲ խորհուրդը որոշեց
անփոփոխ թողնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը՝ 5.75%: 2019 թ. փետրվարին գրանցվել է 0.6% գնաճ՝ նախորդ տարվա նույն ամսվա 0.5% գնանկման դիմաց, որի պարագայում 12-ամսյա գնաճն ավելացել է՝ կազմելով 1.9%: Ամսվա գնաճին բացառապես նպաստել է սեզոնային ապրանքների գների աճը2:
Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը միայն առևտրային բանկերին տրամադրվող վարկի տոկոսադրույքը չէ, այն նաև ԿԲ–ի հիմնական ու կարևոր գործիքն
է ֆինանսական շուկայի և ողջ տնտեսության կարգավորման գործում։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի, այսինքն՝ դրա բարձրացման և նվազեցման միջոցով ԿԲ–ն ազդում է գնաճի և ֆինանսական շուկայում առկա տոկոսադրույքների
վրա։ Այսպիսով, եթե ԿԲ-ն գնահատում է, որ կանխատեսվող գնաճը շեղվում է
նպատակային թիրախից, ապա սկսում է փոփոխել դրամավարկային քաղաքականության գործիքների տոկոսադրույքը, ինչն էլ դրամավարկային քաղաքականության ազդեցության փոխանցման մեխանիզմի միջոցով նվազեցնում է միջանկյալ
նպատակի` կանխատեսված գնաճի շեղումը գնաճի նպատակային թիրախից:
Օրենսդրորեն սահմանված կարգով փոխարժեքի փոփոխությունը իր հերթին
տնտեսական ակտիվության և գների վրա ազդում է ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի ճանապարհներով: Ուղղակի ազդեցությունը արտահայտվում է ներմուծված հումքային և պարենային ապրանքների տեղական արժույթով արտահայտված
գների ուղղակի փոփոխման միջոցով: Փոխարժեքի անուղղակի ազդեցությունը համախառն պահանջարկի վրա դրսևորվում է զուտ արտահանման վրա ազդեցության
միջոցով: Երբ դրամն արժեզրկվում է, ԿԲ–ն գնաճը զսպելու նպատակով բարձրացնում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Դա իր հերթին հանգեցնում է տոկոսադրույքների աճի և զսպում է բնակչության ու բիզնեսի վարկավորումը։ Այդ դեպքում նվազում է պահանջարկն ու սպառումը, և որպես արդյունք` կրճատվում գնա1

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գնաճի նպատակադրման ռազմավարության ընդունման
հիմնավորում. 2006, էջ 9, www.cba.am ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջ:
2
https://b24.am/finance/75677.html
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ճը։ Գները սկսում են նվազել, ինչը թվում է, թե լավ է, սակայն մինչև որոշակի աստիճան, քանի որ ցածր գնաճը կարող է հանգեցնել հետագա գնանկման, երբ գների
նվազումն արդեն հնարավոր չի լինի վերահսկել։ Ցածր պահանջարկի և գնանկման
պայմաններում տնտեսությունը խթանելու համար ԿԲ–ն սկսում է աստիճանաբար
նվազեցնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, ինչի արդյունքում տոկոսադրույքները կրճատվում են, վարկավորումը` աճում, ինչը հանգեցնում է նաև պահանջարկի և սպառման ավելացման, որի շնորհիվ ավելանում է տնտեսական ակտիվությունն ու գնաճը: Այսպիսով, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն այն գործիքն է, որը թույլ է տալիս ԿԲ–ին իրականացնել առանցքային գործառույթներից մեկը` ապահովել գների կայունություն Հայաստանի տարածքում։
Այնուամենայնիվ, գնաճը կամ սպասվող գնաճը կարող է լինել նաև առաջարկի
գործոնների հետևանք (միջազգային գների թանկացում, գյուղատնտեսական արտադրության ծավալների կրճատում և այլն), որոնց գնաճային կամ գնանկումային
ազդեցությունները ժամանակի ընթացքում չեզոքանում են: Այս պարագայում դրամավարկային քաղաքականության արձագանքը տարբերվում է պահանջարկի գործոններով պայմանավորված գնաճի նկատմամբ արձագանքից:
2019-ի առաջին կիսամյակի արդյունքներով Հայաստանում գնաճն ավելի
ցածր է, քան կանխատեսված 4 ± 1.5 տոկոսն է: Թեև կանխատեսումներ դժվար է
կատարել, սակայն գնաճը 2.5-2.7 տոկոսի սահմաններում կարող է ամփոփվել
2019-ի համար: Հարկային օրենսդրության փոփոխություններով բարձրացել է վառելիքի, սպիրտային խմիչքների, բենզինի և դիզվառելիքի ակցիզային հարկը, գները որոշակիորեն աճի միտում ունեն, սակայն ընդհանուր ազդեցությունն այս ապրանքախմբերի զամբյուղի վրա 0.92 տոկոս է1:
Ինչ վերաբերում է խոցելի խմբերի սուբսիդավորմանը, ապա այստեղ հարցը
բարդանում է, քանի որ իրատեսական չէ բնակչության մի ստվար հատվածի սուբսիդավորել տարբեր ապրանքատեսակների ուղղությամբ: Քանի դեռ տնտեսության
իրական հատվածը լուրջ աշխուժացում չի ապահովում, և չի զարգանում տնտեսությունը, այս պայմաններում այնքան իրատեսական չէ բնակչության կեսին սուբսիդավորելը: Դա կարելի է անել առանձին դեպքերում, ասենք՝ գազի դեպքում, եթե
սակագինը վերանայվի, ապա կարելի է թիրախավորել խոցելի խմբերին, բայց ոչ
բոլոր ապրանքատեսակների մասով2:
Եթե գնաճը գերազանցի 4 տոկոսը, ապա կարիք կզգացվի արդեն օրենսդրական փոփոխությունների և համապատասխան իրավական կարգավորման, ինչպես
նաև սուբսիդավորման որոշակի քաղաքականություն պետք է կիրառվի գների
նկատմամբ: Ենթադրենք սեղմված գազի թանկացումը, որն ամենամեծ ազդեցությունն է ունենալու գնաճի մեջ, բերի հասարակական տրանսպորտի թանկացման,
պետությունը կարող է կիրառել սուբսիդավորման միջոցներ այն տրանսպորտային
ընկերությունների նկատմամբ, որոնք հաստատված, հիմնավորված կներկայացնեն
հիմքեր տրանսպորտային այդ ծառայությունների սակագները բարձրացնելու ուղղությամբ: Բայց ենթադրվում է, որ վառելիքի գների բարձրացումը սակագնի վրա
էական ազդեցություն չպետք է ունենա: Երբ գազի սակագինն իջեցվեց, ըստ էության, տրանսպորտային ընկերությունները շահեցին, քանի որ ուղևորափոխադրման
սակագնի իջեցում չեղավ3: Հանրապետությունում առանձին ապրանքատեսակների
գների բարձրացմանը և դրա հետևանքների հնարավոր մեղմմանն ուղղված լուծումների քննարկման նպատակով մի շարք գերատեսչությունների համապատասխան հանձնարարականներ են տրվել: Մասնավորապես, փորձագետների առաջարկով կառավարությանը հանձնարարվել է կազմել սոցիալապես կարևոր ապ1

https://armenpress.am/arm/amp/918383
Նույն տեղում: Մեկնաբանությունը՝ Թաթուլ Մանասարյանի:
3
Նույն տեղում: Մեկնաբանությունը՝ Ատոմ Մարգարյանի:
2
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րանքների ցանկ: Հիշյալ խնդիրների իրավական արդյունավետ կարգավորման
նպատակով անհրաժեշտ է, մասնավորապես, շարունակաբար ուսումնասիրել այդ
ապրանքների գների դինամիկան, ներկայացնել գնային փոփոխությունները պայմանավորող օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնները, գնահատել դրանց թանկացման
ռիսկերը և առաջարկել միջոցառումներ թանկացման ազդեցությունը մեղմելու նպատակով: Ստացված արդյունքները հարկավոր է պարբերաբար ներկայացնել հանրությանը: Նպատակահարմար է նաև առաջարկել գնաճի հետևանքների մեղմման
տարբերակներ սոցիալապես կարևոր այն ապրանքների համար, որոնք հարկային
կամ այլ օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում թանկացել են: Առաջին
հերթին սոցիալապես կարևոր գյուղատնտեսական ապրանքների համար մշակել և
կիրառել տեղական արտադրության զագացման և ներմուծվող ապրանքների փոխարինման համալիր միջոցառումների ծրագիր, ինչը հնարավորություն կտա ապահովել գների հնարավորինս մատչելի մակարդակ՝ միևնույն ժամանակ խրախուսելով տեղական արտադրությունը:
Օրենսդրական փոփոխություններ նախաձեռնելիս, որոնց արդյունքում հնարավոր են սոցիալապես կարևոր ապրանքների գների էական փոփոխություններ,
կառավարությունը պետք է զուգահեռ մշակի միջոցառումներ, որոնք ուղղված կլինեն գնաճի հետևանքների մեղմմանը: Կարևոր է նաև մշտադիտարկում իրականացնել սեղմված գազի, բենզինի և դիզելային վառելիքի շուկաներում և հայտնաբերված խնդիրները փոխանցել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
պետական հանձնաժողովին՝ գործուն միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով:
Այս առումով էական է, որ օրենսդրորեն ընդլայնվեն Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավասությունները՝ բարձր
կենտրոնացվածություն ունեցող ապրանքային շուկաներում գների անհիմն բարձրացման դեպքերում ձեռնարկելու ավելի կտրուկ միջոցներ, մասնավորապես՝ ուսումնասիրի հացահատիկի ու ալյուրի շուկաներում գնագոյացումը և խնդիրների
առկայության դեպքում ներկայացնի համապատասխան առաջարկություններ1:
Հիմնվելով կատարված վերլուծության արդյունքերի վրա՝ կարելի է հավաստել, որ՝
• Կարևորվում է գնաճի կայունության ապահովմանը միտված օրենսդրության
և ենթաօրենսդրական ակտերի լրամշակումը՝ ելնելով Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկություններից և իրականացվող բարեփոխումների բնույթից:
• Տնտեսական զարգացման կարևորագույն գործոններից մեկը գնաճի ազդեցությունն է ֆինանսական շուկայի վրա:
• Գնաճի նպատակադրման ճշգրիտ ռազմավարության ընտրությամբ, ըստ առկա ցուցանիշների, հնարավոր է հստակ պատկերացում կազմել տնտեսության վիճակի վերաբերյալ և կանխատեսել գնաճի մակարդակը հետագա ժամանակահատվածի համար:
• Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար մեծ կարևորություն
ունեն գնաճի կանխատեսելիության մակարդակը և դրա ազդեցությունն ազգային
արժույթի վրա: Լինելով առավելապես ներմուծող երկիր' ՀՀ ֆինանսական շուկան
զգայուն է արտարժույթի տատանումների նկատմամբ:
• ՀՀ կենտրոնական բանկը, կիրառելով դրամավարկային քաղաքականության
անուղղակի գործիքներ, նվազեցնում է արտարժույթի տատանումներից առաջացող գնաճային ռիսկերը և գնահատում գնաճի մակարդակը: Այս հիմնախնդրի առկայությունը լրջորեն խոչընդոտում է ՀՀ−ում ներդրումների ներգրավումը:

1

http://www.president.am/hy/press-release/item/2018/01/10/President-held-a-meeting-oninflation-issues/
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
ОСНОВЫ СМЯГЧЕНИЯ РОСТА ЦЕН В РЕСПУБЛИКЕ
АРМЕНИЯ
Татул Манасерян
Профессор кафедры экономики и международных
экономических отношений ЕГУ, доктор экономических наук
_______________________________

Инициируя законодательные изменения, которые приведут к существенным
изменениям цен на социально значимые товары, правительство должно разработать меры по смягчению последствий инфляции. Важное значение имеет правовое регулирование стабильности цен, оценка уровня инфляции и прогнозирование ее динамики, поскольку они позволяют оценить степень ущерба, вызванного этим явлением, и внести вклад в реализацию антиинфляционных мер. Контроль инфляции в Республике Армения регулируется Законом РА "О Центральном банке Республики Армения", Конституцией РА и другими правовыми актами.
Важно, чтобы полномочия Государственной комиссии по защите экономической
конкуренции были юридически расширены, чтобы принимать более решительные меры в случае неоправданного повышения цен на высококонцентрированных товарных рынках и предоставлять соответствующие предложения по сдерживанию инфляции в случае возникновения проблем.

LEGISLATIVE AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK
FOR MITIGATING PRICE INCREASES IN THE REPUBLIC
OF ARMENIA
Tatul Manaseryan
Professor at the YSU Chair of Economics and International
Economic Relations, Doctor of Economics
_______________________________

By initiating legislative changes that will lead to significant changes in prices for
socially significant goods, the government should develop measures to mitigate the
effects of inflation. The legal regulation of price stability, assessing the level of inflation
and predicting its dynamics are of great importance, since they make it possible to
assess the degree of damage caused by this phenomenon and to contribute to the
implementation of anti-inflationary measures. Inflation control in the Republic of
Armenia is regulated by the RA Law "On the Central Bank of the Republic of
Armenia", the RA Constitution and other legal acts. It is important that the powers of
the State Commission for the Protection of Economic Competition be legally expanded
in order to take more decisive measures in case of unjustified price increases in highly
concentrated commodity markets and to provide appropriate proposals to curb
inflation in case of problems.
Բանալի բառեր – գնաճ, ապրանքային շուկաներ, օրենսդրական կարգավորում,
տնտեսական մրցակցություն, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ
Ключевые слова – рост цен, товарные рынки, законодательное регулирование,
экономическая конкуренция, предметы первой необходимости
Key words – price increases, commodity markets, legislative regulation, economic
competition, commodities of basic needs
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ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՑՈՒՑԱԲԵՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑ
Արթուր Վարդանյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
_______________________________

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կարևորագույն ոլորտներից է
ագրոպարենային համակարգը, որը 2004-2008 թթ. ընթացքում ապահովել է երկրի
համախառն ներքին արդյունքի 25.3 տոկոսը:1 Այդուհանդերձ, պետք է նաև նկատի
ունենալ, որ գյուղատնտեսությունը տնտեսության ամենազգայուն ճյուղերից է, որն
ամենաշատն է տուժում բնական աղետներից: Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը գյուղատնտեսության անկյունաքարն է, որի գործունեությունը պետական աջակցության շնորհիվ պետք է միտված լինի գյուղատնտեսության ոլորտում աշխատատեղերի ավելացմանը, սեզոնային տատանումների կրճատմանը, գյուղական համայնքներում ենթակառուցվածքների ներդրմանը և զարգացմանը:
Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր չափեր ունեցող գյուղացիական
տնտեսությունները, ունենալով հողօգտագործման, ջրօգտագործման, տեխնիկական ապահովման, արտադրանքի իրացման, մասնագիտական խորհրդատվության
և տեղեկատվության ապահովվածության հետ կապված բազմաբնույթ խնդիրներ,
չունեն համագործակցության հստակ և կայուն մեխանիզմներ ու հնարավորություններ: Ստեղծված իրավիճակում կարևորվում է ագրարային ոլորտում կիրառվող
տնտեսավարման ձևերի կատարելագործում՝ մասնավորապես կամավորության
սկզբունքի վրա հիմնված կոոպերատիվների արմատավորման և զարգացման միջոցով, երբ դրանում ընդգրկված յուրաքանչյուր անդամի հնարավորություն է ընձեռվում առավելագույնս օգտագործել տնտեսական ներուժը՝ ապահովելով անհամեմատ բարձր եկամուտ: Շուկայական հարաբերությունների պայմաններում կոոպերացիան կարող է համակարգել տարբեր գործառույթներ ինչպես գյուղմթերքի
արտադրության, այնպես էլ՝ սպասարկումների, իրացման և մատակարարման ոլորտներում:
Պետությունը ինքն էլ՝ որպես տնտեսական քաղաքականության առաջնային
մշակող, կարևորում է կոոպերատիվների ստեղծումը և դրանց զարգացումը, ինչի
մասին է վկայում նաև ՀՀ Կառավարության որոշումը «Գյուղի և գյուղատնտեսության 2010-2020 թվականների կայուն զարգացման ռազմավարությունը հաստատելու մասին»2 (այսուհետ՝ նաև Ռազմավարություն), որի 9-րդ կետի համաձայն.
«Տնտեսավարման նոր պայմաններում, երբ արմատապես փոխվել է հողօգտագործման համակարգը, և մշակովի հողատարածությունները մասնատվել են ավելի քան 1.2 մլն հողակտորների, առանձնահատուկ կարևորություն են ստանում
գյուղատնտեսության արտադրական և սպասարկող ենթակառուցվածքների արդիականացումը, գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացումը»:
Ռազմավարության համաձայն՝ պետությունը կարևորում է ագրարային բարեփոխումների խորացումը, գյուղատնտեսական կոոպերատիվների զարգացումը։
Առկա խնդիրները կարող են լուծվել գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսավարող1

Տե´ս http://old.minagro.am , հղումը՝ 09.09.2019թ.-ի դրության տվյալներով։
Տե´ս ՀՀՊՏ 2010.12.01/60(794), ՀՀ Կառավարության որոշումը՝ 2010 թ. նոյեմբերի 4-ի թիվ
1476-Ն ՝ «Գյուղի և գյուղատնտեսության 2010-2020 թվականների կայուն զարգացման
ռազմավարությունը հաստատելու մասին»։
2
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ներին ցուցաբերվելիք նպատակային և հասցեական աջակցության (սուբսիդավորման) մեխանիզմների մշակման և ներդրման միջոցով (Ռազմավարության 39-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 40-րդ կետի 7-րդ ենթակետ):
Գյուղական համայնքերի զարգացման համար կոոպերատիվների մեծ ներուժի
խթանումը պետք է կատարվի ինքնօգնության, խորհրդատվության, անդամների՝
աշխատանքներին մասնակցելու սկզբունքների զուգորդմամբ: Շուկայական տնտեսությունը ազդել է կոոպերատիվների վրա թե´ դրական և թե´ բացասական առումներով։ Վերջիններս էլ իրենց ներդրումն են ունենում հասարակության զարգացման
գործում՝ որպես «ժողովրդավարության ձևավորման դպրոցներ»1: Սեփական անդամներին ծառայություն մատուցելու առումով կոոպերատիվներն ունեն մի շարք
բնորոշ հատկանիշներ, որոնցով նրանք տարբերակվում են այլ իրավաբանական
անձանցից, դրանք են օրինակ՝ անդամների կարիքների վերհանումը, դրանք լավագույնս բավարարելու հնարավորությունների մշակումը, այդ նպատակին հասնելու
այլ հնարավոր տարբերակների համեմատական ուսումնասիրությունը: Կոոպերատիվը հնրավորություն է տալիս իր անդամին ստանալու իր նախընտրած ապրանքը և(կամ) ծառայությունը ավելի մատչելի գնով, քան հնարավոր կլիներ որպես անհատ հանդես գալու դեպքում:
Ինչպես վկայում է Ռազմավարության և միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասիրությունը՝ գյուղատնտեսության ոլորտում կոոպերատիվ շարժման զարգացման կարևոր նախապայմաններից է հատկապես պետության ֆինանսական աջակցությունը: ԱՄՆ-ում գյուղատնտեսության ոլորտին հատկացվել է շուրջ 322 միլիարդ դոլար՝ 1995-2014 թթ.-ին, որը ներառում է բերքի ապահովագրությունը, հակահամաճարակային անվտանգությունը, պահածոյացման ծախսերը: Հնդկաստանում միայն 2011-2012 թթ.-ին գյուղատնտեսական ոլորտին պետական աջակցությունը կազմել է 42 միլիարդ ռուփի2:
Պետության կողմից ցուցաբերվող ֆինանսական աջակցությունը դրսևորվում է
սուբվենցիաների, սուբսիդիաների, դոտացիաների և դրամաշնորհների ձևով:
Կարևորելով գյուղատնտեսության դերը պետության տնտեսական կյանքում՝
ԵՄ-ն 17.12.2013թ.-ին ընդունել է գյուղատնտեսության աջակցության վերաբերյալ
1305/2013 կարգավորումը, որի հիմնական նպատակներն են գյուղատնտեսության
մրցունակության բարձրացումը, բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը, գյուղատնտեսական համայնքների կայուն զարգացումը՝ բալանսավորված տարածաշրջանային սկզբունքով, աշխատատեղերի պահպանումը, գիտական նորարարությունների ներդրումը գյուղատնտեսության ոլորտում, կոոպերացիայի խթանումը և այլն3:
Ներկայումս գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին ցուցաբերվող ֆինանսական աջակցության կառուցակարգերը դյուրացնելու նպատակով ամբողջ աշխարհում փորձ է արվում մշակել իրավական մեխանիզմներ՝ կոոպերատիվներին պետական բյուջեից ուղղակի աջակցությունը առավել հեշտ և հնարավոր դարձնելու
համար: Այդ առումով հատկապես ուշագրավ է ԵՄ՝ 17.12.2013թ.-ի թիվ 1307/2013
կարգավորումը, որը գուղացիական տնտեսությունների աջակցության ոլորտում
վարչարարությունը դյուրացնելու նպատակով նախատեսում է ուղղակի աջակցության մեխանիզմների ստեղծում, օրինակ՝ գյուղացիներին ուղղակի ֆինանսավորում
1

Agricultural
cooperative
development
manual,
http://www.fao.org/3/a-x0475e.pdf.
30.09.2019թ.-ի դրությամբ, 30.09.2019թ.-ի դրությամբ։
2
S.S.Johl Agricultural Subsidies, https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-andbiological-sciences/agricultural-subsidies, 30.09.2019թ.-ի դրությամբ:
3
Տե´ս Consolidated version of the Treaty of functioning EU https://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:en:PDF էջ 15, 15.09.2019թ.-ի դրությամբ, 30.09.2019թ.-ի դրությամբ։
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Պետություն և իրավունք
1

ցուցաբերելու հնարավորությունների նախատեսում ։ Կարգավորման 8-րդ կետի
համաձայն` ուղղակի հատկացումները տրամադրվելու են մինչև 2000 եվրոյի չափով: Բուլղարիայում և Ռումինիայում կարգավորումները սկսել են գործել 2016թ.-ի
հունվարի 1-ից, իսկ Խորվաթիայում կկիրարկվի՝ 2022թ.-ի հունվարի 1-ից: Կարգավորման համաձայն` անդամ պետությունները պետք է ձեռնպահ մնան սուբվենցիաներ տրամադրելուց այն անձանց, որոնց գործունեության մեջ գյուղատնտեսությունը կազմում է քիչ տոկոս կամ հիմնական ուղությունը չէ։ Պետք է ձեռնպահ մնալ
նաև այնպիսի սուբյեկտների հատկացումներ անելուց, որոնք գյուղատնտեսությամբ
են զբաղվում ժամանակավորապես2:
Ուշագրավ է, որ ՀՀ ներպետական կարգավորումները ևս թույլ են տալիս, որ
կոոպերատիվները անմիջապես պետական բյուջեից ներգրավեն ֆինանսական միջոցներ՝ սուբսիդիաներ և(կամ) դրամաշնորհներ: Ընդ որում, ՀՀ Կառավարության
որոշման 1-ին կետի համաձայն` իրավաբանական անձանց հատկացումները կարող են տրամադրվել նաև անմիջապես պետական բյուջեից3: Այդ որոշմամբ կազմակերպությանը սուբսիդիա կամ դրամաշնորհ տրամադրվում է կնքված քաղաքացիաիրավական պայմանագրի հիման վրա (Որոշման 2-րդ կետ):
Ընդ որում հարկ է նկատել, որ սուբսիդիան տրամադրվում է կազմակերպության գործունեության հետ կապված վնասը ծածկելու նպատակով (Որոշման 3-րդ
կետ): Իսկ Որոշման 4-րդ կետի համաձայն. «դրամաշնորհը տնտեսության որևէ
ճյուղի կամ գործունեության որևէ տեսակի խթանման նպատակով բյուջեից կազմակերպությանն իր կանոնադրական խնդիրների իրականացման նպատակով անհատույց և անվերադարձ տրամադրվող դրամական հատկացումն է»:
Հետևաբար գյուղատնտեսական կոոպերատիվների առաջ ծառացած խնդիրները լուծելու համար առավել արդյունավետ կլինի՝ վերջիններիս տրամադրվեն
կոնկրետ նպատակային դրամաշնորհներ: Դրամաշնորհները պետք է նպաստեն
մանր և միջին ձեռնարկատերերի մրցունակության բարձրացմանը, այդ նպատակին
հասնելու համար անհրաժեշտ տնտեսական և տեխնիկական հագեցվածություն ապահովելուն, անհրաժեշտ նվազագույն գիտելիքներ և լավագույն փորձ ձեռք բերելուն: Այդ ուղղությամբ գյուղատնտեսության լավագույն աջակիցները կարող են լինել
խորհդատվական կազմակերպությունները4:
Մեր հանրապետությունում ևս կարևորվում է գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին ցուցաբերվող պետական աջակցությունը, որի մասին է վկայում այն
հանգամանքը, որ «Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին» ՀՀ օրենքի 5
29-րդ հոդվածի 1-ին մասով ամրագրվել է պետության պարտավորությունը գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին շարունական աջակցություն (այդ թվում՝ ֆինանսական) ցուցաբերելու վերաբերյալ: Նշված դրույթի համաձայն՝ «Պետությունը
1

Տե´ս Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17
december
2013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/
TXT&from=EN/ 02.08.2019թ.-ի դրությամբ, 30.09.2019թ.-ի դրությամբ։
2
Տե´ս Regulation (EU) No 1307/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 17 december 2013 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF 20.08.2019թ.- դրությամբ։
3
Տե´ս ՀՀ կառավարության՝ 24-ը դեկտեմբերի 2003 թվականի թիվ 1937-Ն որոշումը ՀՀ
պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին ( 1-ին կետ): ՀՀՊՏ 2004.03.10/14(313) ,
4
Տե´ս Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17
december 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy
for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and
repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005:
5
Տե´ս
ՀՀ
օրենքը
«Գյուղատնտեսական
կոոպերատիվների
մասին»
ՀՀՊՏ
2015.12.30/91(1180)։
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սուբսիդավորման, նպատակային ծրագրերի իրագործման, բարենպաստ օրենսդրական դաշտի ձևավորման միջոցով խթանում է գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացումը, ագրոպարենային համակարգում կոոպերատիվների ստեղծումը, վերջիններիս գիտական, կադրային, տեղեկատվական և խորհրդատվական ապահովումը»:
Հարկ է հաշվի առնել նաև, որ գյուղատնտեսության ոլորտին պետական աջակցությունը պետք է հիմնվի այնպիսի սկզբունքների վրա, ինչպիսիք են հողային
ռեսուրսների օգտագործման մակարդակի բարձրացումը, նոր աշխատատեղերի
ստեղծումը, արտահանման խթանումը, արդիական տեխնոլոգիաների ներդրումը և
այլն1:
Գյուղատնտեսության ոլորտում ցուցաբերվող պետական աջակցությունը
դրսևորվում է 2 մակարդակով. ա) պետական բյուջեից հատկացումները կատարվում են համայնքային բյուջեին, որից հետո բաշվում են գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների միջև (այսուհետ՝ կներկայացվի կոոպերատիվների օրինակով), բ) հատկացումները պետական բյուջեից կատարցում են անմիջապես կոոպերատիվներին:
Պետական բյուջեից հատկացումները կարևոր են տեղական կառավարման
համակարգի պատշաճ գործունեությունն ապահովելու տեսանկյունից, քանի որ սեփական եկամուտներն անբավարար են տարածքային ենթակառուցվածքը պահպանելու, պետական կառավարման գործառույթներն իրականացնելու և սոցիալական ու տնտեսական զարգացման ծրագրերում ներդրումներ անելու համար:
Պետական բյուջեից համայնքներին հատկացումների երկու տեսակ գոյություն
ունի.
- համահարթեցման դոտացիաներ,
- նպատակային սուբվենցիաներ:
Համահարթեցման դոտացիաների ընդհանուր գումարը (ներառյալ` «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 67-րդ հոդվածի համաձայն պետության
կողմից համայնքներին տվյալ տարում տրվող փոխհատուցման գումարները) սահմանվում է օրենքով և կազմում է ոչ պակաս, քան տվյալ տարվան նախորդող երկրորդ բյուջետային տարում ՀՀ համախմբված բյուջեի փաստացի եկամուտների
հանրագումարի 4%-ը: Նպատակային սուբվենցիաները որևէ սահմանաչափ չունեն, քանի որ որոշվում է կառավարության ու տեղական իշխանությունների բանակցությունների միջոցով: Պետական բյուջեից տարեկան հատկացումների ընդհանուր մասնաբաժինը կազմում է համայնքային բյուջեների մոտ 50%-ը:
ՀՀ պետական բյուջեից հատկացումների բարձր մակարդակը տեղական իշխանությունների գործունեության քաղաքական և ռազմավարական վերահսկողության արդյունավետ միջոց է:
Սուբվենցիաները կարգավորվում են Կառավարության ընդունած որոշումներով և միտված են համայնքների միջև սոցիալական ու տնտեսական անհամաչափությունները նվազեցնելուն և մեծամասամբ ուղղված են համայնքային սեփականության պահպանմանն ու վերականգմանը, ինչպես նաև՝ հիմնական ենթակառուցվածքներում ներդրումների իրականացման2:
Բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենքի հոդված 20 մաս 4-րդ կետի «բ»
ենթակետի համաձայն. «Պետական բյուջեի ծախսերում կարող են նաև նախատես1

Տե´ս ՀՀ կառավարության՝ 13 ապրիլի 2017 թվականի N 363-Ն որոշումը
«Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին աջակցության պետական ծրագրի մշակման և
հաստատման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀՊՏ 2017.04.19/24(1299):
2
Տե´ս Քաղվածք Կառավարության՝ 29 հուլիսի 2016 թվականի նիստի արձանագրությունից
(N 29) Հայաստանի Հանրապետության 2016-2025 թվականների տարածքային զարգացման
ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին:
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Պետություն և իրավունք

վել համայնքների բյուջեներին հատկացվող սուբվենցիաներ` համայնքի կողմից իրականացվող առանձին նպատակային ծախսատեսակի (ծրագրի) կատարման համար անհատույց և անվերադարձ կարգով տրվող դրամական միջոցներ: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իրավասու է հետ պահանջել համայնքից
պետական բյուջեից համայնքին հատկացված սուբվենցիաների ոչ նպատակային
ծախսված գումարները: Սուբվենցիաների տրամադրումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով»։
Սուբվենցիաները տրամադրվում են բյուջետային մի համակարգից մյուսին՝
պետական բյուջեից համայնքային բյուջեին: Իրավաբան-գիտնականների կարծիքով` սուբվենցիան (լատիներեն subvenire-օգնության հասնել) վերադաս մակարդակի բյուջեից որոշակի ժամկետով և կոնկրետ նպատակի համար տրամադրվող
դրամական գումարն է 1 : Սուբվենցիաները չեն կարող տրամադրվել անմիջապես
կոոպերատիվներին: Այսպիսով, սուբվենցիան համայնքներին և կամ իրավաբանական անձանց տրամադրվող անհատույց և անվերադարձ դրամական միջոցներ են՝
կոնկրետ նպատակների իրականացման համար2: Սուբվենցիան տրամադրվում է
որոշակի ժամանակահատվածի համար, նախատեսված է կոնկրետ ծրագիր իրականացնելու համար և ենթակա է վերադարձման, եթե ծրագիրը հաջողությամբ չի
ավարտվել3:
ՀՀ Կառավարության 16.06.2006 թ. թիվ 1708-Ն որոշման 1-ին հավելվածի 3-րդ
կետի համաձայն. «Սուբվենցիաները համայնքի կողմից իրականացվող առանձին
նպատակային ծախսատեսակի (ծրագրի) կատարման համար անհատույց և անվերադարձ կարգով տրվող դրամական միջոցներն են»4:
Հաշվի առնելով, որ ՀՀ ներպետական կարգավորումները նախատեսում են
սուբվենցիաների տրամադրումը համայնքներին, հետևաբար համայնքները պետք
է կնքեն համապատասխան պայմանագրեր տվյալ համայնքում գրանցված կոոպերատիվների հետ սուբվենցիաներով նախատեսված ծրագրերի իրականացման
համար, որոնք պետք է սահմանափակվեն կոնկրետ ժամկետով, և այն պարագայում, երբ կոնկրետ ծրագրի շրջանակներում տրամադրված գումարը չի ծախսվի
պայմանագրով նախատեսված նպատակներով, և կամ գումարը ստացողի մեղքով
ծրագիրը չի պսակվի հաջողությամբ, այն ենթակա կլինի վերադարձման համայնքային բյուջե: Հետևաբար տրամադրված սուբվենցիաների ենթակա են կրկնակի
հսկողության. նախ` բյուջետային համակարգից տրամադրված սուբվենցիաների
նկատմամբ հսկողություն է իրականացնում պետական կառավարման համակարգի
լիազոր մարմինը, իսկ համայնքների կողմից կոոպերատիվներին բաշխված սուբվենցիաների և վերջիններիս նպատակային օգտագործման նկատմամբ՝ համայնքը:
Համայնքին տրամադրված սուբվենցիայի գումարը պետք է ծախսվի բացառապես կոնկրետ համայնքի շրջանակներում և պետք է տրամադրվի միայն այն կոոպերատիվներին, որոնք գործունեություն են իրականացնում տվյալ համայնքի տարածքում:

1

Տե´ս Большой юридический словарь. –М.: ИНФРА-М., 1997, էջ 661:
Տե´ս Об утверждении методических рекомендаций по бухгалтерскому учету государственных субсидий и других видов государственной помощи: приказ Минсельхоза России от
02.02.2004 № 75.
3
Տե´ս Анализ видов форм государтсвенной помощи и порядок ее предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, analiz-vidov-form-gosudarstvennoy-pomoschi-iporyadok-ee-predostavleniya-selhoztovaroproizvoditelyam.pdf, հղումը 10.09.2019թ.-ի դրությամբ։
4
Տե´ս ՀՀ Կառավարության 16.06.2006թ.-ի թիվ 1708-Ն որոշումը Հայաստանի
Հանրապետության պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման
կարգը հաստատելու մասին ՀՀՊՏ 2006.12.20/64(519):
2
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Պետական բյուջեից տրամադրվող սուբվենցիաները ներկայացվում են Կառավարության կողմից Ազգային Ժողովին բյուջեի մասին օրենքը ընդունելիս՝ որպես օրենքի հավելված: Սուբվենցիայի նպատակային նշանակությունը կարող է տարբեր
լինել, մասնավորապես՝ նյութատեխնիկական բազայի կատարելագործում, մթերքների պահեստավորման համար համապատասխան հնարավորությունների ստեղծում, գյուղմթերքների վերամշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի ձեռքբերում,
կաթնամթերքի սառեցման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում, պահեստավորման ֆինանսավորում, փոխադրամիջոցի ձեռքբերման ֆինանսավորում և
կամ լիզինգի տոկոսագումարների հատուցում: Մեր կարծիքով, սուբվենցիաների
հիմնարար ուղղություններից պետք է լինեն նաև ազգային գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, օժանդակումը:
Այսպիսով, գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին ցուցաբերվող ֆինանսական աջակցությունը կոոպերացիան զարկ տալու ամենաարդյունավետ գործիքներից է, որի կարևորության մասին է վկայում նաև Ռազմավարության 2-րդ Հավելվածի (գյուղում առկա խնդիրների լուծմանը միտված գործողությունների ծրագիր) 42րդ կետը, որի համաձայն՝ գյուղում առկա խնդիրները կարող են լուծվել գյուղատնտեսության սուբսիդավորման ուղղությունների և մեխանիզմների կատարելագործման և ծրագրերի իրականացման միջոցով:
Գյուղատնտեսության կայուն զարգացումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է
նախանշել մի քանի արմատական առաջնահերթություններ, ինչպիսիք են, օրինակ,
գիտական նորարարությունների ներդրումը գյուղատնտեսության ոլորտում, գյուղատնտեսական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը։ Գյուղատնտեսության
ոլորտում յուրաքանչյուր ծրագիր պետք է մշտական վերահսկողության առարկա
լինի:
Վերոգրյալը հաշվի առնելով՝ սուբվենցիաները կոոպերատիվենրի մեջ բաշխելու
փուլում հնարավոր սուբյեկտիվ ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու, ինչպես նաև կոոպերատիվներին տրամադրվող ֆինանսական միջոցների նպատակային օգտագործման նկատմամբ հսկողությունն առավել արդյունավետ դարձնելու համար առաջարկում ենք օրենսդրորեն նախատեսել որոշակի կառուցակարգեր՝ որպես օժանդակություն ցուցաբերելու նախապայման, և սահմանել որոշակի հսկողական մեխանիզմներ: Մասնավորապես առաջարկում ենք՝ «Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին» ՀՀ օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 29.1 հոդվածով.
Հոդված 29.1 Պետության կողմից ցուցաբերվող ֆինանսական աջակցությունը
կոոպերատիվներին.
1. Պետության կողմից ցուցաբերվող ֆինանսական աջակցության շահառուները
պետք է լինեն փոքր և միջին ձեռնարկությունները (կոոպերատիվները, որոնց տարեկան շրջանառությունը չի գերազանցում 58 մլն դրամը)1:
2. Կոոպերատիվների ֆինանսական աջակցությունը տրամադրվում է նրանց
ներկայացրած հայտի հիման վրա, որի բավարարման դեպքում կոոպերատիվի հետ
կնքվում է քաղաքացիաիրավական պայմանագիր:
3. Աջակցությունը պետք է տրամադրվի բացառապես այն կոոպերատիվներին,
որոնց գործունեության հիմնական ուղղությունը գյուղատնտեսական գործունեությունն է, և այդ գործունեությունից ստացվող հասույթը կազմում է կոոպերատիվի համախառն եկամտի առնվազն 80 տոկոսը:
1

Տե´ս REGULATION (EU) No 1305/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 17 december 2013 on support for rural development by the European Agricultural
Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:en:PDF, էջ
5, հղումը՝ 21.09.2019թ.-ի դրությամբ։
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Պետություն և իրավունք

4. Համայնքային բյուջեից աջակցություն ստանալու համար կոոպերատիվը
մինչև հայտը ներկայացնելու օրը պետք է տվյալ համայնքում գործունեություն իրականցրած լինի առնվազն երկու տարի:
5. Ֆինանսական աջակցություն ստացած կոոպերատիվները պարտավոր են
ներկայացնել կիսամյակային հաշվետվություն ստացած միջոցների նպատակային
օգտագործման վերաբերյալ:
6. Ֆինանսկան աջակցություն ստացած կոոպերատիվները ենթակա են ամենամյա աուդիտի մինչև պայմանագրով նախատեսված ժամկետում համապատասխան նպատակին հասնելը, իսկ եթե նպատակին հասնելը անհնար է եղել կոոպերատիվից անկախ հանգամանքներով, ապա մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը:
7. Աջակցություն ստացած կոոպերատիվը չի կարող դադարեցնել իր գործունեությունը պայմանագրով նախատեսված ժամկետի ընթացքում:
8. Աջակցության նպատակային օգտագործման նկատմամբ հսկողություն է իրականացնում պետական լիազոր մարմինը (եթե աջակցությունը տրամադրվել է անմիջապես բյուջեից) և(կամ) համայնքը:
9. Ֆինանսական միջոցների ոչ նպատակային օգտագործման փաստ հայտնաբերվելու դեպքում կոոպերատիվը պարտավոր է վերադարձնել ստացված գումարը
ծանուցում ստանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում:
10. Գյուղատնտեսական կոոոպերատիվներին հատկացումները պետք է համապատասխանեն ներկայացված ծրագրին և լինեն ողջամիտ»1:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА КАК
СРЕДСТВО СОДЕЙСТВИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
КООПЕРАТИВАМ
Артур Варданян
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ
_______________________________

В статье анализируется правовая сущность видов государственной
финансовой поддержки. В статье также указаны проблемы правового
регулирования в правовых актах, указана международная практика и правовые
концепции видов государственной финансовой поддержки в сельскохяйственной
сфере в разных странах ЕС, а также в США и в других странах. Учитывая
важность новых правовых регулирований, был предложен ряд концепций,
направленных на повышение эффективности правовых регулирований механизмов финансовой подержки.

1

Առաջարկները անելիս հիմք են ընդունվել ԵՄ մի շարք իրավական ակտեր, գլխավորապես՝
ԵՄ Խորհրդարանի կարգավորումը գյուղատնտեսության զարգացման վերաբերյալ, տե´ս
REGULATION (EU) No 1305/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 17 december 2013 on support for rural development by the European Agricultural
Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005:
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STATE FINANCIAL SUPPORT AS A MEANS OF
PROMOTING AGRICULTURAL COOPERATIVES
Artur Vardanyan
PhD student of the YSU Chair of Civil Law
_________________________

The article analyzes the legal nature of the types of state financial support to
agricultural cooperatives. The article also indicates the problems of the current
regulation in legal acts, indicates international practice and legal concepts of types of
state financial support in the agricultural sphere in different EU countries, as well as in
the United States and other countries. Realizing the importance of new legal
regulations, we have proposed a number of concepts aimed to improving the
efficiency of legal regulation of financial support mechanisms.
Բանալի բառեր- կոոպերատիվ, պետական աջակցություն, ֆինանսական աջակցու-

թյուն, սուբսիդիա, սուբվենցիա

Ключевые слова- кооператив, государственная поддержка, финансовая поддерж-

ка, субсидия, субвенция

Key words- cooperative, state support, financial support, subsidy, subvention
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Պետություն և իրավունք

ԴԱՏԱԽԱԶԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍԻՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ
ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
Տիգրան Ղազարյան
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության
և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________

Հանցագործությունների մասին հաղորդումների ընդունման, գրանցման,
ստուգման և նախապատրաստված նյութերի հիման վրա քրեական գործի հարուցման հարցի լուծման ընթացքում իրավապահ մարմինների թույլ տված ցանկացած
խախտում ուղղակիորեն հանգեցնում է մի կողմից հաղորդում ներկայացրած անձանց, ենթադրյալ տուժողների, մյուս կողմից ենթադրյալ հանցանք կատարած անձանց իրավունքների և օրինական շահերի ոտնահարման: Այդ իսկ պատճառով
քրեական վարույթ նախաձեռնելու փուլում օրինականության ապահովման նպատակով օրենսդիրը մատնանշված մարմինների գործունեությունը դարձրել է դատախազական հսկողության և դատական վերահսկողության առարկա` կարևորելով
նաև քրեական գործի հարուցման փուլի դերն ու նշանակությունը:
Պատճառն այն է, որ ինչպես քրեական գործերն անհիմն չհարուցելը, այնպես էլ
քրեական գործի հարուցումն անհիմն մերժելը հանգեցնում են բացասական
հետևանքների հանցավորության դեմ արդյունավետ պայքարի կազմակերպման
հարցում:
Դատախազական հսկողությունն ըստ իրավական միջոցների ուղղվածության
դասակարգվում է հետևյալ խմբերի՝ 1) իրավախախտման հայտնաբերմանն ուղղված իրավական միջոցներ (նյութեր պահանջել և այլն), 2) իրավախախտման վերացմանն ուղղված իրավական միջոցներ (միջնորդագրեր ներկայացնել և այլն), 3)
իրավախախտումների կանխմանն ուղղված իրավական միջոցներ (պաշտոնատար
անձանց գործողությունների և որոշումների սանկցավորումը, որոշակի գործողություններ կատարելու համաձայնություն տալը և այլն)1:
Ակնհայտ է, որ դատախազական հսկողության նպատակը ոչ միայն իրախախտումների հայտնաբերումն է ու վերացումը, այլ նաև դրանց կանխարգելումը: Իսկ
քրեական գործի հարուցման փուլում դատախազական հսկողության խնդիրներն
են՝ հանցագործությունները հաշվառումից թաքցնելու դեպքերի հայտնաբերումը,
վերացումը և նախազգուշացումը, քրեական գործի հարուցումը կամ քրեական գործի հարուցումը մերժելու անհիմն փաստերի բացահայտումը2:
Ինչպես արդարացիորեն նշում է Մ. Ա. Բագմետը, օժտված լինելով իշխանական-կարգավորիչ լիազորություններով՝ հանցագործությունների մասին հաղորդումների և դիմումների քննության նկատմամբ դատախազական հսկողությունը պետք է
կրի կանխարգելիչ բնույթ3:
Համանման դիրքորոշում է արտահայտել նաև Վ. Բելյաևը` նշելով, որ դատա1

Տե´ս Дранников В.Н. Прокурорский надзор. Общая часть։ Учебное пособие. − Таганрог։
Изд-во ТРТУ, 2004. էջ 120:
2
Տե´ս ՀՀ քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս/ Ղազինյան Գ.Ս. և ուրիշ. – 4-րդ
հրատարակություն. Լրացումներով և փոփոխություններով. – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2019, էջ 46:
3
Տե´ս Багмет М. А. Рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях // Уголовный
процесс. – 2006. – № 6. – էջ 34:
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խազական հսկողության նպատակը թույլ տրված օրենքների խախտման բացահայտումն ու վերացումն է, ինչպես նաև խախտումների նախականխումը1:
Ա. Մասլակովը նույնպես շեշտում է, որ հսկողությունն իրավական նորմերի կատարումն իրավասու մարմնի կողմից անընդմեջ դիտարկելն է, որն ուղղված է օրենքով նախատեսված հատուկ լիազորությունների միջոցով կանխել և վերացնել օրենքի խախտումները2:
Համաձայնելով հիշյալ հեղինակների կարծիքներին` գտնում ենք, որ քրեական
վարույթ նախաձեռնելու փուլի նկատմամբ դատախազական հսկողությունն առավելապես նպատակ է հետապնդում կանխարգելել վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից անհիմն և չպատճառաբանված որոշումների կայացումը և գործողությունների կատարումը, միևնույն ժամանակ հայտնաբերել պաշտոնատար անձանց
կողմից թույլ տրված իրավախախտումները, վերացնել դրանց բացասական
հետևանքները:
Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ քրեական դատավարությունում, որտեղ օրենքի հիման վրա թույլատրվում է քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների առավել լայնածավալ սահմանափակումների կիրառումը, դատախազական
հսկողությունը պետք է լինի իրական, այլ ոչ թե հանդես գա որպես օրինականության պահպանման դեկլարատիվ ինստիտուտ3:
Դատախազական հսկողության պրակտիկայի ուսումնասիրությունը վկայում է,
որ քրեական գործի հարուցման փուլում հաճախ են խախտվում անձանց իրավունքներն ու օրինական շահերը` բավարար հիմքերի առկայության դեպքում
քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին ապօրինի որոշումների կայացմամբ:
Մասնավորապես` 2018 թվականի ընթացքում հանցագործությունների քննության
վերաբերյալ ՀՀ գլխավոր դատախազի հաղորդման ուսումնասիրությունից պարզ է
դառնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նախապատրաստվել է 52.245
նյութ` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 46.103-ի փոխարեն: Փաստորեն, դրանց թիվը նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 8.142-ով, ինչը կարելի է բացատրել ոչ միայն հանրապետությունում արձանագրված հանցագործության
դեպքերի թվի աճով, այլև դրանց մասին հաղորդումները գրանցվելուց հետո դատախազության դրսևորած հետևողականությամբ:
Ընդգծենք, որ հիշյալ ժամանակահատվածում նախապատրաստված 54.245
ավարտված նյութից 33.929-ով կամ 62.5%-ով կայացվել է որոշում` քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին, որոնցից 26.499-ը կամ 78.1%-ը` արդարացման,
7.430-ը կամ 21.9%-ը` ոչ արդարացման հիմքով:
Համեմատության համար նշենք, որ 2017 թվականին նախաատրաստված
46.103 ավարտված նյութից 30.524-ով կամ 66.2%-ով կայացվել է որոշում` քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին:
2018 թվականի ընթացքում նախապատրաստված 54.245 նյութից 18.522-ով
կամ 34.1%-ով հարուցվել է քրեական գործ, որոնցից 356-ը կամ 1.9%-ը` քրեական
գործ հարուցելը մերժելու մասին որոշումը վերացնելով: Նշված 356 քրեական գործից 30-ը հարուցվել է ՀՀ գլխավոր դատախազի կողմից, մյուսները` հսկող դատախազների կամ նրանց անմիջական վերադասների:
1

Տե´ս Беляев В. П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности։ Вопросы
теории и практики. Автореф. дисс. … д.- ра юрид. наук. Саратов, 2006, էջ 59:
2
Տե´ս Маслаков А. В. Надзор как процессуальная форма защиты публичных интересов։
Теоретические проблемы. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009, էջ 82:
3
Տե´ս Мыцыков А. Я. Проблемы совершенствования правоприменительной деятельности
прокуратуры // Юридический мир. – 2011. – № 12. – էջ 31:
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Համեմատության համար նշենք, որ 2017 թվականի ընթացքում նախապատրաստված 46.103 նյութից 14.380-ով կամ 31.2%-ով հարուցվել է քրեական գործ, որոնցից 295-ը կամ 2.0%-ը` քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին որոշումը վերացնելով: 295 քրեական գործից 31-ը հարուցվել է ՀՀ գլխավոր դատախազի,
մյուսները` հսկող դատախազների կամ նրանց անմիջական վերադասների կողմից1:
Ներկայացված վիճակագրական տվյալների քննությամբ գտնում ենք, որ այն
պայմանավորված է ինչպես դատախազական հսկողության կազմակերպման ոչ
լիարժեք հետևողականությամբ, այնպես էլ այս ոլորտը կարգավորող օրենսդրական նորմերում առկա բացերով և անկատարությամբ, որոնց առավել հանգամանալից կանդրադառնանք ստորև:
Անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ քրեական գործի հարուցման փուլում
հանցագործությունների մասին հաղորդումների ընդունման ընթացակարգի վերաբերյալ քրեադատավարական օրենքը պարունակում է միայն ընդհանրական նորմեր, իրավակարգավորումներ: Տպավորություն է ստեղծվում, որ օրենսդիրը, համարելով այդ գործունեությունը զուտ տեխնիկական գործընթաց, պատշաճ ուշադրության չի արժանացրել դրան, իսկ հանցագործությունների մասին հաղորդումների, դիմումների, հաշվառման, ընդունման, գրանցման կարգը, գործողությունների հաջորդականությունը, ժամկետները կարգավորել է գերատեսչական ակտերով:
Ակնհայտ է, որ քրեադատավարական գործունեության այդպիսի կարգավորումը, երբ հանցագործության մասին հաղորդումների ընդունման և գրանցման կարգը
սահմանված է տարբեր ենթաօրենսդրական ակտերով, դժվար թե նպաստի օրինականության ամրապնդմանը, քանի որ դժվարացնում է օրենքի միատեսակ մեկնաբանությունը և կիրառությունը` արդյունքում խոչընդոտելով դատախազական հսկողության և դատական վերահսկողության արդյունավետությունը:
Այդ առումով Վ. Բուդչենկոն արդարացիորեն նշում է, որ քրեադատավարական հարցերը պետք է կարգավորվեն միայն քրեադատավարական օրենսգրքով,
ինչպես նաև միջազգային նորմերով և պայմանագրերով: Միևնույն ժամանակ գործող պայմաններում իրավապահ տարբեր մարմինների աշխատակիցների լիազորությունները որոշակիորեն տարբերվում են միմյանցից, ինչն անթույլատրելի է
քրեական դատավարւթյան միատեսակ ընկալման տեսանկյունից2:
Համակարծիք ենք այն դատավարագետների հետ, ովքեր գտնում են, որ
քրեական վարույթ նախաձեռնելու փուլում քրեական դատավարության բոլոր սուբյեկտների գործունեությունը պետք է կարգավորվի օրենքով, այլ ոչ թե ենթաօրենսդրական ակտերով, հակառակ դեպքում խնդրո առարկա փուլում պաշտոնատար
անձանց գործունեության օրինականության նկատմամբ դատախազական հսկողությունն արդարացված չի լինի3:
Հանցագործությունների մասին հաղորդումների հաշվառման-գրանցման միասնական կարգի օրենսդրական կարգավորման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, որոնց շարքում, Ե. Գ. Լիխոդաևի կարծիքով,
էական են նախ՝ հանցագործությունների մասին հաղորդումների, դիմումների ըն1

Տե´ս 2018 թվականի ընթացքում հանցագործությունների քննության վերաբերյալ ՀՀ
գլխավոր դատախազի հաղորդում, էջ 2: http://www.prosecutor.am/myfiles/files/pdf/
Haxordum2018.pdf:
2
Տե´ս Будченко В. Проверка поводов для возбуждения уголовного дела // Законность. –
2008. – № 11. –էջ 53:
3 Տե´ս Веретенников. Н.В. Обеспечение прокурором законности в стадии возбуждения
уголовного дела, Ростов – на – Дону, 2009, էջ 18:
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դունման և գրանցման ժամանակ օրենքի պահանջների խստիվ կատարումը, որը
կապահովի ինչպես հանցագործություններից տուժած, այնպես էլ այն կատարած
անձանց իրավունքների պաշտպանությունը, ապա նաև հանցագործության մասին
հաղորդումների հաշվառման-գրանցման կարգի թույլ տրվող խախտումների վերացումը1:
Վերոգրյալի համատեքստում արձանագրելով մատնանշված խնդրի արդիականությունը՝ քրեադատավարական օրենքում «գրանցում» տերմինը նշված չէ որպես հանցագործության մասին հաղորդման քննության տարր, սակայն օգտագործվել է օրենսդրի կողմից ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի
2-րդ մասի 1-ին կետում՝ դատախազական հսկողության առարկայի մատնանշմամբ: Միևնույն ժամանակ ընդգծենք, որ հանցագործության մասին հաղորդումների
գրանցման և հաշվառման կարգն արտացոլված է հիմնականում գերատեսչական
նորմատիվ իրավական ակտերում՝ արդյունքում հաճախակի հանգեցնելով տարընթերցումների և բացերի:
Այդպիսի օրենսդրական բացի վառ օրինակ է «Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասով ամրագրված իրավակարգավորումը, որի համաձայն` ոստիկանությունը պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով ընդունել, գրանցել և հաշվառել հանցագործությունների ու այլ իրավախախտումների, պատահարների վերաբերյալ դիմումներն ու հաղորդումները, դրանց տալ համապատասխան ընթացք: Չնայած դրան՝ մինչև 2017
թվականը ՀՀ կառավարությունն այդպիսի կարգ սահմանող որոշում չի ընդունել,
սակայն գործնականում հանցագործությունների և պատահարների վերաբերյալ դիմումներն ու հաղորդումներն ընդունվում, գրանցվում, քննարկվում և հաշվառվում
են ՀՀ ներքին գործերի նախարարի և գլխավոր դատախազի 1999 թվականի սեպտեմբերի 1-ի թիվ 12/354 համատեղ հրամանով, որը, սակայն, ՀՀ արդարադատության նախարարությունում պետական գրանցում չի ստացել, ուստի իրավաբանական ուժ չունի2:
Անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել նաև, որ հիշյալ խնդրով պայմանավորված՝ 2017 թվականին շրջանառության մեջ է դրվել «Հանցագործությունների, վարչական իրավախախտումների և պատահարների վերաբերյալ դիմումներն ու հաղորդումներն ընդունելու, գրանցելու, հաշվառելու և դրանց ընթացք տալու կարգը
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: Եվ միայն 2017
թվականի նոյեմբերի 23-ին ընդունվել է ՀՀ Կառավարության թիվ 1498-Ն որոշումը՝
ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կողմից հանցագործությունների, վարչական իրավախախտումների, պատահարների վերաբերյալ հաղորդումներն ընդունելու, գրանցելու, հաշվառելու և դրանց ընթացք տալու կարգը սահմանելու մասին: Հետաքրքրական է, որ հետաքննություն իրականացնող մյուս մարմինների համար համապատասխան կարգ նախատեսված չէ:
Մատնանշված հարցի կապակցությամբ առկա է օրենսդրական նորմերի անհամապատասխանություն, որոնք կարգավորում են մի կողմից դատախազի հսկողական գործունեությունը, իսկ մյուս կողմից՝ պաշտոնատար անձանց գործունեությունը, որոնք դատախազական հսկողության առարկա են: Նման անհամապատասխանությունն այն է, որ ՀՀ քրեական դատավարութան օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի
2-րդ մասի 1-ին կետը պարունակում է հանցագործությունների մասին հաղորդումների ընդունման և գրանցման դեպքում օրենքի պահանջների կատարումը ստուգե1

Տե´ս Лиходаев Е. Г. Деятельность прокурора по надзору за регистрацией сообщений о
преступлениях // Вестник Сарат. гос. акад. права. – 2006. – № 6. – էջ 105-106:
2
Տե'ս https://www.e-draft.am/ru/projects/16/justification:
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լու դատախազի պարտականությունը, մինչդեռ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 57-րդ, ինչպես նաև սույն իրավահարաբերությունները կարգավորող
մյուս հոդվածները չեն նախատեսում որևէ դրույթ հանցագործության մասին հաղորդումների գրանցման պաշտոնատար անձանց պարտականության մասին:
Վերոգրյալի համատեքստում առաջարկում ենք ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանել հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդումների
հաշվառման, գրանցման միասնական դատավարական կարգ, որն ուղղակիորեն
կնպաստի դատախազական հսկողության արդյունավետության բարձրացմանը՝
կանխարգելելով օրենսդրական անկատարությամբ պայմանավորված հաղորդումների չգրանցման դեպքերը: Գտնում ենք, որ հարցի՝ օրենքի մակարդակով կարգավորումը կնպաստի առկա խնդիրների վերացմանը, քանի որ ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթղթով կսահմանվի միատեսակ կարգավորումներ:
Մասնավորապես առաջարկում ենք ենթաօրենսդրական ակտերով սահմանված իրավակարգավորումները ներառել ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում՝ ուղղակիորեն նախատեսելով, որ հանցագործության մասին հաղորդումն ընդունելիս դիմումատուին պետք է տրվի հանցագործության մասին հաղորդումն ընդունելու վերաբերյալ փաստաթուղթ՝ այն ընդունող պաշտոնատար անձի, ինչպես
նաև այն ընդունելու ամսաթվի և ժամանակի մասին մատնանշմամբ: Այդպիսի փաստաթուղթ կարող է լինել, օրինակ՝ հանցագործության մասին հաղորդման ընդունման ու գրանցման մասին կտրոն-ծանուցագիրը, որը դիմումատուին պետք է տրվի
իրավասու անձի ստորագրությամբ: Դրանք թույլ կտան արդյունավետ իրականացնել դատախազական հսկողություն՝ խստորեն պահպանելով հանցագործությունների մասին հաղորդումների գրանցման պահանջները: Կտրոն-ծանուցագիրը դիմումատուին տեղեկացնում է, որ հանցագործության մասին հաղորդումը գրանցվել է,
դրա հիման վրա ստուգվելու են ենթադրյալ հանցագործության դեպքի առկայության մասին հաղորդված տվյալները, և կայացվելու է ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքով սահմանված որոշումներից մեկը: Այն միևնույն ժամանակ դիմումատուին հնարավորություն կտա պաշտպանելու իր իրավունքները և օրինական շահերը հնարավոր անօրինական և չհիմնավորված ներգործությունից՝ գործողության
կամ անգործության տեսքով, օրինակ՝ ներկայացված հաղորդմանը որևէ ընթացք
չտալուց:
Միևնույն ժամանակ համակարծիք ենք Գ. Պ. Խիմիչևայի այն տեսակետին, որ
պետք է ընդլայնել այն տեղեկությունների ցանկը, որոնք ներառվում են կտրոն-ծանուցագրում. մասնավորապես՝ այն պետք է պարունակի ծանուցում այն ժամկետի
մասին, որի ընթացքում քննվում է հաղորդումը, այն պետական մարմինների մասին, որոնց կարող է հաղորդում ներկայացրած անձը բողոք ներկայացնել իրավապահ մարմինների գործողությունների և անգործության դեմ, ինչպես նաև բողոքարկման կարգի և ժամկետների վերաբերյալ1:
Գտնում ենք, որ կտրոն-ծանուցագրում անհրաժեշտ է ներառել նաև տեղեկություններ հանցագործության մասին դիմումների և հաղորդումների քննարկման ժամկետների, ընդունվող որոշումների, դրանց բողոքարկման կարգի և հսկողություն իրականացնող պաշտոնատար անձանց վերաբերյալ:
Բացի այդ, հաշվի առնելով իրավապահ մարմինների որոշ աշխատակիցների
հնարավոր անբարեխիղճ վարքագիծը` առաջարկում ենք ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով ամրագրել, որ. «Հանցագործության մասին հաղորդումն ընդունելու լիազորությամբ օժտված անձի կողմից չհիմնավորված մերժումը, ինչպես
1

Տե´ս Химичева Г. П. Возбуждение уголовного дела: проблемы правовой регламентации
и совершенствования деятельности. Москва, 2003, –էջ 188:
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նաև դիմումատուին կտրոն-ծանուցագրի հանձնելն անհիմն մերժելը և այդ դիմումի
գրանցումը մերժելն անթույլատրելի են»:
Կարծում ենք, որ վերոնշյալ իրավակարգավորման պայմաններում լրացուցիչ
երաշխիքներ կստեղծվեն հանցավորության լատենտայնության վերացման, ինչպես
նաև ոչ բարեխիղճ պաշտոնատար անձանց գործունեության նկատմամբ դատախազական առավել արդյունավետ հսկողություն սահմանելու հարցում:
Գտնում ենք, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը պետք է սահմանի նաև հանցագործության մասին հաղորդումը գրանցելու դատավարական ժամկետները, որոնք ենթակա կլինեն անվերապահ կատարման և կներառվեն դատախազական հսկողության առարկայի մեջ:
Ինչպես նշում է Ն. Վետրեննիկովը, դատախազի ոչ միայն պարտավորությունը, այլ նաև մասնագիտական շահագրգռվածությունը պետք է լինի, որ հանցագործության մասին յուրաքանչյուր հաղորդում գրանցված լինի ժամանակին և ամբողջությամբ, պահպանվի գրանցման կարգը, ինչպես նաև պատշաճ դատավարական
կարգով ձևակերպված հանցագործության մասին նշաններն արտացոլված լինեն
համապատասխան փաստաթղթերում, կիրառվեն արձագանքման բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, պահպանվեն ժամկետները, իսկ հանցագործության մասին հաղորդում տված անձինք պատշաճ կարգով ծանուցվեն1:
Գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է ուժեղացնել նաև հանցագործությունների մասին հաղորդումների ու դիմումների հաշվառման ու գրանցման ուղղությամբ իրավապահ մարմինների գործունեության օրինականության նկատմամբ դատախազական հսկողությունը, որը կարող է արդյունավետ իրականացվել բացառապես համապատասխան դատավարական կարգի հստակ սահմանման դեպքում:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի համապատասխան կարգավորումների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ բացակայում են գործուն երաշխիքներ, որոնք հաղորդում ներկայացրած անձանց հնարավորություն կտան վերականգնելու իրենց խախտված իրավունքներն այն դեպքում, երբ իրավասու պաշտոնատար անձինք հրաժարվում են հանցագործության մասին հաղորդումներն ընդունելուց կամ գրանցելուց կամ դրանցում զետեղում են ոչ հավաստի տեղեկություններ:
Ս. Չուխոնցևն արդարացիորեն նշում է, որ քրեական գործի հարուցման փուլում օրինականության սկզբունքի կենսագործման մասին կարող են վկայել հանցագործության մասին դիմումն ընդունելու կամ գրանցելու անօրինական մերժման առիթով ներկայացված բողոքների քանակը և բնույթը2:
Հաշվի առնելով համապատասխան դեպքերում բողոքարկման հատուկ մեխանիզմների բացակայությունը` օբյեկտիվորեն հնարավոր չէ պարզել Հայաստանի
Հանրապետությունում հիշյալ դեպքերի վիճակագրությունը:
Մինչդեռ ուսումնասիրելով Ռուսաստանի Դաշնության քրեական դատավարության օրենսգիրքը` կարող ենք արձանագրել, որ ռուս օրենսդրի մոտեցումն առավել քան ընդունելի է, քանի որ սահմանել է դատախազական հսկողության արդյունավետ մեխանիզմներ սույն ոլորտում: Մասնավորապես, Ռուսաստանի Դաշնության քրեական դատավարության օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ դատախազը պարտավոր է 3 օրվա ընթացքում (բացառիկ դեպքերում՝ 10
օրվա ընթացքում) քննել հանցագործության մասին հաղորդումների ստուգումը և
1 Տե´ս Веретенников. Н.В. Обеспечение прокурором законности в стадии возбуждения
уголовного дела, Ростов – на – Дону, 2009, էջ 29-30:
2
Տե´ս Чухонцев С. Практика надзора за рассмотрением сообщений о преступлениях //
Законность. – 2006. – № 3. – էջ 3:
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Պետություն և իրավունք

քննությունն իրականացնող պաշտոնատար անձանց գործողությունների վերաբերյալ բողոքները, հանցագործության մասին հաղորդման ընդունման՝ հետաքննիչի,
քննիչի, քննչական մարմնի ղեկավարի գործողությունների վերաբերյալ բողոքները:
Մատնանշված դրույթների իրավակիրառ պրակտիկայի վերլուծության արդյունքները ցույց են տվել, որ հանցագործության մասին հաղորդման ընդունումը
մերժելու պաշտոնատար անձի անգործության դեմ բողոքները դատարանում չեն
ստացել այնպիսի տարածում, ինչպես դատախազական հսկողության կարգով բողոքարկումը1: Ռ. Մ. Իսաևն այս առիթով նշում է, որ, ի տարբերություն դատական
վերահսկողության, որն առավել տևական ժամանակ և ծավալուն ռեսուրսներ է պահանջում, դատախազները վերականգնում են քաղաքացիների խախտված իրավունքներն ավելի օպերատիվ եղանակով և փաստացի որևէ այլ գործընթացում չեն
ընդգրկում տուժող քաղաքացիներին2:
Նկատի ունենալով վերոգրյալը՝ առաջարկում ենք հանցագործության մասին
հաղորդումների ընդունման, ինչպես նաև քրեական վարույթ նախաձեռնելու փուլի
ընթացքում համապատասխան պաշտոնատար անձանց գործողությունների (որոշումների) կամ անգործության դեմ բողոքների քննության առավել սեղմ ժամկետներ
սահմանել: Գտնում ենք, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրնսգրքով անհրաժեշտ է սահմանել դրույթ առ այն, որ «դատախազը պարտավոր է քրեական վարույթ նախաձեռնելու փուլում հետաքննության մարմինների գործողությունների (որոշումների) կամ անգործության դեմ ներկայացված բողոքները քննել և լուծել անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան դրանք ստանալուց հետո 24 ժամվա ընթացքում: Բողոքը
ճանաչելով հիմնավորված՝ դատախազը պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել անձանց խախտված իրավունքների և օրինական շահերի վերականգնման ուղղությամբ»:
Առաջարկվող իրավակարգավորումն էականորեն կբարձրացնի դատախազական հսկողության արդյունավետությունը՝ վերջինիս «լուռ դիտորդից» վերածելով
«ակտիվ սուբյեկտի», որն օժտված կլինի գործուն միջոցներով կանխարգելելու
հնարավոր քրեադատավարական խախտումները և վերականգնելու արդեն իսկ
թույլ տրված խախտումները:
Իրավակիրառ պրակտիկայում քրեական վարույթ նախաձեռնելու փուլում առավել հաճախ հանդիպող խախտումներից է հանցագործության մասին տեղեկությունները թաքցնելը3, որը հանգեցնում է հանցագործություն կատարած անձանց անպատժելիության: Այս երևույթը հաճախ կարող է պայմանավորված լինել իրավապահ մարմինների պաշտոնատար անձանց գերատեսչական շահագրգռվածությամբ, օրինակ` որակական և քանակական ցուցանիշների բարելավման նպատակով, որոնք ազդում են նրանց գնահատականի վրա: Այդ իսկ պատճառով դժվար
բացահայտվող հանցագործությունները հաշվառումից թաքցնելը կարող է առերևույթ լավ աշխատանքի տպավորություն ստեղծելու գործուն միջոց դառնալ:
Հանցագործությունները կարող են թաքցվել հիմնականում երկու եղանակով՝
կա´մ հանցագործության մասին հաղորդումը չընդունելու և այն չգրանցելու, կա´մ ք1

Տե´ս Волынский В. В. Судебный контроль, прокурорский надзор и ведомственный
процессуальный контроль на стадии возбуждения уголовного дела: назначение и
соотношение// Российский следователь. – 2011. – № 9. – էջ 12:
2
Տե´ս Исаева Р. М. Социально-правовые основы обеспечения законности в стадии
возбуждения уголовного дела: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Уфа, 2007. –
էջ 15:
3
Տե´ս Лиходаев Е. Г. Деятельность прокурора по надзору за регистрацией сообщений о
преступлениях // Вестник Сарат. гос. акад. права. – 2006. – № 6. -էջ 105-106:
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րեական գործի հարուցումը մերժելու մասին անօրինական որոշում կայացնելու ճանապարհով:
Համակարծիք ենք Կ. Ի. Ամիրբեկովի այն դիրքորոշմանը, որ քրեական վարույթ նախաձեռնելու փուլում դատախազական հսկողության արդյունավետության
գնահատման հիմնական չափանիշը առանց գրանցման թողնված հանցագործությունների մասին հաղորդումների բացահայտումն է և դրանց հաշվառումը1:
Գտնում ենք, որ քրեական վարույթ նախաձեռնելու փուլում կարևոր նշանակություն ունի նաև դատախազական հսկողության ուժեղացումը հաղորդումն ըստ
ենթակայության ուղարկելու դեպքերի կապակցությամբ: Հաճախ են հանդիպում
դեպքեր, երբ հանցագործությունների մասին հաղորդումները չհիմնավորված կերպով հանձնվում են ըստ ենթակայության, որն արհեստականորեն լրացուցիչ բարդություններ է ստեղծում` քրեական վարույթ նախաձեռնելու փուլի օրենսդրական
սեղմ ժամկետների պատճառով: Բացի այդ, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 57-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն` հետաքննության մարմինը հարուցում է քրեական գործ, գործն ընդունում է իր վարույթ կամ ուղարկում է
ըստ ենթակայության, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան մերժում է քրեական գործ հարուցելը, քրեական գործ հարուցելու կամ գործի
հարուցումը մերժելու մասին որոշման պատճենը 24 ժամվա ընթացքում ուղարկում
է դատախազին` որոշման օրինականությունը ստուգելու նպատակով:
Վերոնշյալ դրույթի համակարգային վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ գործող իրավակարգավորումների պայմաններում հաղորդումն ըստ ենթակայության
հանձնելու դեպքում դատախազական հսկողությունն օբյեկտիվորեն դառնում է
ձևական, քանի որ դատախազական հսկողություն իրականացնող սուբյեկտը տեղեկացված չի լինում դրա ընթացքից, դեռ ավելին՝ իր հսկողությունից դուրս գալու մասին: Միևնույն ժամանակ անհասկանալի է մնում նաև հետագա դատախազական
հսկողություն իրականացնող սուբյեկտի հարցը, քանի որ վերջինս առհասարակ
տեղեկացված չի լինում այդ մասին:
Վերոգրյալի համատեքստում առաջարկում ենք ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում ևս նախատեսել նորմ, որը պարտականություն կսահմանի ինչպես
այն հետաքննության մարմնի, քննիչի համար, որը հանցագործության մասին հաղորդումն ըստ ենթակայության հանձնում է, այնպես էլ նրանց համար, ովքեր ստանում են, անհապաղ ծանուցելու համապատասխանաբար հսկողություն իրականացնող դատախազին: Հիշյալ իրավակարգավումը կբացառի այդպիսի հաղորդումների
չստուգված լինելու դեպքերը:
Ակնհայտ է, որ իրականացնելով հանցագործությունների մասին հաղորդումների և դիմումների ընդունման, գրանցման, հաշվառման և քննության ընթացքում իրավապահ մարմինների գործունեության օրինականության նկատմամբ դատախազական հսկողություն՝ դատախազը չի կարող իր ուշադրությունից դուրս թողնել գերատեսչական հսկողությունը: Այդ հարցի վերաբերյալ տեղեկություններ դատախազը կարող է ստանալ գերատեսչական ստուգումների տեղեկանքներից, հաշվառման գրքի նշումներից, գերատեսչական վերահսկողության ներկայացուցիչների
գրավոր ցուցումներից, ինչպես նաև անձնական հարցման միջոցով2:
1

Տե´ս Амирбеков К. И. Критерии эффективности деятельности прокурора в сфере
уголовного судопроизводства (концептуальный подход) // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. – 2012. – № 2 (28). – էջ 24-25:
2
Տե´ս Костин Д. В. Организация прокурорского надзора за соблюдением закона при
приеме, регистрации, разрешении сообщений о преступлениях службой судебных
приставов // «Черные дыры» в Российском законодательстве. – 2012. – № 4. – էջ 87:
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Անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ դատախազական հսկողությունն անկախ է գերատեսչական ազդեցությունից և կոչված է լինելու ապահովելու անձանց
իրավունքների գործուն մեխանիզմ հանցագործությունների մասին հաղորդումների
և դիմումների ընդունման, հաշվառման, քննության ընթացքում:
Գործող իրավակարգավորումների համակարգային վերլուծությունից պարզ է
դառնում, որ հանցագործության մասին հաղորդումների ընդունման, գրանցման և
ստուգման նկատմամբ օրենսդիրն ուղղակիորեն չի նախատեսել դատական վերահսկողության հնարավորություն: ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 41րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն. «Դատարանի լիազորություններն
են, մասնավորապես` (…) օրենքով նախատեսված դեպքերում քննել և լուծել հետաքննության մարմնի աշխատակցի, քննիչի, դատախազի, օպերատիվ-հետախուզական գործողություններ իրականացնող մարմինների որոշումների և գործողությունների (անգործության) դեմ բողոքները»:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 290-րդ հոդվածը սահմանում է.
«1. Հետաքննության մարմնի աշխատակցի, քննիչի, դատախազի, օպերատիվհետախուզական գործողություններ իրականացնող մարմինների` սույն օրենսգրքով
նախատեսված որոշումների և գործողությունների օրինական և հիմնավոր չլինելու
դեմ բողոքները դատարան կարող են ներկայացվել կասկածյալի, մեղադրյալի,
պաշտպանի, տուժողի, քրեական դատավարության մասնակիցների, այլ անձանց
կողմից, որոնց իրավունքները և օրինական շահերը խախտվել են այդ որոշումներով և գործողություններով, և եթե նրանց բողոքները չեն բավարարվել դատախազի
կողմից:
2. Սույն հոդվածի առաջին մասում նշված անձինք իրավունք ունեն նաև դատարան բողոքարկել հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդումներն ընդունելուց, քրեական գործ հարուցելուց հետաքննության մարմնի, քննիչի և դատախազի հրաժարվելը, ինչպես նաև քրեական գործը կասեցնելու, կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումները` սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում (…)»:
Մեջբերված նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ մինչդատական վարույթի
նկատմամբ դատական վերահսկողության շրջանակներում օրենսդիրը դատարանին լիազորել է քննելու ոչ միայն քրեական վարույթ իրականացնող իրավասու
մարմինների ու պաշտոնատար անձանց որոշումների և գործողությունների, այլև
անգործության դեմ բերված բողոքները: Չնայած անգործության և ոչ իրավաչափ
գործողության դատական բողոքարկումը հետապնդում է իրավունքների պաշտպանության համանման նպատակ, սակայն «գործողություն» և «անգործություն» իրավական եզրույթները նույնաբովանդակ մեկնաբանվել չեն կարող այն պայմաններում, երբ օրենսդիրը սահմանել է դրանց բողոքարկման տարբեր ընթացակարգեր:
Մասնավորապես՝ վարույթն իրականացնող մարմինների գործողությունների (որոշումների) դատական բողոքարկման համար նախատեսված է դրանք դատախազին բողոքարկելու պարտադիր պահանջ (ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի 1-ին մաս), ինչպիսին բացակայում է անգործության բողոքարկման ընթացակարգում: Հետևաբար, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
290-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված՝ նախապես դատախազին բողոքարկելու պահանջը կիրառելի չէ դատավարության մասնակից ճանաչելու պահանջը
լուծելու կապակցությամբ վարույթն իրականացնող մարմնի անգործությունը բողոքարկելու իրավահարաբերությունների նկատմամբ:
«Անգործություն» եզրույթն իրավակիրառական պրակտիկայում պետք է ընկալվի որպես վարույթն իրականացնող համապատասխան մարմնի՝ Սահմանադ-
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րությամբ և օրենքներով նախատեսված լիազորությունների (որոշումների ընդունում, իրենց լիազորություններից բխող գործունեության իրականացում) չկատարում1:
Գտնում ենք, որ հետաքննության մարմնի, քննիչի «գործողության» և «անգործության» բողոքարկման տարբերակված կարգը չի բխում դատախազության՝ մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու՝
ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված գործառույթից, քանի որ օրինականության
տեսանկյունից «անգործությունը» ևս դատախազական հսկողության օբյեկտ է:
Մինչդեռ, բողոքարկման տարբերակված կարգ սահմանելով, օրենսդիրը հնարավորություն է ընձեռում շրջանցելու դատախազական հսկողությունը, որն էլ բովանդակազրկում է ամրագրված երաշխիքները:
Վերոգրյալի համատեքստում կարող ենք արձանագրել, որ հանցագործության
մասին հաղորդումների ընդունման, գրանցման և ստուգման փուլում, հաշվի առնելով ժամանակային սղությունը, դատական վերահսկողությունն արդյունավետ չէ,
ուստի հետաքննության մարմնի, քննիչի անգործության դատական բողոքարկման
դեպքում ևս պետք է պարտադիր լինի դատախազին բողոքարկված լինելու հանգամանքը: Հակառակ դեպքում անձանց իրավունքների և օրինական շահերի
պաշտպանության հարցում կանտեսվի առավել արդյունավետ և օպերատիվ
պաշտպանության միջոցը, այն է՝ դատախազական հսկողությունը:

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ПРИЕМОМ,
РЕГИСТРАЦИЕЙ И ПРОВЕРКОЙ ЗАЯВЛЕНИЙ О
ПРЕСТУПЛЕНИИ
Тигран Казарян
Аспирант Кафедры уголовного процесса и криминалистики ЕГУ
_________________________________

В результате приема, регистрации, проверки и разрешеия вопросов о возбуждении уголовного дела на основе собранных материалов, в практике допускаются многочисленные злоупотребления со стороны правоохаранительных органов, которые непосредственно приводят к нарушению прав и законных интересов с одной стороны, и лиц, подавших заявления и возможных потерпевших, с
другой стороны: лиц, предположительно совершивших преступление. По этой же
причине в стадии инициации уголовного процесса с целью обеспечения законности, законодатель сделал деятельность указанных органов объектом прокурорского и судебного надзора.
Установление соответствуюших механизмов преследует цель не только обнаружения и уничтожения правонарушений, но и их предотвращения, имея перед собою задачу обнаружения случаев сокрытия с учета преступлений в стадии
возбуждения уголовного дела, также исключения таких случаев, раскрытия случаев необоснованно принятых решений о возбуждении или отказах от
возбуждении уголовного дела.

1

Տե´ս ՀՀ սահմանադրական դատարանի 2009 թվականի դեկտեմբերի 7-ի թիվ ՍԴՈ-844
որոշման 7-րդ կետ:
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Պետություն և իրավունք

PROSECUTORIAL SUPERVISION TOWARDS THE
RECEIPT, REGISTRATION AND VERIFICATION OF CRIME
REPORTS
Tigran Ghazaryan
PHD Student at the YSU Chair of Criminal procedure and criminalistics
_____________________________

As a result of receiving, registering, inspecting, and preparing materials for
criminal reports, the law enforcement agencies allow numerous abuses in practice that
directly lead to from on one hand to the violation of the legal interests of the people
who presented reports. Alleged victims and on the other hand, to the violation of the
rights and legitimate interests of the person who has allegedly committed a crime.
Therefore, in order to ensure legality at the stage of initiating criminal proceedings, the
legislature has made the activities of the mentioned bodies designated subject to
prosecutorial control and judicial supervision, also emphasizing the role and
importance of the stage of initiating criminal proceedings.
The fixation of the proper mechanisms aims to not only detect and eliminate the
legal infringements, but also to prevent them, having as their object the discovery,
elimination, prosecution or discovery of groundless denial of initiating a criminal
proceeding at the stage of criminal proceedings.
Բանալի բառեր - քրեական վարույթ նախաձեռնել, ենթադրյալ հանցանք կատարած
անձ, քրեական գործի հարուցում, դատախազական հսկողություն, հաղորդումների
ընդունում, գրանցում, ստուգում, դատական վերահսկողություն
Ключевые слова: инициировать уголовный процесс, лицо, предположительно
совершившее преступление, возбуждение уголовного дела, прокурорский
надзор, прием, регистрация и проверка заявлений, судебный надзор
Key words: to initiate criminal proceeding, a person who has allegedly committed a
crime, to initiate a criminal case, prosecutorial supervision, acceptance of reports,
registration, inspecting, judicial supervision
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ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՁԻՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏԵՂԱՎՈՐԵԼՈՒ
ՀԻՄՔԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Առնոլդ Վարդանյան
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական փորձաքննությունների
ծառայության գլխավոր մասնագետ, ԵՊՀ քրեական դատավարության
և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
________________________________

Փորձաքննության ենթարկելու համար անձին բժշկական հաստատությունում
տեղավորելու համար քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը կայացնում է`
ա) ստացիոնար փորձաքննություն նշանակելու մասին որոշում, բ) փորձաքննություն անցկացնելու համար անձին հոգեբուժական հիվանդանոցում տեղավորելու
թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ միջնորդություն դատարան ներկայացնելու
մասին որոշում։ Վերջինն անձի ազատության իրավունքի հարկադիր սահմանափակման նկատմամբ նախնական դատական վերահսկողության կառուցակարգը
գործադրելու հիմք է։
Անձին բժշկական հաստատությունում տեղավորելու հիմք է այն փաստական
տվյալների ամբողջությունը, որը ողջամիտ կասկած է առաջացնում անձի` քրեական օրենքով արգելված ենթադրյալ արարքը կատարելու պահին կամ քրեական
վարույթի ընթացքում հոգեկան հիվանդությամբ տառապելու հնարավորության մասին։ Որպես այդպիսին կարող են դիտվել անձի` հոգեկան հիվանդությամբ նախկինում տառապելու վերաբերյալ բժշկական պատմագրերը, էպիկրիզները, տարաբնույթ բժշկական փաստաթղթերը, հոգեբուժական հաստատություններում հաշվառված լինելը և այլն։ Ինչպես նկատում ենք, նշված հիմքերի ցանկը սպառիչ թվարկել
հնարավոր չէ, սակայն բոլոր դեպքերում դրանք պետք է ողջամտորեն վկայեն անձի` հնարավոր հոգեկան հիվանդությամբ տառապելու մասին։
ՀՀ–ում ձևավորված իրավակիրառ պրակտիկայի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ մի շարք դեպքերում փորձաքննության անցկացման համար անձին
բժշկական հաստատությունում տեղավորելու համար որպես ինքնուրույն հիմք են
վկայակոչվում անձի կողմից տարօրինակ հանգամանքներում ենթադրաբար կատարված արարքի փաստական հանգամանքները կամ դրանց կապակցությամբ
անձի տված պարզաբանումները։ Այսպես, օրինակ` թիվ ԵԱՔԴ/0020/14/16 գործով
փորձաքննության ենթարկելու համար անձին բժշկական հաստատությունում տեղավորելու վերաբերյալ միջնորդությունը քննիչը պատճառաբանել է հետևյալ
կերպ. «Նախաքննության ընթացքում Վ.Ն.-ի կողմից որպես կասկածյալ և մեղադրյալ տված ցուցմունքները հիմք են տալիս ենթադրելու, որ վերջինս հնարավոր է
տառապում է հոգեկան հիվանդությամբ, որպիսի հանգամանքը հնարավոր է պարզել միայն ստացիոնար դատահոգեբուժական փորձաքննության պայմաններում»:
Այսինքն` ներկայացված միջնորդությամբ քննիչը դատարանից հայցել է անձի ազատության իրավունքի սահմանափակման թույլտվություն` հիմք ընդունելով փորձաքննության ենթարկվողի հոգեկան առողջության վերաբերյալ սեփական պատկերացումները։ Այնինչ մեր համոզմամբ առանց մասնագիտական բժշկական կարծիքի նշվածը չէր կարող լինել բավարար անձին բժշկական հաստատությունում տեղավորելու միջնորդություն հարուցելու համար։
Ավելին, պետք է նշել, որ նման դեպքերում նաև անհասկանալի է քննիչի կողմից միանգամից առավել խիստ եղանակով անձի իրավունքները սահմանափակող
փորձաքննության անցկացման ձևի ընտրությունը։ Այդ պատճառով որոշ դեպքե-
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րում դատարանները նաև մերժում են ստացիոնար ձևով փորձաքննության ենթարկելու համար անձին բժշկական հաստատությունում տեղավորելու միջնորդությունն
այն պատճառաբանությամբ, որ կից չեն ներկայացվել այնպիսի փաստական
տվյալներ, որոնք կհաստատեին մեղադրյալի նկատմամբ ազատությունից զրկելու
հետ չկապված` ամբուլատոր (արտահիվանդանոցային) ձևով փորձաքննության
նշանակման և կատարման անհնարինությունը1։
Խորհրդային ժամանակաշրջանում ձևավորված մոտեցմամբ քննիչը միայն
նշանակում էր փորձաքննություն, իսկ փորձաքննության անցկացման ձևի որոշումը
փորձագետի ընտրությանն էր թողնված։ Դրա հիմքում ընկած էր ԽՍՀՄ Գերագույն
դատարանի պլենումի` 1971 թվականի մարտի 16-ի` «Քրեական գործերով դատական փորձաքննության մասին» որոշումը։ Դրա 7-րդ կետում նշվում էր, որ փորձաքննության անցկացման ամբուլատոր կամ ստացիոնար եղանակի որոշումը
փորձագետի իրավասությունն է։ Այն հասկանալի պատճառներով քննադատության
էր ենթարկվում տեսական գրականությունում2, քանի որ ինչպես փորձաքննության
նշանակման, այնպես էլ դրա կազմակերպման դատավարական հարցերը լուծում է
քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը, այլ ոչ թե փորձագետը։
Այնուամենայնիվ, թեև փորձաքննության անցկացման ձևի բացառիկ ընտրությունն իրականում վերապահված է քննիչին, սակայն մեր համոզմամբ ևս այն պետք
է ունենա մասնագիտական հիմնավորում։ Ստացիոնար փորձաքննության անցկացման ձևի ընտրությունը պետք է լինի որպես վերջին միջոց (last resort), երբ անձի հոգեկան վիճակի պարզումը փորձաքննության այլ` անձի իրավունքների նկատմամբ առավել նվազ միջամտություն դրսևորող ձևի կիրառմամբ անցկացնելը կլինի
անհնարին։
Հիմնավորումը կարող է լինել ինչպես մասնագիտական կարծիքի, այնպես էլ
քննիչի սենյակում անցկացված փորձաքննության ձևով։ Ընդ որում, հարկ է նկատել, որ տեսական գրականության համաձայն` քննիչի աշխատասենյակում փորձաքննության անցկացման ձևը հենց նախատեսված է վերոնշյալ հանգամանքների
մասին մասնագիտական բժշկական նախնական կարծիք ստանալու համար` հաշվի առնելով, որ մեկ փորձագետի կողմից փորձաքննության ենթարկվող անձի հետ
կարճաժամկետ զրույցը չի կարող հնարավորություն տալ համապարփակ տեղեկատվություն ստանալ անձի հոգեկան առողջության վերաբերյալ3։ Բացի այդ, հարկ
է նկատել, որ ՔԴՕ նախագծի ընդունման պարագայում մասնագիտական հիմնավորում ստանալու այլընտրանքային և արդյունավետ եղանակ կարող է դիտվել նախագծի 59-րդ հոդվածով նախատեսված կարգավորումն այն մասին, որ փորձագետը կարող է ներգրավվել վարույթին ապացուցողական կամ այլ դատավարական
գործողությունների կատարմանն աջակցելու նպատակով։ Այդ համատեքստում
վարույթն իրականացնող մարմինը ենթադրաբար հոգեկան հիվանդությամբ տառապող անձի մասնակցությամբ կատարվող քննչական կամ այլ դատավարական գործողություններին կարող է մասնակից դարձնել համապատասխան փորձագետի`
լրացուցիչ պարզաբանում ստանալով նաև այն մասին, թե ելնելով անձի վիճակից`
ի՞նչ ձևի փորձաքննություն է խորհուրդ տրվում անցկացնել կոնկրետ գործով։
1

Տե´ս, ի թիվս այլնի, Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր
իրավասության առաջին ատյանի դատարանի` 2012 թվականի փետրվարի 1-ի թիվ
ԵԱՆԴ/0002/15/17, 2017 թվականի նոյեմբերի 2-ի թիվ ԵԱՆԴ/0007/15/17, Երևան քաղաքի
ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի` 2018 թվականի մարտի 18-ի թիվ
ԵԴ/0041/15/18 որոշումները։
2
Տե´ս Корнуков В.М., Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве,
Саратов, изд. Саратовского университета, 1978, էջեր 125-126:
3
Տե´ս Федулов О.И., Судебная психиатрия, Саратов, Саратовский государственный
социально-экономический университет, 2013, էջ 18; Жариков Н.М., Морозов Г.В., Хритинин
Д.Ф., Судебная психиатрия, учебник для вузов, Москва, Норма, 2008, էջ 27:
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Անդրադառնալով փորձաքննության անցկացման համար անձին բժշկական
հաստատությունում տեղավորելու պայմաններին` հարկ է նշել, որ դրանք այն հանգամանքներն են, որոնց բացակայությունը ոչ իրավաչափ է դարձնում անձին
բժշկական հաստատությունում տեղավորելը:
Առաջին հիմնական պայմանը քրեական գործ հարուցելու մասին որոշման առկայությունն է։ Թեև ՀՀ ՔԴՕ-ի 180-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` մինչև քրեական գործի հարուցումը կարող է նշանակվել փորձաքննություն, սակայն, ինչպես
արդեն նշել ենք, անձի հոգեկան առողջության վերաբերյալ փորձաքննությամբ
պարզման ենթակա հանգամանքները դուրս են գտնվում քրեական գործի հարուցման փուլում լուծման ենթակա հանգամանքների շրջանակից։ Այսինքն` անձի հոգեկան վիճակի մասին պատկերացում կազմելու համար փորձաքննության նշանակումը դուրս է գտնվում քրեական գործի հարուցման հարցը որոշելու համար նյութերի
նախապատրաստման փուլից` հաշվի առնելով, որ այդ փորձաքննության արդյունքները որևէ կերպ չեն կարող կանխորոշել քրեական գործ հարուցելու կամ մերժելու հարցը։ Ուստի, անձի հոգեկան առողջության վերաբերյալ փորձաքննությունը
կարող է նշանակվել միայն քրեական գործ հարուցելուց հետո։
Հաջորդ պայմանը վերաբերում է փորձաքննության ենթարկվող անձի դատավարական կարգավիճակին։ ՀՀ ՔԴՕ-ի 280-րդ հոդվածի համաձայն` փորձաքննության ենթարկվելու համար բժշկական հաստատությունում կարող են տեղավորվել
կասկածյալները, մեղադրյալները և այն անձինք, որոնց հոգեկան վիճակը թույլ չի
տալիս նրանց ներգրավել որպես մեղադրյալ։ Այսինքն` գործող քրեադատավարական կարգավորումից հետևում է, որ բժշկական հաստատությունում կարող են տեղավորվել ոչ միայն մեղադրյալի, այլ նաև կասկածյալի դատավարական կարգավիճակ ունեցող, նույնիսկ փաստացի դատավարական կարգավիճակ չունեցող անձինք, որն օրենսդիրը պայմանավորում է նրանց հոգեկան վիճակով։
Վերոնշյալ օրենսդրական կարգավորմամբ նախատեսված մոտեցման կապակցությամբ մենք ունենք մտահոգություններ և գտնում ենք, որ փորձաքննության
ենթարկվելու համար բժշկական հաստատությունում տեղավորվող անձը պետք է
ունենա առնվազն մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ։ Իրավակիրառ
պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ գործնականում իրավակիրառողները առաջնորդվում են նշված մոտեցմամբ1, ինչը կարծում ենք ունի որոշակի օբյեկտիվ հիմքեր։
Նախ, քրեական դատավարությունում անձի ֆիզիկական ազատության իրավունքի սահմանափակումը երբևէ չի կարող լինի վերացական։ Մասնավորապես,
քրեական դատավարությունում անձի ազատության իրավունքի սահմանափակմամբ դատավարական հարկադրանքի միջոցների կիրառումը թույլատրելի է միայն
քրեական օրենքով արգելված արարքի կատարման ենթադրության առկայության
պայմաններում։ Այլ կերպ, անձի ազատությունը սահմանափակող դատավարական
հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու պետության լիազորությունն ածանցվում է
քրեական օրենքով արգելված արարքի կատարման ենթադրությունից։ Ընդ որում,
ի տարբերություն անձի ազատությունը սահմանափակող դատավարական հարկադրանքի այլ միջոցների, միայն անձի ձերբակալման դեպքում է, որ քրեական օրենքով արգելված արարք կատարելու ենթադրությունը էականորեն ցածր աստիճանի վրա է գտնվում, քանի որ այն կրում է նախնական, խիստ կարճաժամկետ և
կանխարգելիչ բնույթ։ Մնացած բոլոր դեպքերում անձի ազատության իրավունքի
սահմանափակման համար քրեական օրենքով արգելված արարք կատարելու ենթադրության աստիճանն ավելի բարձր է, քանի որ այդ դեպքերում կիրառվող դատավարական հարկադրանքի միջոցներով անձի անձնական ազատության և ան1

Տե´ս, ի թիվս այլնի, թիվ ԼԴ1/0041/01/15, ՏԴ/0043/01/18, ՏԴ/0054/01/18, ՍԴ/0068/01/18
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Պետություն և իրավունք

ձեռնմխելիության իրավունքների նկատմամբ պետության միջամտության մակարդակն ավելի բարձր աստիճանի վրա է։ Ուստի, անձի ֆիզիկական ազատությունը
սահմանափակող դատավարական հարկադրանքի այդպիսի միջոցների կիրառման
դեպքում պահանջվում է քրեական օրենքով արգելված ենթադրյալ արարքի կատարման ապացույցների բավարար համակցություն, որի առկայության պարագայում կայացվում է անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշում։
Բացի այդ, եթե քննարկվում է անձի անմեղսունակության որոշման համար
փորձաքննություն նշանակելու հարցը, ապա պետք է փաստել, որ անձի անմեղսունակությունը որոշվում է ռետրոսպեկտիվ կարգով (անցյալ ժամանակում) և կարող է
վերագրվել միայն կոնկրետ քրեական օրենքով արգելված արարքին, այն վերացական բնույթ չունի1։ Այսինքն` փորձաքննություն կարող է նշանակվել, երբ մինչ այդ
ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցությամբ առնվազն կարելի է
հետևություն անել, որ փորձաքննության ենթարկվող անձը ենթադրաբար կատարել
է քրեական օրենքով արգելված հենց այն արարքը, որի կապակցությամբ անհրաժեշտ է որոշել նրա մեղսունակությունը։ Դրանով է նաև պայմանավորված այն հանգամանքը, որ ՀՀ ՔԴՕ-ի 108-րդ հոդվածի 2-րդ կետը դատահոգեբանական կամ
դատահոգեբուժական փորձաքննության պարտադիր նշանակումը վերագրում է
միայն մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձին։
Միևնույն ժամանակ, եթե նույնիսկ ընդունելի համարենք կասկածյալին փորձաքննության ենթարկելու համար բժշկական հաստատություն տեղավորելը, ապա
անորոշ է մնում նրա դատավարական կարգավիճակը` առավելագույն տասնօրյա
ժամկետը (ձերբակալման դեպքում` եռօրյա ժամկետը և ազատությունից զրկելու
հետ չկապված խափանման միջոց կիրառելու դեպքում` յոթօրյա ժամկետը) անցնելուց հետո` նկատի ունենալով, որ անձի հոգեկան առողջության վերաբերյալ ստացիոնար փորձաքննությունը մասնագիտական գրականության համաձայն տևում է
ավելի քան տասը օր2։
Ինչ վերաբերում է հոգեկան վիճակի հետևանքով առանց պաշտոնական դատավարական կարգավիճակ տալու անձին բժշկական հաստատություն տեղավորելու օրենսդրական կարգավորմանը` պետք է փաստել, որ հնարավոր հոգեկան
հիվանդության առկայության ենթադրությունն ինքնին չի կարող արգելք հանդիսանալ նրան որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշում կայացնելու համար։ Այսպես, ենթադրենք անձը ձևացնում է, որ հոգեկան հիվանդությամբ է տառապում.
արդյո՞ք դա խոչընդոտ է նրան որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար։ Ենթադրվող հոգեկան հիվանդությունը կարող է հնարավոր խոչընդոտ լինել ոչ թե անձին
որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշում կայացնելու, այլ նրան փաստացի
մեղադրանք առաջադրելու համար, երբ այդ գործընթացի ժամանակ, օրինակ`
անձն իրեն տարօրինակ պահի և վտանգ ներկայացնի այլ անձանց համար։ Նման
պայմաններում, միջազգային իրավական չափանիշների համաձայն` ընդունելի է
համարվում անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տրամադրել նրա իրավական շահերը ներկայացնող իրավաբանին կամ խնամակալին 3 ։ Գործող կարգավորումների
շրջանակներում ՀՀ ՔԴՕ-ի 29-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված ընթացակարգի կիրառմամբ մեղադրանք առաջադրելու մասին որոշումը կարող է ծանոթաց1

Տե´ս Шагеева Р.М., Проблемы применение принудительных мер медицинского
характера в уголовном процессе. Диссертация на соискания ученой степени к.ю.н., УФА,
2005, էջ 110։
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Տե´ս Ս. Թադևոսյան, Դատական հոգեբուժություն, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 15։
3
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ման ներկայացվել առողջական վիճակի պատճառով ստորագրելու հնարավորությունից զրկված անձի պաշտպանին, որի պարտադիր մասնակցության հետ կապված հիմնահարցերը կքննարկենք ստորև։
Մինչ այդ, ամփոփելով վերոգրյալը, փաստենք, որ, մեր համոզմամբ, անձին
որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման առկայությունը փորձաքննության
ենթարկելու նպատակով նրան բժշկական հաստատությունում տեղավորելու պարտադիր պայման է։
Անդրադառնալով պաշտպանի մասնակցության ապահովմանը` նշենք, որ
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի արտահայտված իրավական
դիրքորոշումների համաձայն` անդամ պետությունները պարտավորվում են մեղադրյալի ցանկության դեպքում ապահովել պաշտպանի պարտադիր մասնակցությունը քրեական վարույթին, եթե դրա անհրաժեշտությունը, ի թիվս մեղադրյալի
անվճարունակության, պայմանավորված է նաև արդարադատության շահով1։ Սակայն, որոշ դեպքերում, երբ մեղադրյալի համար դժվար է կամ անհնարին միանձնյա կազմակերպել իր պաշտպանությունը, ապա միայն արդարադատության շահն
ըստ էության բավարար է պաշտպանի պարտադիր մասնակցությունն ապահովելու
համար։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն «արդարադատության
շահի» ներքո հաշվի է առնում վերագրվող հանցագործության ծանրության աստիճանը, գործի բարդության աստիճանը, մեղադրյալի անձնական դրությունը` դատավարության լեզվին, տվյալ պետության իրավական համակարգին տիրապետելու,
ինքնուրույն իր պաշտպանությունը կազմակերպելու դժվարությունների համատեքստում2։
Նշվածի լույսի ներքո Եվրոպական կոնվենցիայի անդամ պետությունների կողմից առանձին դեպքերում պաշտպանի պարտադիր մասնակցության ապահովման
պահանջը միտված է հանրային շահի պաշտպանությանը հավասարազոր պաշտպանություն տրամադրելուն նաև մասնավոր շահի համար։
ՀՀ ՔԴՕ-ում պաշտպանի պարտադիր մասնակցության հիմքերն ամրագրված
են 69-րդ հոդվածի 1-ին մասում, որոնցից մեզ առավել հետաքրքրում են 2-րդ և 3րդ կետերը։ Այսպես, 2-րդ կետի համաձայն` քրեական գործով վարույթին պաշտպանի մասնակցությունը պարտադիր է այն դեպքում, երբ կասկածյալի կամ մեղադրյալի համար դժվար է ինքնուրույն իրականացնել պաշտպանության իր իրավունքը` համր, կույր, խուլ լինելու, խոսքի, լսողության, տեսողության ֆունկցիաների
այլ էական խանգարման, երկարատև ծանր հիվանդության, ինչպես նաև տկարամտության, բացահայտ մտավոր անզարգացածության, ֆիզիկական կամ հոգեկան
այլ պակասությունների հետևանքով։
Այսինքն` վերոնշյալ կետով օրենսդիրը պաշտպանի պարտադիր մասնակցության հիմքը պայմանավորել է ոչ թե ընդհանուր հատկանիշով, այն է` ինքնուրույն իր
պաշտպանության իրավունքն իրականացնելու դժվարությամբ, այլ որոշակի հատուկ հանգամանքներով, որոնք կարող են հաստատվել ոչ այլ կերպ, քան համապատասխան բժշկական փաստաթղթերով։
Համանման կերպով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետն ամրագրում է, որ քրեական գործով վարույթին պաշտպա1

Տե´ս Granger v. the United Kingdom գործով 1990 թվականի մարտի 28-ի վճիռը, գանգատ
թիվ 11932/86, կետ 46:
2
Տե´ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի` Benham v. the United Kingdom
գործով 1996 թվականի հունիսի 10-ի վճիռը, գանգատ թիվ 19380/92, կետ 60, Pham Hoang
v. France գործով 1992 թվականի սեպտեմբերի 25-ի վճիռը, գանգատ թիվ 13191/87, կետ 40,
Zdravko Stanev v. Bulgaria գործով 2012 թվականի նոյեմբերի 6-ի վճիռը, գանգատ թիվ
32238/04, կետ 38, Quaranta v. Switzerland գործով 1991 թվականի մայիսի 24-ի վճիռը,
գանգատ թիվ 12744/87, կետ 33։
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նի մասնակցությունը պարտադիր է այն դեպքում, երբ կասկածյալի կամ մեղադրյալի մոտ առկա է հոգեկան հիվանդություն կամ ժամանակավոր հիվանդագին հոգեկան խանգարում, որպիսի հանգամանքը ևս կարող է հաստատվել ոչ այլ կերպ,
քան համապատասխան բժշկական փաստաթղթերով։
Արդյունքում ստացվում է, որ համապատասխան բժշկական եզրակացության
բացակայության պայմաններում հնարավոր հոգեկան հիվանդության առկայությունը ստուգելու համար անձին բժշկական հաստատությունում տեղավորելու գործընթացին պաշտպանի մասնակցությունն օրենքի ուժով պարտադիր չէ։ Այդ կապակցությամբ ձևավորված իրավակիրառ պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ևս վկայում է, որ որպես կանոն փորձաքննության ենթարկելու համար անձին բժշկական
հաստատությունում տեղավորելու հարցը քննարկելիս պաշտպանի մասնակցությունը պարտադիր չի համարվում։ Այսպես օրինակ` թիվ ԵԱՔԴ/0011/14/16,
ԵԱՆԴ/0030/01/15 և մի շարք այլ գործերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ
փորձաքննության ենթարկելու համար անձին բժշկական հաստատությունում տեղավորելու միջնորդության քննությանը պաշտպան չի մասնակցել։
Մինչդեռ պետք է փաստել, որ Միավորված ազգերի կազմակերպության՝ 1991
թվականի դեկտեմբերի 17-ի «Հոգեկան հիվանդների պաշտպանության և հոգեբուժական օգնության բարելավման» թիվ 46/119 բանաձևի 1-ին սկզբունքի 6-րդ մասի
համաձայն` այն դեպքում, երբ անձի անմեղսունակ լինելը վիճահարույց է, ապա
պաշտպանության իրավունքը պետք է լինի երաշխավորված։ Այդ համատեքստում
պետք է արձանագրել, որ անձի` փորձաքննության նշանակման համար հիմք հանդիսացած հոգեկան հիվանդությամբ տառապելու ենթադրությունն ինքնին վկայում
է, որ նրա համար պետք է դժվար լինի ինքնուրույն իրականացնել պաշտպանության իր իրավունքը։ Ուստի, փորձաքննության ենթարկելու համար անձին բժշկական հաստատությունում տեղավորելու միջնորդության քննությանը պաշտպանը
պետք է ունենա պարտադիր մասնակցություն։ Այլ կերպ, այն պետք է լինի պարտադիր պայման փորձաքննության ենթարկելու համար անձին բժշկական հաստատությունում տեղավորելու հարցը քննարկելիս։
Միևնույն ժամանակ, նշենք, որ ՀՀ-ում փորձաքննության ենթարկելու համար
անձին բժշկական հաստատությունում տեղավորելու վերաբերյալ դատական գործերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ձևավորված իրավակիրառ պրակտիկայի ուժով փորձաքննության ենթարկվելու համար անձին բժշկական հաստատությունում տեղավորելու պարտադիր պայման է համարվում նաև անձին բժշկական հաստատությունում պահելու ժամանակահատվածում նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելը, որպիսի մոտեցման իրավաչափությունը առանձին ուսումնասիրության առարկա է։
Այսպիսով, ամփոփելով վերը քննարկված հարցերը` կարծում ենք, որ տեսական գրականությունում համակողմանիորեն չուսումնասիրված փորձաքննության
ենթարկելու համար անձին բժշկական հաստատությունում տեղավորելու ընթացակարգին առնչվող օրենսդրական կարգավորումները ենթակա են վերանայման և
հստակեցման` անձի ազատության իրավունքի երաշխիքների արդյունավետ
պաշտպանությունը գործնականում ապահովելու համար։
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ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЛИЦА В
МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЭКСПЕРТИЗЫ
Арнольд Варданян
Аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики ЕГУ
____________________________

В представленной статье обсуждаются концептуальные особенности
помещения лица в медицинское учреждение для производства экспертизы и
представляется круг соответствующих оснований и условий. Автор
проанализировал основные проблематические вопросы связанные с
производством помещения лица в медицинское учреждение для производства
экспертизы. Автор излагает причины необходимости реформирования правовых
норм, касающихся помещения лица в медицинское учреждение для
производства экспертизы.

GROUNDS AND CONDITIONS OF PLACING A PERSON IN
A MEDICAL INSTITUTION FOR IMPLEMENTATION OF
EXAMINATION
Arnold Vardanyan
PHD Student at the YSU Chair of Criminal procedure and Criminalistics
_______________________________

In the submitted article, the author discusses the conceptual peculiarities of
placing a person in a medical institution for implementation of examination and
presents a framework of relevant grounds and conditions. The author analyzes a
number of problematic issues related with the procedure of placement of a person in a
medical institution for implementation of examination. The author provided
justifications for the necessity to reform the legal regulations concerning the procedure
of placing a person in a medical institution for implementation of examination.
Բանալի բառեր – բժշկական հաստատությունում տեղավորում, դատավարական
կարգավիճակ, պաշտպանի պարտադիր մասնակցություն
Ключевые слова: помещение в медицинское учреждение, процессуальный
статус, обязательное участие адвоката
Key words: placement in a medical institution, procedural status, compulsory
participation of a lawyer
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Պետություն և իրավունք

ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՆԱԽԿԻՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ
ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑՆ ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ
ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Դավիթ Զիլֆիմյան
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ,
Շիրակի մարզի դատախազության դատախազ
______________________________

Քրեակատարողական իրավունքի հիմարար ինստիտուտներից է ազատազրկման դատապարտված անձանց դասակարգումը, որն օրենքով սահմանված չափանիշներով դատապարտյալներին բաժանում է որոշակի խմբերի՝ ստեղծելու
նպաստավոր պայմաններ պատժի նպատակների արդյունավետ իրականացման
համար: Այս հասկացությունը քրեակատարողական իրավունքի տեսության, քաղաքականության և օրենսդրության մեջ արդեն վաղուց տեղ գտած և իր արդյունավետությունը հիմնավորապես ապացուցած ինստիտուտներից է: Այն որոշակի հատկանիշների հիման վրա դատապարտվածների բաժանումն է համեմատաբար միասեռ
խմբերի, որի նպատակն է առավել արդյունավետ դարձնել պատժի իրականացումը1:
Արդի իրավունքում այն արդեն միջազգայնորեն ամրագրված է: ՄԱԿ-ի «Դատապարտյալների հետ վարվեցողության նվազագույն չափորոշիչների կանոնների» 67 հոդվածի համաձայն՝ դասակարգումը նպատակ ունի՝ ա) ազատազրկվածներին առանձնացնել նրանցից, ովքեր իրենց հանցավոր անցյալի և բնավորության
բացասկան գծերի ուժով սպառնում են մյուսների վրա թողնել վատ ազդեցություն,
բ) ազատազրկվածներին բաժանել խմբերի, որը կհեշտացնի նրանց հետ աշխատանքը՝ հասարակական կյանքին վերադարձնելու նպատակով2:
Փաստորեն, իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալի հիմնահարցը քրեակատարողական իրավունքի ինստիտուցիոնալ համակարգում սերտորեն կապված է ազատազրկման դատապարտված անձանց դասակարգման իրավական ինստիտուտի հետ: Այդպիսի պնդման հիմքն առաջին հերթին
դասակարգման տվյալ խմբի անձանց անջատ պահելու պահանջի զետեղումն է
քրեակատարողական օրենսդրության այն բաժնում, որի կարգավորման առարկան
ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգումն ու դրա չափանիշներն են:
ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի (այսուհետ՝ ՀՀ ՔԿՕ) իրավապահ մարմինների
նախկին աշխատակից անձանց անջատ պահելու վերաբերյալ դրույթը տեղ է գտել
«Քրեակատարողական հիմնարկում դատապարտյալներին անջատ պահելը» վերտառությամբ հոդված 68-ում: Դատապարտվածները նախատեսված օրենսդրական չափանիշների հիման վրա դասակարգվում են որոշակի խմբերի, և սահմանվում են դրանց անջատ պահելու պահանջները: Նման բովանդակության հոդված
ուներ Խորհրդային Միության «Ուղղիչ աշխատանքային օրենսդրության հիմունքները» (հոդված 18)3: Ընդ որում, քրեակատարողական իրավունքի տեսությունն ինչպես նախկինում, այնպես էլ ներկայումս օրենքի այդ հոդվածում նախատեսված ի1

Տե´ս Խաչիկյան Հ.Մ., Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական իրավունք:
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2011, էջ 149:
2
ՄԱԿ-ի 1955 թ. «Դատապարտյալների հետ վարվեցողության նվազագույն չափորոշիչների
կանոնների» կառուցվածքի և բովանդակության մանրամսն վերլուծությունը տե´ս Уголовноисполнительное право России /Под ред. А.И. Зубкова.- М.: Издательская группа ИНФРА .
М-НОРМА, 1997, с. 550-556:
3
Տե´ս Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Концепция и оснсвные
положения. Сопоставительный текст. Постатейный комментарий к новеллам. /В.И.
Селивестров, Н.В. Шмаров, Л.В. Яковлев.- М.: Юрисрь, 1997, էջ 182-183:
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րավադրույթները դիտում է որպես ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգման օրենսդրական հիմք, իսկ դասակարգման տեսությունը կառուցված է դրա
վրա1: Ասվածը հիմք է տալիս պնդելու, որ իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակիցներին անջատ պահելն ազատազրկման դատապարտված անձանց դասակարգման քրեակատարողական իրավական ինստիտուտի ենթաինստիտուտ է:
Մինչև հետազոտական այս խնդրի կենսագործմանն անցնելը փորձենք վեր
հանել դրան վերաբերող ուսումնասիրությունների արդի վիճակը: Հետազոտական
խնդրի առարկան կազմված է երկու հիմնահարցերից՝
ա) ի՞նչ է «իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալ
անձ» հասկացությունն ընդհանրապես քրեակատարողական իրավունքի համակարգում և տեսության մեջ,
բ) ի՞նչ է ազատազրկման դատապարտված անձանց դասակարգման տեսության ընդհանուր էությունը, և որո՞նք են դրա գիտական հիմնադրույթները:
Ի տարբերություն երկրորդի՝ առաջին հիմնահարցի՝ իրավապահ մարմինների
նախկին աշխատակից դատապարտյալ անձի հասկացության վերաբերյալ ուսումնասիրությունները բավականին սակավ են: Ընդ որում, ինչպես խորհրդային, այնպես էլ
արդի տեսաբանները, կարծես թե, շրջանցում են այդ հիմնահարցը՝ չխորանալով
դրա նպատակահարմարության, սոցիոլոգիական հիմքերի ու պատճառների, դասակարգման չափանիշի և նպատակների համապատասխանության հարցերի հետազոտման ու տեսական իմաստավորման մեջ2: Եթե խորհրդային ուղղիչ-աշխատանքային իրավունքի տեսության համար դրա անտեսումն ու անորոշությունը հնարավոր
էր բացատրել քաղաքական պատճառներով, ապա մեր օրերում նման մոտեցումն
անհասկանալի է: Բոլոր հեղինակները միտումնավոր շրջանցում են այդ հարցը, չեն
խորանում հարցի էության մեջ, այն էլ այն դեպքում, որ քրեակատարողական իրավունքի տեսությունը վերը նշված դասակարգման նպատակների ու չափանիշների
կապվածության մեթոդաբանական համատեքստում մշակել է նաև ազատազրկման
դատապարտվածների դասակարգման չափանիշների տեսությունը3:
Փորձենք ամփոփ ներկայացնել ազատազրկման դատապարտվածների դա1
Տե´ս Стручков Н.А., Брызгалов В.Н., Классификация осужденных к лишению свабоды и определение им выда исправительно-трудовой колонии. Киев, 1967; Шмаров И.В., Мелентьев
М.П., Брлиантов А.Б., Дифференцация исполнения наказания в исправительно-трудовых
учереждениях. Пермь, 1971; Рябкина А.А., Основы исправительно-трудового (уголовно-исполнительного) права Российской федерации. Вопросы диференцации и индивидуализации наказания, М., 1995; Брлиантов А.Б., Проблемы классификации осужденных к лишению
свободы в целях дифференцации условий отбывания наказания: Монография. – М.: ВНИИ
МВД РФ, 1995, 144 с.; Брлиантов А.Б., Дифференцация наказания и степень исправления
осужденных к лишению свабоды: Монография.- ВНИИ МВД России, 1997.
2
Օրինակ՝ 1988 թ., այսինքն՝ գորբաչովյան վերակառուցման քաղաքականության օրոք և բացախոսության պայմաններում հրատարակված հետազոտություներից մեկում քննարկելով դատապարտյալների հասարակությունից մեկուսացնելու պայմաններում նրանց վարքագծի օրինաչափությունները, համառորեն չեն բարձրացնում այդ խնդիրը (տե´ս Хохряков Г.Ф., Саркисов Г.С.,
Преступления осужденных: причини и предупреждение: (Основные проблемы пенитенциарной криминологии) /Отв. редактор Сахаров А.Б.- Ер.: Айастан, 1988, 280 с.)
3
Տե´ս Стручков Н.А., Брызгалов В.Н., Классификация осужденных к лишению свабоды и
определение им выда исправительно-трудовой колонии. Киев, 1967; Стручков Н.А. Курс
иправительно-трудового права: Проблемы особенной части. М., 1985; Советское
исправительно-трудовое право /Беляев Н.А., Бойцов А.И. и др., под ред. Н.А. Беляева, В.С.
Прохорова.- Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1989, с. 70; Брлиантов А.Б., Проблемы
классификации осужденных к лишению свободы в целях дифференцации условий отбывания
наказания: Монография. – М.: ВНИИ МВД РФ, 1995, с. 29-52; Уголовно-исполнительное право
России /Под ред. А.И. Зубкова.- М.: Издательская группа ИНФРА . М-НОРМА, 1997, с. 290-291;
Брлиантов А.Б., Дифференцация наказания и степень испрсвления осужденных к лишению
свабоды: Монография.- ВНИИ МВД России, 1997, с. 21-45.
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Պետություն և իրավունք

սակարգման տեսության հիմնադրույթները և դրանց համատեքստում իմաստավորել իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների հիմնահարցը: Քրեակատարողական իրավունքում ազատությունից զրկելու հետ կապված
պատժի դատապարտվածների դասակարգումը պետք է հասկանալ երկու իմաստով: Առաջին՝ նախնական դասակարգում. ըստ օրենքով սահմանված առանձին
տեսակի՝ քրեակատարողական հիմնարկներում պատժի կրումը կազմակերպելու
համար, և երկրորդ՝ հետագա դասակարգում, որ կատարվում է արդեն բուն քրեակատարողական հիմնարկում՝ ըստ վերասոցիալականացման (ուղղման) աստիճանի1: Սույն աշխատանքում դասակարգման հիմնահարցը դիտարկվելու է միայն առաջին իմաստով:
1. Ազատազրկման դատապարտված անձանց դասակարգումը՝ որպես օրենքով ամրագրված մեթոդ, համարվում է պատժի տարբերակման ու անհատականացման միջոց: Իսկ պատժի կատարման անհատականացումը քրեակատարողական իրավունքի տեսության մեջ հասկացվում է որպես «յուրաքանչյուր դատապարտյալի նկատմամբ նրա անհատականությունը բնութագրող տվյալների հաշվառմամբ կիրառվող ուղղիչ-աշխատանքային իրավունքի նորմերով սահմանված
ռեժիմի ընդհանուր կանոններ, ինչպես նաև իրավունքի նորմերով ու ուղղիչ-աշխատանքային մանկավարժության համապատասխան սկզբունքներով նախատեսված
ուղղիչ-աշխատանքային ներգործության միջոցներ և մեթոդներ»2:
2. Ազատազրկման դատապարտված անձանց դասակարգումը կատարվում է
որոշակի նպատակներից ելնելով, ինչն էլ իր հերթին ուղղված է պատժի կատարման նպատակների կենսագործմանը3:
3. Ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգման նպատակներից
բխում են դասակարգման չափանիշները: ՀՀ, ՌԴ, հետխորհրդային այլ հանրապետությունների օրենսդրության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ներկայումս
ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգման չափանիշներ են համարվում սոցիալ-ժողովրդագրական (սեռը, տարիքը, քաղաքացիությունը, առողջական
վիճակը), քրեաիրավական (կատարված հանցագործության տեսակը, մեղքի ձևը,
պատժի տեսակը և ժամկետը, հանցագործության ռեցեդիվը) վիճակը, այնուհետև՝
ազատազրկման դատապարտվելը: Ընդ որում, այդ չափանիշները սերտորեն
կապված են քրեական իրավունքում հանցագործությունների տեսակների հետ:
Հանցագործությունների դասակարգման չափանիշներն ազդում են արդեն դատապարտված անձանց դասակարգման վրա4: Աշխատանքի վայրը մինչև կալանավորվելը որպես չափանիշ նշում են հազվադեպ հեղինակներ, օրինակ՝ Ի.Վ. Շմարովը և
Ա.Ս. Միխլինը, այն էլ՝ առանց դասակարգման այդ չափանիշն առաջ քաշելու պատճառը մատնանշելու5։
1

Այդ մասին մանրամասն տե´ս Брлиантов А.Б., Дифференцация наказания и степень
испрсвления осужденных к лишению свабоды: Монография.- ВНИИ МВД России, 1997,
21-45 էջերը:
2
Տե´ս Стручков Н.А., Курс исправительно-трудового права: Проблемы особенной части.
М., 1985, с. 21:
3
Պատժի կատարման նպատակները թվարկված են օրենքում: Սակայն պատժի տարբեր
տեսակները կատարելիս այդ նպատակները կենսագործվում են ոչ հավասարաչափ: Որոշ
պատժատեսակներ առաջացնում են նաև բացասկան հետևանքներ: Այս երևույթը վեր է
հանված դեռ խորհրդային շրջանում (տե´ս Хохряков Г.Ф., Саркисов Г.С., Преступления
осужденных: причини и предупреждение: (Основные проблемы пенитенциарной
криминологии) /Отв. редактор Сахаров А.Б.- Ер.: Айастан, 1988, էջ 212-213):
4
Տե´ս Уголовно-исполнительное право России /Под ред. А.И. Зубкова.- М.: Издательская
группа ИНФРА . М-НОРМА, 1997, с. 288-289.
5
Տե´ս Уголовно-исполнительное право России /Под ред. проф. В.И. Селивестрова. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.; Юристь, 2000.- с. 291:
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4. Դատապարտված անձանց դասակարգման չափանիշը չի կարող լինել կամայական, պատահական, ածանցյալ հատկությունը: Ազատազրկվածներին դասակարգելիս որպես հիմք պետք է վերցնել էական, վճռորոշ հատկանիշը, որից բխում
և ածանցվում են տվյալ խմբի մնացած հատկանիշները: Դրանց հիմնական մասը
նախասահմանված է քրեական իրավունքով, քրեակատարողական իրավունքը
միայն հստակեցնում և մանրամասնում է այդ չափանիշները և շրջանակը:
5. Ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգման չափանիշները բաժանվում են երեք տեսակի՝ իրավական, մանկավարժական, հոգեբանական:
Միևնույն ժամանակ դրանք կարող են լինել ֆիզոլոգիական (սեռ, տարիքը, առողջական վիճակը) և սոցիալական (հանցագործության հասարակական վտանգավորությունը, հանցագործ անձի բնութագիրը, հանցավոր դիրքորոշման կայունությունը)1:
Քրեակատարողական իրավունքի տեսության մեջ ազատազրկման դատապարտված անձանց դասակարգումն ավանդաբար համարվում է քրեական և
քրեակատարողական իրավունքների պատժի անհատականացման սկզբունքի
կենսագործման միջոց: Այս տեսակետին են ինչպես խորհրդային ուղղիչ աշխատանքային իրավունքի տեսությունը, այնպես էլ ներկայիս քրեակատարողական իրավունքի տեսությունը:
Խորհրդային հեղինակներից Ն. Ա. Բելյաևը գտնում էր, որ «դասակարգումը
կատարվում է պատժի անհատականացման սկզբունքն ավելի հետևողական կենսագործելու համար»2: Քրեակատարողական իրավունքի արդի տեսաբանները ևս
գտնում են, որ դասակարգումն անհրաժեշտ նախադրյալներ է ստեղծում տվյալ տեսակի պատժի կատարումը տարբերակելու համար, պայմանավորում է քրեակատարողական հիմնարկների համակարգը, պայմաններ է ստեղծում՝ անհատականացնելու պատժի կատարումը3:
Ե´վ խորհրդային ուղղիչ-աշխատանքային իրավունքի, և´ արդի քրեակատարողական իրավունքի տեսությունների այս մոտեցումներն անկասկած հիմնավորված
են: Սակայն դասակարգման առանձին չափանիշների խորացված ուսումնասիրությունը և համեմատությունը հիմք են տալիս առաջ քաշելու ենթադրություն, որ դա չի
վերաբերում իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարյալների՝
որպես ազատազրկման առանձին խմբում դասելուն և նրանց նկատմամբ պատիժն
անջատ կիրառելու ինստիտուտին:
Քրեակատարողական իրավունքի տեսության մեջ ընդունված մոտեցումների
համաձայն՝ դասակարգումը դատապարտյալների բաժանումն է հարաբերականորեն միասեռ խմբերի՝ կախված կատարված հանցագործության հանրային վտանգավորության աստիճանից, անցյալում ունեցած դատվածությունից, սեռից, տարիքից և անհատի այլ առանձնահատկություններից 4 : Ինչպես նկատում ենք, վերը
1

Տե´ս Советское исправительно-трудовое право /Беляев Н.А., Бойцов А.И. и др., под ред.
Н.А. Беляева, В.С. Прохорова.- Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1989, с. 70.
2
Տե´ս Беляеев Н.А., Классификация осужденных и их распределение по исправительнотрудовым учреждениям //Советское исправительно-трудовое право /Беляев Н.А., Бойцов
А.И. и др., Под ред. Н.А. Беляева, В.С. Прохорова.- Л.: Изд-во Ленинградского
университета, 1989, с. 68-69.
3
Տե´ս Михлин А.С., Шмаров И.В., Классификация осужденных к лишению свободы и распределение их по исправытельным учреждениям //Уголовно-исполнительное право России /Под
ред. проф. В.И. Селивестрова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.; Юристь, 2000.- с. 287; Хачикян
А.М. Лишение свободы: Криминологические и уголовно-исполнителные проблмы. Изд. Ереванского университета.- Ереван, 2008, 192 с.; Խաչիկյան Հ.Մ., Հայաստանի Հանրապետության
քրեակատարողական իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2011, էջ 149:
4
Տե´ս Михлин А.С., Шмаров И.В., Классификация осужденных к лишению свободы и
распределение их по исправытельным учреждениям //Уголовно-исполнительное право
России /Под ред. проф. В.И. Селивестрова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.; Юристь,
2000.- с. 287:
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Պետություն և իրավունք

նշված նպատակների և դասակարգման չափանիշների շրջանակում չի տեղավորվում իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների առանձնացումը1:
Արված վերլուծությունը թույլ է տալիս հիմնավորելու, որ, ըստ էության, ազատազրկման դատապարատված անձանց դասակարգման՝ օրենքով ամրագրված
չափանիշների գերակշռող մասը, բացառությամբ ազատազրկման դատապարտված իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակցի, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող (այլ երկրների քաղաքացիներ և քաղաքացիություն չունեցող)
անձանց խմբերից, համարվում է պատժի կատարման անհատականացման միջոց:
Նույնիսկ սեռային հիմքով բաժանումը հետապնդում է պատժի կատարման անհատականացման նպատակ: Բայց նախկինում իրավապահ համակարգում աշխատելը կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունենալը որպես դասակարգման չափանիշներ որևէ
կապ չունի պատժի անհատականացման սկզբունքի հետ:
Ամեն մի գործընթաց և գործողություն ընդհանրապես, քրեակատարողական ոլորտում հատկապես հետևում են որոշակի նպատակներ, կոչված են ապահովելու
ինչ-որ մի դրություն, իրերի վիճակ: Այս կապակցությամբ ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգումը ևս հետապնդում է որոշակի նպատակներ: Տեսաբաններն ամփոփում են այդ նպատակները հետևյալ սխեմայում: Ազատազրկման
դատապարտվածների դասակարգումը կոչված է ապահովել՝
ա) դատապարտյալների տարբեր խմբերի մեկուսացումը՝ նպատակ ունենալով
կանխել առավել վտանգավոր հանցագործների բացասական ազդեցությունը պակաս վտանգավորների վրա,
բ) ուղղիչ հիմնարկների առավել արդյունավետ համակարգի ստեղծումը,
գ) ուղղիչ ներգործության միջոցների և մեթոդների խիստ անհատական կիրառումը,
դ) հանցագործության հանրային վտանգավորության, հանցագործի անձի ու
պատժի բովանդակությունը կազմող պատժիչ միջոցների ծավալի ճիշտ հարաբերակցությունը,
ե) պատժի կատարման համար պատշաճ պայմանների ստեղծումը2:
Դասակարգման նպատակների այս խումբը, որ դրված է ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգման ինստիտուտի առջև, հիմնականում կապված է
պատժի տարբերակման ու անհատականացման հետ, կոչված է իրականացնելու
հենց դրանք: Այդ նպատակներում չեն տեղավորվում ազատազրկման դատապարտված անձանց դասակարգման՝ օրենքով սահմանված մի շարք չափանիշներ,
հատկապես քաղաքացիության հարցը և նախկինում իրավապահ մարմինների աշխատակից լինելու հանգամանքը:
Եթե այս նպատակների համատեքստում վերլուծենք իրավապահ մարմինների
նախկին աշխատակից դատապարտյալներին անջատ պահելու պահանջը, ապա
կտեսնենք, որ այն որևէ կապ չունի դրանց հետ և նույնիսկ այդ նպատակներից որոշ
մասի հետ ինչ-որ տեղ հակասության մեջ է մտնում: Մասնավորապես՝ զուտ ձևա1

Այդ շրջանակում չի տեղավորվում նաև օտարերկրացիների և ընդհանրապես քաղաքացիություն չունեցող (ապատրիդ) անձանց նկատմամբ ազատազրկման անջատ կիրառման
կարգը: Եթե դասակարգումը դատապարտյալների բաժանումն է միասեռ խմբերի՝ ելնելով
կատարված հանցանքի հանրային վտանգավորության աստիճանից, նախկինում ունեցած
դատվածությունից, տարիքից և այլ առանձնահատկություններից, նպատակ ունի ավելի
հետևողական իրացնել պատժի անհատականացման սկզբունքը, ապա այս անձանց քաղաքական-իրավական հատկությունը՝ ՀՀ քաղաքացիության բացակայությունը, որևէ կապ չունի
այդ նպատակի հետ: Այստեղ առաջնային է այդ անձի առավել անվտանգության ապահովումը, որով կանխվում է միջազգային դիվանագիտական սկանդալը:
2
Տե´ս Советское исправительно-трудовое право /Беляев Н.А., Бойцов А.И. и др., под ред.
Н.А. Беляева, В.С. Прохорова.- Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1989, с. 69:
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կան տրամաբանության տեսանկյունից, առանց սոցիալական հիմքերի հաշվառման, իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների անջատ պահելու պահանջն իռացիոնալ է, այլ ոչ թե ռացիոնալ. անջատ պահելը չի
ազդում այդ խմբի անձանց և նրանց նկատմամբ վերասոցիալականացման կիրառվող միջոցների հարաբերակցության կամ համակարգի վրա:
Այսպիսի եզրակացությունն առաջ է բերում հարցադրում. այդ դեպքում ո՞րն է
իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից ազատազրկման դատապարտված անձանց դասակարգման առանձին խմբում դասելու նպատակը: Այս հարցի
հիմնավոր պատասխանը կարելի է համարել տվյալ անձանց անվտանգության ապահովումը պատժի կրման ընթացքում: Այսինքն՝ իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների դասակարգման առանձին խմբում տեղավորելը ոչ թե արտոնություն է, այլ հարկադրված միջոց, որը նպատակամղված է ազատազրկման ձևով պատժի կատարման ընթացքում տվյալ խմբի անձանց անվտանգության ապահովմանը: Դա հաստատում է այն փաստը, որ առանձին դասակարգման խումբ են կազմում նաև ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձինք:
Իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից անձանց ազատազրկման
ձևով պատժի կատարման ընթացքում անջատ պահելու սոցիոլոգիական հիմքը
քրեակատարողական հիմնարկներում առկա բարքերն են, դրա իրավաբանորեն
ձևակերպված չափանիշը՝ այս անձանց նախկինում զբաղեցրած պաշտոնը կամ աշխատանքի բնույթը: Այսպիսի եզրակացությունից բխում է, որ քրեակատարողական
իրավունքի տեսության մեջ ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգման
տեսական բովանդակությունը պետք է լրացվի հետևյալ հիմնադրույթով. ազատազրկման դատապարտված անձանց դասակարգման նպատակներից, բացի արդեն մշակվածներից, պետք է ճանաչել նաև այդ անձանց անվտանգության ապահովումը, հետևաբար ազատազրկվածների դասակարգման մեթոդաբանությունը ոչ
միայն պատժի կատարման ու կրման անհատականցման, այլ նաև ազատազրկման
դատապարտվածների մի շարք անձնական և այլ բնույթի իրավունքների ու ազատությունների ապահովման միջոց է: Ընդ որում նման նպատակ են հետապնդում ոչ
միայն իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալներին դասակարգման առանձին խմբում առանձնացնելը և պատժի անջատ կատարումը, այլ
նաև ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձանց և շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդություններով տառապող դատապարտյալների առանձնացումը (ՀՀ
ՔԿՕ, հոդ. 68, մաս 1, կետ 5): Այս առաջարկության հանրաճանաչ դառնալու շնորհիվ
կլուծվեն դասակարգման նպատակների ու մեզ հետաքրքրող դասակարգման խմբի,
դասակարգման՝ որպես անհատականացման միջոցի և իրավապահ մարմինների
նախկին աշխատակից դատապարտյալների՝ դասակարգման այդ շրջանակում չտեղավորվելու կոլիզիաներն ու տարաձայնությունները:
Քրեակատարողական իրավունքի ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգման տեսության հիմնադրույթների համաձայն՝ գոյություն ունի սերտ կապ
այդ դասակարգման նպատակների և չափանիշների (հիմքերի) միջև, իսկ դրանք
կամայական հայեցողության արդյունք չեն, այլ ունեն իրավական, սոցոլոգիական
լուրջ հիմքեր ու պատճառներ: Նշանակում է՝ անհրաժեշտ է պարզել ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգման նպատակների և դասակարգման չափանիշների միջև կապը՝ հասկանալու համար մեզ հետաքրքրող դատապարտյալներին ինքնուրույն դասակարգման խմբում առանձնացնելու իրավական ու սոցոլոգիական հիմքերը:
Քրեակատարողական իրավունքի տեսությունը դեռևս խորհրդային շրջանից
բավականին մանրազնին մշակել է ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգման նպատակների (ինչը վերլուծեցինք վերը) և չափանիշների համակարգը:
Ընդ որում, այս հարցի մշակման ընթացքում առաջ են քաշվել հետաքրքիր մեթոդաբանական մոտեցումներ այն մասին, որ ազատազրկման դատապարտվածների
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դասակարգման նպատակներից պետք է բխեն նաև այն չափանիշները, որոնք կիրառվելու են բոլոր դատապարտյալներին որոշակի խմբերի բաժանելու համար1:
Սակայն մեզ հետաքրքրող հարցի տեսանկյունից չենք նկատում որևէ կապ ազատազրկման դատապարտված իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից
դատապարտյալների առանձնացման չափանիշի, այն է՝ աշխատանքի վայրը մինչև
ազատազրկումը, և դասակարգման մինչ այժմ մշակված և հանրաճանաչ նպատակների միջև: Ստացվում է թյուր տպավորություն, որ մեզ հետաքրքրող դասակարգման խումբը, կարծես թե, հայեցողաբար առաջ քաշված չափանիշի հիման
վրա կատարված դասակարգում է, որովհետև չկա որևէ կապ այդ չափանիշի (մինչ
ազատազրկումն աշխատանքի վայրի) և դասակարգման քրեակատարողական
տեսության մեջ հանրաճանաչ նպատակների միջև:
Այսպիսով, հիմք ընդունելով մինչ այժմ կատարված վերլուծությունը՝ ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգման նպատակ պետք է համարել
դատապարտյալների անվտանգության ապահովումը: Հետևաբար, ազատազրկման հետ կապված պատիժների դասակարգումը, բացի պատժի կատարման անհատականացման միջոցից, պետք է դիտարկել նաև անվտանգության ապահովման նպատակի ապահովման իրավական միջոց: Այս մոտեցումների տեսական ընկալումը լուծում է ենթադրյալ հայեցակարգային հակասությունը ազատազրկման
դատապարտվածների դասակարգման նպատակների ու դասակարգման չափանիշների մի մասի միջև, որովհետև ազատազրկման դատապարտված իրավապահ
մարմինների նախկին աշխատակիցների դասակարգման խմբի առանձնացումը
կապվում է դասակարգման նոր և յուրահատուկ նպատակի հետ, այն է՝ ազատազրկման դատապարտվածների կյանքին ու առողջությանը, այլ իրավունքներին
սպառնացող վտանգների կանխումը:
Այսպիսի տեսական եզրակացությունը զուտ վերացական դատողությունների
արդյունք չէ, այլ ունի իրական օրենսդրական մի քանի հիմքեր: Դրանցից առաջինը
ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 68 հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետն է, համաձայն
որի՝ քրեակատարողական հիմնարկում այլ անձանցից անջատ է պահվում նաև այն
դատապարտյալը, որի կյանքին կամ առողջությանը վտանգ է սպառնում մյուս դատապարտվածներից: Որոշումն այդ մասին ընդունում է քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը: Օրենսդրական նման լուծման հիմքում ընկած է դատապարտյալի անվտանգության ապահովման առաջնայնությունը: ՌԴ ՔԿՕ-ն նախատեսում է
ազատազրկման դատապարտված անձի դիմումի հիման վրա այլ քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու հնարավորությունը, իսկ քրեակատարողական իրավունքի տեսությունը դա դիտարկում է որպես ազատազրկման դատապարտված անձի անձնական անվտանգության ապահովման եղանակներից մեկը2:
Սակայն, ազատազրկման դատապարտված անձանց անվտանգության ապահովման վերը բերված եղանակներն անհատական բնույթ ունեն, որովհետև խոսքը
դասակարգման ինչ-որ խմբում գտնվող ազատազրկման դատապարտվածի՝ իր
իսկ խմբից անջատելու մասին է, իսկ դա կարող է ունենալ զանազան պատճառներ:
Ընդ որում, դա կարող է տեղի ունենալ նաև հենց բուն իրավապահ մարմինների
նախկին աշխատակից դատապարտյալների խմբում կամ նրանց քրեակատարո1

Տե´ս Советское исправительно-трудовое право /Беляев Н.А., Бойцов А.И. и др., под ред.
Н.А. Беляева, В.С. Прохорова.- Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1989, с. 69:
2
Քրեակատարողական իրավունքի տեսության մեջ ընդունված կարծիքներից մեկի
համաձայն՝ քրեակատարողական համակարգը պետք է ապահովի ոչ միայն անձնակազմի,
այլ նաև դատապարտյալների անվտանգությունը (Характеристика осужденных к лишению
свободы. По материалам специальной переписи 1999 г. /Под ред д.ю.н., проф. А.С.
Михлина.- М.: Юриспруденция, 2001, с. 117):
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ղական հիմնարկի շրջանակում: Օրենսդրական այս լուծումը գալիս է հաստատելու,
որ դատապարտյալների անվտանգության շահերի բավարարման համար օրենսդիրն այնուամենայնիվ նախաատեսել է որոշակի անահատկան լուծումներ:
Այսպիսով, եթե ազատազրկման դատապարտված անձին քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող որևէ խմբում սպառնում է վտանգ, ապա օրենքը
նախատեսում է դրա կանխման միջոցը՝ նրան անջատ պահելը, որի կենսագործողը
քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմն է: Սակայն նման միջոցառում կարող է նախաձեռնել նաև օրենսդիրը՝ ելնելով ազատազրկման դատապարտվածների որևէ խմբի անվտանգության ապահովման գերակա շահերից: Նման նպատակ
են հետապնդում ուրիշների կյանքի և առողջության համար վտանգավոր հիվանդությամբ տառապող ազատազրկվածների առանձնացումը և, անշուշտ, իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակիցներին առանձին խմբում տեղակայելը: Այդ
դասակարգման իրավական հիմքը ՀՀ ՔԿՕ-ի 68 հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետն է:
Դասակարգման չափանիշն ազատազրկման դատապարտվածների նախկինում կատարած աշխատանքն է իրավապահ մարմիններում: Դասակարգման նման
չափանիշը չունի ո´չ մանկավարժական, ո´չ հոգեբանական հիմքեր, այլ մասամբ
հասարակության մեջ և համատարած քրեակատարողական հիմնարկներում կամ
ազատազրկման ձևով պատժի կատարման այլ վայրերում արմատավորված հանցավոր ենթամշակույթն ու բարքերն են:
Այդ ենթամշակույթը դրսևորում է կայուն, հանցավոր թշնամական դիրքորոշում
այն ամենի նկատմամբ, ինչը կապված է հանցավորության դեմ պայքարի ու արդարադատության մարմինների, հատկապես դրանց անձնակազմի հետ1: Ընդ որում,
այդ մշակույթի վտանգներն այնքան իրական, բազմաթիվ և բազմաբնույթ են, որ
դրանց կանխումը պատժի կատարման ընթացքում կիրառվող ներգործության միջոցների օգտագործմամբ հնարավոր չէ2: Այդ հիմնավոր սոցիոլոգիական պատճառը հիմք ընդունելով՝ օրենսդիրը կիրառել է խնդրի լուծման համապարփակ եղանակ՝ սահմանելով նշված խմբի և մի շարք այլ ենթախմբերի պատկանող անձնաց
պատժի անջատ կատարման պահանջը:
Քրեակատարողական իրավունքի տեսության մեջ ազատազրկված անձնաց
դասակարգելու հարցում հիմնավորում ստացած մեթոդաբանական դրույթներից
մեկն էլ դասակարգման ինստիտուտի համալիրության որակը ճանաչելն է: Խնդրի
էությունն այն է, որ ազատազրկման դատապարտված անձնաց դասակարգումը
զուտ և միայն քրեակատարողական իրավունքի ինստիտուտ չէ:
Դրա սկզբնական իրավական հիմքերն ու չափանիշները սահմանվում են
քրեական իրավունքում, որտեղ բազմաթիվ իրավադրույթներ և իրավական ինստիտուտներ անմիջական կապ ունեն ազատազրկման դատապարտված անձնաց դասակարգման հետ 3 : Սակայն քրեակատարողական օրենսդրությունը կուրորեն չի
1

Քրեակատարողական հիմնարկներում հանցագործությունների կատարման հանգեցնող արժեքային կողմնորոշումների մեջ իրենց կայուն տեղն ունեն դատապարտյալների կողմից հանցավոր ենթամշակույթի ընդունումը և պահպանումը, որը պենիտենցիար հանցավոր վարքագծի ներքին հիմնական պատճառներից է, քրեածին հատուկ գործոն:Այդ մասին մանրամասն
տե´ս Старков О.Ф., Милюков С.Ф., Наказание: уголовно-правовой и криминопенологический
анализ.- СПб.: Изд.-во «Юридичекий центр пресс», 2001, էջ 176-177:
2
Հանցավոր ենթամշակույթի տարատեսակներից է, այսպես կոչված, բանտային ենթամշակույթը: Դրա հիմնահարցերի և հետխորհրդային հասարակության վրա ազդեցության մասին
տե´ս Олейник А.Н., Тюремная субкултура в России: от повседневной жизни до
государственной власти.- М.: ИНФРА-М., 2001, XIV, 418 с.
3
Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է քրեական իրավունքի այնպիսի ինստիտուտներին,
ինչպիսիք են հանցագործությունների դասակարգումը, հանցագործությունների ռեցեդիվը,
քրեական պատասխանատվության տարիքը, անչափահասների քրեական պատասխանատվության առանձնահատկությունները, մեղքի ձևերը, ազատազրկման ժամկետները և

86

Պետություն և իրավունք

հետևում քրեական օրենսդրությանը: Այն, անշուշտ, վերարտադրում է դրա՝ որպես
նյութական իրավունքի դրույթները, սակայն զարգացնում է դասակարգման ինստիտուտը՝ այն լրացնելով նոր չափանիշներով, ինչի արդյունքում առաջ են գալիս առանձին տեսակի քրեակատարողական հիմնարկներ, ինչպես նաև միևնույն հիմնարկի կառուցվածքում որոշակի խմբերին անջատ պահելու ինստիտուտներ1: Ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգման իրավական ինստիտուտի
համատեքստում անհրաժեշտ է նշել, որ իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալներին անջատ պահելու պահանջը չունի որևէ քրեաիրավական ակունքներ: Այդ անձնաց պատժի կրման քրեաիրավական կողմերը հաշվառվելու են իրենց համար առանձին ստեղծված քրեակատարողական հիմնարկի
ներսում՝ քրեակատարողական հիմնարկի տարբեր տեսակների ու պայմանների
կիրառմամբ2: Այսպիսով, իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների ազատազրկումն անջատ կիրառելու պահանջը քրեակատարողական օրենսդրությամբ սահմնված չափանիշ է: Տեսաբանները միանշանակ կարծում
են, որ «... դատապարտյալների դասակարգման չափանիշները և նրանց տարբեր
տեսակի քրեակատարողական հիմնարկներում պահելու կանոնները սահմանում է
քրեական օրենսդրությունը, իսկ քրեակատարողականը ոչ թե կրկնում է դրանք իր
նորմերում, այլ զարգացնում է դրանք: Ազատազրկվածների անջատ պահումը մեկ
տեսակի քրեակատարողական հիմնարկի շրջանակում համարվում է քրեակատարողական օրենսդրության իրավազորությունը»3:
Իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների հիմնահարցի քննարկումը ազատազրկման դատապարտված անձանց դասակարգման օրենսդրական դրույթների և այդ դասակարգման տեսական մոտեցումների (նպատակների, չափանիշների, նշանակության և այլն) համատեքստում հնարավորություն
է տալիս կատարված հետազոտությունն ամփոփել հետևյալ եզրակացություններում:
Իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակիցներին անջատ պահելն ազատազրկման դատապարտված անձանց դասակարգման քրեակատարողական իրավական ինստիտուտի ենթաինստիտուտ է:
Ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգման իրավական ինստիտուտի համալիրության համատեքստում իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալներին անջատ պահելու պահանջը չունի քրեաիրավական
ակունքներ: Այդ անձնաց պատժի կրման քրեաիրավական կողմերը հաշվառվելու
են իրենց համար առանձին ստեղծված քրեակատարողական հիմնարկի ներսում՝
քրեակատարողական հիմնարկի տարբեր տեսակների ու պայմանների կիրառմամբ: Հետևաբար, իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների ազատազրկումն անջատ կիրառելու պահանջը քրեակատարողական օրենսդրությամբ սահմնված չափանիշ է:
տեսակները, դատվածությունը և այլն (տե´ս Հայաստանի Հնարապետության քրեական իրավունք: Ընդհանուր մաս (վեցերորդ վերահրատարակություն՝ փոփոխություններով ու լրացումներով), Ս. Առաքեյան, Հ. Խաչիկյան և ուրիշներ.- Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012, էջեր 87-96,
159-227, 373-418, 509-514):
1
Պատժի և հատկապես ազատությունից զրկելու հետ կապված, քրեաիրավական և քրեակատարողական տարբերակման, դրանց՝ որպես առանձին տեսակների և դրսևորման եղանակների մասին տե´ս Курганов С.И., Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и криминологический аспекты.- М.: ТК Велбы, изд.-во проспект, 2008, с. 129-139:
2
Այսպես՝ «Վարդաշեն» քրեակատարողական հիմնարկում սահմանված է դատապարտյալների պատժի կրման անհատականացման քրեակատարողական հիմնարկների հետևյալ
լրակազմը՝ փակ, կիսափակ, կիսաբաց, բաց (տե´ս pmg.am/hy/penitentiaries/penitentiarieslist/2016-09-27-11-04-13)։
3
Տե´ս Уголовно-исполнительное право России /Под ред. проф. В.И. Селивестрова. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.; Юристь, 2000.- с. 288:
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Ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգման նպատակները տեսաբաներրը հիմնականում կապում են պատժի տարբերակման ու անհատականացման հետ: Սակայն ազատազրկման դատապարտված անձանց դասակարգման օրենքով սահմանված մի շարք չափանիշներ, հատկապես քաղաքացիության հարցը
և նախկինում իրավապահ մարմինների աշխատակից լինելու հանգամանքը չեն
տեղավորվում այդ նպատակների համատեքստում:
Իրավապահպան մարմինների նախկին աշխատակից անձանց ազատազրկման ձևով պատժի կատարման ընթացքում անջատ պահելու սոցիոլոգիական հիմքը քրեակատարողական հիմնարկներում առկա հանցավոր ենթամշակույթն ու
բարքերն են, դրա իրավաբանորեն ձևակերպված չափանիշը՝ այս անձանց նախկինում զբաղեցրած պաշտոնը կամ աշխատանքի բնույթը: Այսպիսի եզրակացությունից բխում է, որ քրեակատարողական իրավունքի տեսության մեջ ազատազրկման
դատապարտվածների դասակարգման տեսական բովանդակությունը պետք է
լրացվի հետևյալ հիմնադրույթով. ազատազրկման դատապարտված անձանց դասակարգման նպատակ պետք է ճանաչել նաև այդ անձանց անվտանգության ապահովումը, հետևաբար ազատազրկվածների դասակարգման մեթոդաբանությունը ոչ
միայն պատժի կատարման ու կրման անհատականցման, այլ նաև ազատազրկման
դատապարտվածների մի շարք անձնական և այլ բնույթի իրավունքների ու ազատությունների ապահովման միջոց է:
Ազատազրկմանը վերաբերող պատիժների դատապարտվածների դասակարգումը բացի պատժի կատարման անհատականացման միջոցից պետք է դիտարկել
նաև անվտանգության ապահովման նպատակի ապահովման իրավական միջոց:
Այս մետեցումների տեսական ընկալումը լուծում է ենթադրյալ հայեցակարգային
հակասությունն ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգման նպատակների ու դասակարգման չափանիշների մի մասի միջև, որովհետև ազատազրկան
դատապարտված իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակիցների դասակարգման խմբի առանձնացումը կապվում է դասակարգման նոր և յուրահատուկ
նպատակի հետ, այն է՝ ազատազրկման դատապարտվածների կյանքին ու առողջությանը, այլ իրավունքներին սպառնացող վտանգների կանխումը:

ПРОБЛЕМЫ ОСУЖДЕННЫХ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В КОНТЕКСТЕ
КЛАССИФИКАЦИИ ПРИГОВОРЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ
СВОБОДИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
Давид Зилфимян
Соискатель Кафедры уголовного права ЕГУ,
прокурор прокуратуры Ширакского марза
________________________________

В работе обсуждаются основные вопросы осужденных бывших сотрудников
правоохранительных органов в контексте законодательных положений о классификации лиц, приговоренных к лишению свободы, и теоретических подходов к
этой классификации с точки зрения целей, критериев и значимости. Классификация лиц, приговоренных к лишению свободы, это не просто институт уголовного
права. Его первоначальные правовые основы и критерии изложены в уголовном
праве, где многие правовые институты напрямую связаны с классификацией
лиц, приговоренных к лишению свободы.
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Պետություն և իրավունք

THE ISSUE OF CONVICTS FORMER LAW ENFORCEMENT
OFFICIALS IN THE CONTEXT OF CLASSIFICATION
OF PRISONERS
Davit Zilfimyan
PhD Student at the YSU Chair of Criminal Law,
Prosecutor at the Prosecutor’s office of Shirak marz
___________________________________

The article is dedicated the issue of convicts-former law enforcement agencies in
the context of the legislative provisions for the classification of persons sentenced to
imprisonment and the theoretical approaches to the classification, purposes, criteria
and significance. The classification of persons sentenced to imprisonment is not a
mere institute of penal law. Its initial legal bases and criteria are set out in criminal law
where many jurisdictions and legal institutions are directly linked to the classification of
persons sentenced to imprisonment.
Բանալի բառեր - իրավապահ մարմինների նախկին աշխատկից դատապարտյալ,

դատապարտված անձանց դասակարգում, դատապարտյալներին անջատ պահել,
ազատազրկման դատապարատված անձանց դասակարգման օրենքով ամրագրված չափանիշներ, ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգման նպատակներ, ազատազրկման դատապարտված անձանց անվտանգության ապահովման եղանակներ
Ключевые слова - осужденный бывший сотрудник правоохранительных органов,
классификация осужденных, отдельное содержание осужденных, установленные
законом критерии о классификации лиц, приговоренных к лишению свободы,
цели классификации заключенных, способы обеспечения безопасности
осужденных к лишению свободы
Key words - the convicts from a former law enforcement officers, classification of
convicted persons, separate maintenance of the convicts, standards prescribed by the
law on the classification of persons sentenced to imprisonment, objectives of the
classification of prisoners, ways of ensuring the security of persons sentenced to
imprisonment
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ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Գրիգոր Չոբանյան
ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
______________________________

«Արժութային ինքնիշխանությունը» հայրենական գրականությունում համեմատաբար նոր հասկացություն է: «Արժութային ինքնիշխանության» հասկացության
ներքո մենք նկատի ենք ունենալու պետության՝ դրամ թողարկելու, արժույթի արժեքը սահմանելու և փոփոխելու, իր տարածքում ցանկացած արժույթի օգտագործումը կարգավորելու իրավունքները: Քանի որ արժութային ինքնիշխանության խնդիրների առնչությամբ առհասարակ սակավ են հայրենական հետազոտությունները,
այս հոդվածը միտված է արժութային ինքնիշխանությունն ուսումնասիրելու արդի
գլոբալիզացման և միջազգային տնտեսական ինտեգրացման պայմաններում:
Պետության՝ արժույթ սահմանելու իրավունքը պատմականորեն եղել է ինքնիշխանության առանձնահատուկ բնորոշիչը1: Հետաքրքիր է, որ արժութային ինքնիշխանությունը երբևէ ուղղակիորեն չի ճանաչվել միջազգային հանրության կողմից
ո´չ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (այսուհետ` «ԱՄՀ») համաձայնագրի
դրույթներով2, ո´չ էլ միջազգային իրավունքի հայտնի այլ գործիքներով3: Անդրադառնալով միջազգային դատական նախադեպերին` հարկ է հիշատակել Միջազգային արդարադատության մշտական պալատի (PCIJ) 1929 թ. «Ֆրանսիայում թողարկված սերբական տարբեր վարկերի վճարման մասին» (Serbian Loans Case)4
գործը, որտեղ կայացրած վճռում դատարանը նշել է, որ «իսկապես, համընդհանուր
ընդունված սկզբունք է, որ պետությունն իրավունք ունի կարգավորել իր սեփական
արժույթը»5:
Անվիճելի է այն իրողությունը, որ տնտեսական գլոբալիզացիան և ֆինանսական շուկաների ընդլայնումը զգալիորեն սահմանափակել են պետության իրավասությունները դրամային և ֆինանսական հարցերում6: Հետևաբար` հեղինակների մի
զգալի խումբ եզրակացնում է, որ արժութային ինքնիշխանությունը, որպես այդպիսին, քայքայվել և դարձել է ընդամենը «խոսքի մաս»7:
Ժամանակակից արժութային ինքնիշխանությունը: Ժամանակակից արժութային
1

Տե´ս Mundell, R., Monetary Unions and the Problem of Sovereignty. The Annals of the
American Academy of Political and Social Science,2002, 579, 123-152, էջ 132-33:
2
Articles of Agreement of the International Monetary Fund, 22 July 1944, 60 Stat. 1401, 2 UNTS
39, as amended effective from 18 Feb. 2011, available at: www.imf.org/external/pubs/ft/aa/
index.htm. The IMF Agreement is the constituent treaty of the IMF. Having been adopted on 22
July 1944, at the UN Monetary and Financial Conference held at Bretton Woods, New
Hampshire, it entered into force on 27 Dec. 1945.
3
Տե´ս Burdeau, L’exercice des Compétences Monétaires par les Etats, 212 Recueil des Cours
de l’Académie de Droit International (Recueil des Cours), 1988, 211,էջ 236–237:
4
Տե´ս Case Concerning the Payment of Various Serbian Loans Issued in France,France v.
Croats
and
Slovenes
Judgment,
հասանելի
է`
Kingdom
of
the
Serbs,
http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1929.07.12_payment1.htm:
5
Տե´ս Case Concerning the Payment of Various Serbian Loans Issued in France (France v.
Serbia), Judgment of 12 July 1929, PCIJ Rep Series A Nos 20–21, էջ 44:
6
Պետությունների ինքնիշխան լիազորությունների իրականացման իրավական սահմանափակում են, մասնավորապես, ԱՄՀ կամ տարածաշրջանային մակարդակում արժութային
միության (monetary union) անդամակցումից բխող սահմանափակումները:
7
Տե´ս օրինակ` Pistor, Katharina, From Territorial to Monetary Sovereignty (August 14, 2018).
Theoretical Inquiries in Law, Vol. 18, Iss. 2, pp. 491 to 517, July 2017, Columbia Law and
Economics Working Paper No. 591, էջ 491:
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Պետություն և իրավունք

ինքնիշխանությունը ներառում է պետության համար երեք բացառիկ իրավունքներ1.
¾ Դրամ թողարկելու իրավունք, այն է` մետաղադրամներ և թղթադրամներ, որոնք իր տարածքում օրինական արժեք են,
¾ արժույթի արժեքը սահմանելու և փոփոխելու ,
¾ այդ արժույթի կամ իր տարածքում ցանկացած այլ արժույթի օգտագործումը կարգավորելու:
Պետությունն իրավունք ունի արժույթ թողարկել իր տարածքում: Այն կարող է
դելեգացվել կենտրոնական բանկին կամ այլ մարմինների (արժույթի խորհուրդ), մի
քանի պետություններ կարող են դելեգացնել արժույթ թողարկելու իրենց լիազորությունները մեկ ընդհանուր կենտրոնական բանկի (օրինակ` Արևմտյան Աֆրիկայի
պետությունների կենտրոնական բանկը, Եվրոպական կենտրոնական բանկը և
այլն): Իր ազգային արժույթը թողարկելու պետության իրավունքը պաշտպանված է
օտար պետություններից: Միջազգային սովորութային իրավունքի և 1929 թ. ապրիլի
20-ի Ժնևի Արժույթի զեղծարարության արգելման կոնվենցիայի համաձայն` օտար
պետությունն իրավունք չունի կեղծելու այլ պետության տարադրամը:
Պետությունը, որը արժույթ է թողարկում, կարող է որոշել և փոփոխել այդ արժույթի արժեքը (արժույթի գնահատում): Իհարկե, այս իրավունքը չպետք է հասկանալ բացարձակ իմաստով: ԱՄՀ շրջանակներում արժույթի անվանական արժեքը
կարող է միակողմանիորեն փոփոխվել անդամ պետության կողմից2: Սակայն փոփոխության համար անհրաժեշտ է ԱՄՀ համաձայնությունը. եթե այն մերժվում է, և
անվանական արժեքն այնուամենայնիվ փոխվում է (Ֆրանսիա, 1948թ.), անդամ
պետությունն այլևս իրավունք չի ունենում օգտվել Հիմնադրամի ռեսուրսներից:
Հարկ է նշել, որ նշված փոփոխությունը չէր համարվում ԱՄՀ հոդվածներով սահմանված պարտավորության խախտում: Փաստորեն, պետության արժութային ինքնիշխանությունը ճանաչված է անգամ այս համատեքստում:
Քանի որ արժույթի արժեքի փոփոխությունը միջազգային իրավունքի խախտում չէ, պետությունը պատասխանատվություն չի կրում իր արժույթն ունեցողների
առաջ` այդ փոփոխության հետևանքների համար 3 : Կարող է բացառություն լինել
այս կանոնից, եթե պետությունը «հետապնդում է օտարերկրացիներին վնաս պատճառելու կամ խտրական վերաբերմունք ցուցաբերելու նպատակ»4:
ԱՄՀ համաձայագրի գործող դրույթների համաձայն` անդամ պետությունների
իրավունքների վրա իրենց արժույթի արժեքը սահմանելու կամ փոփոխելու հետ
կապված կան որոշակի սահմանափակումներ.
¾ անդամ պետությունը չի կարող որոշել իր արժույթի արժեքը ոսկու համեմատ. մինչդեռ ցանկացած այլ գնահատում թույլատրելի է5,
¾ անդամ պետությունը չի կարող շահարկել փոխարժեքները, որպեսզի կանխի վճարումների հավասարակշռման արդյունավետ հարմարեցումը, կամ ձեռք բերել անարդար մրցակցային առավելություն այլ անդամ պետությունների նկատմամբ6,
¾ անդամ պետությունը չի կարող ներգրավվել արժութային բազմակի գործառնությունների մեջ (multiple currency practices)7:
1

Տե´ս F.A. Mann, The Legal Aspect of Money, 5th edition, Oxford, 1992, էջ 460-78:
Տե´ս Francois Gianviti, Current Legal Aspects of Monetary Sovereignty, General Counsel, IMF,
2004, էջ 4:
3
Տե´ս նաև` U.S. Foreign Claims Settlement Commission, Zuk Claim, November 5, 1996,
International Law Reports 1958 II vol. 26, էջ284:
4
Տե´ս նույն տեղը, էջ285:
5
Տե´ս ԱՄՀ համաձայնագրի հոդվածներ, Հոդված IV, մաս 2(b):
6
Տե´ս նույն տեղը, Հոդված IV, մաս 1(iii):
7
Տե´ս նույն տեղը, Հոդված VIII, մաս 3:
2
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Պետությունը կարող է կարգավորել իր արժույթի և այլ արժույթների օգտագործումն իր տարածքում, կարգավորել վճարումները, ներդնել փոխարկման հսկողություն, արգելել վճարումների ընդունում և փոխանցել արտարժույթ ներքին կամ միջազգային գործարքների ժամանակ և այլն: Այն կարող է սահմանափակել օրինական վճարամիջոցի շրջանակը, օրինակ` պահանջելով, որ որոշակի չափից ավել
վճարումները իրականացվեն չեքերի կամ փոխանցումների միջոցով (հարկերի
խուսափումը կանխելու համար):
Միևնույն ժամանակ, մի պետության սահմանած փոխարկման սահմանափակումներն ունեն ռեֆլեկտիվ ազդեցություն միջսահմանային գործարքների և այդպիսով` այլ պետության շահերի վրա: Հետևաբար` տարբեր միջազգային պայմանագրեր սահմանափակում են միջազգային վճարումները և փոխանցումները սահմանափակելու` կողմերի իրավունքները (Եվրոպական միություն, Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն (OECD), Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն):
Արժութային ինքնիշխանության զարգացումը: Ներկայումս արժութային ինքնիշխանության ոլորտի տարբեր լիազորություններ ենթարկվում են իրավական և
տնտեսական որոշակի սահմանափակումների:
Սովորութային միջազգային իրավունքից 1 և միջազգային պայմանագրերից
(հատկապես` ԱՄՀ համաձայնագիրը իր IV և VIII հոդվածներով) բխող արժութային
ինքնիշխանության իրացման սահմանափակումներն աննշան են թվում տնտեսական գլոբալիզացիայի և ֆինանսական շուկաների ինտեգրացիոն գործընթացներից
բխող փաստացի տնտեսական սահմանափակումների համեմատությամբ 2 : Պետությունները, որոնք տարածաշրջանային մակարդակում միանում են արժութային
միությանը, այդպիսով համաձայնում են արժույթի տիրույթում իրենց կողմից սուվերեն մի շարք լիազորությունների իրականացման սահմանափակումների: Այս լիազորությունների մի մասը, երբեմն անգամ ամբողջ ծավալով, փոխանցվում է միության մարմիններին:
ԱՄՀ համաձայնագրի VI (3) հոդվածը ԱՄՀ անդամներին հնարավորություն է
տալիս ամբողջական վերահսկողություն իրականացնելու փոխարժեքի նկատմամբ
այնքանով, որքանով դա չի հակասում ԱՄՀ սահմանած սկզբունքներին3: Պետության փաստացի հսկողության կորուստն ավելի տպավորիչ է արժույթի ստեղծման
համատեքստում: Թղթադրամները և մետաղադրամները, այսինքն՝ շրջանառության
մեջ գտնվող արժույթը, զարգացած երկրներում զբաղեցնում են են ոչ ավելի, քան
դրամի քանակի մոտավորապես 10 տոկոսը4, իսկ տարբեր տեսակի արագ զարգացող նորարարական գործիքներ (օրինակ՝ կրեդիտային դերիվատիվներ) գնալով էլ
ավելի կարևոր դեր են խաղում տնտեսական գլոբալիզացման սկզբից` 1960-ականներից, սկսած:
Ավելին՝ վերջին տասը տարիների ընթացքում զարգացում է ապրել կրիպտոարժույթների տեխնոլոգիան, ինչն ինքնին ևս մեկ մարտահրավեր է պետությունների արժութային ինքնիշխանությանը 5 : Ըստ էության, կրիպտոարժույթներն այլընտրանք են ավանդական արժույթին. պետություններն այլևս կրիպտոարժույթների թողարկողներ չեն: Պետություններն ու ֆինանսական կազմակերպությունները
վերահսկողություն չեն իրականացնում կրիպտոարժույթների նկատմամբ: Ապա1

Տե´ս C. Proctor, Mann on the Legal Aspect of Money, 2005, էջ 500–520:
Տե´ս R.M. Lastra, նույնաշխատանքը, էջ 16–17:
3
Տե´ս ԱՄՀ համաձայնագրի հոդվածներ, հոդված XVIII, հասանելի է` https://www.imf.org/
external/pubs/ft/aa/index.htm
4
Տե´ս www.banque-france.fr/fr/statistiques/ monnaie/monnaie.htm:
5
Տե´ս Ryan L. Frebowitz, Cryptocurrency and State Sovereignty, Naval Postgraduate School,
June 2018, էջ 90:
2
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Պետություն և իրավունք

կենտրոնացված լինելու հանգամանքը և վերահսկողության բացակայությունը
նպաստում են կրիպնոարժույթների միջոցով հանցագործությունների իրականացման հավանականության բարձրացմանը 1 : Պետությունների մեծ մասը դեռևս
չեն մշակել կարգավորումներ, որոնցով հնարավոր կլիներ նվազեցնել կրիպտորարժույթների օգտագործումից բխող ռիսկերը:
Զարմանալի չէ, որ նման պայմաններում հեղինակներից շատերը, վերլուծելով
պետության ինքնիշխան լիազորությունների շրջանակը, հանգում են այն եզրակացությանը, որ արժութային ինքնիշխանությունը քայքայվել է:
Արժութային միության անդամակցություն: Արժութային միությանն անդամակցող
պետությունը, ինչպես հատկապես ԵՄ տնտեսական և արժութային միությունում
(EMU) (այսուհետ` «Միություն»), արժույթի տիրույթում իրենց ինքնիշխան լիազորությունների մեծ մասը փոխանցում են վերազգային կազմակերպություններին: Իրենց անդամակցության տևականությունն ու կայունությունն ապահովելու համար
արժութային միության մասնակիցները հատկապես հրաժարվում են իրենց` դրամ
ստեղծելու, ինչպես նաև ազգային արժութային քաղաքականություն իրականացնելու համապատասխան իրավունքներից2: Սակայն պետք է նշել, որ միայն այն փաստը, որ պետությունները տարբեր կառույցների շրջանակներում իրենց ինքնիշխան
լիազորությունները որոշակի առումով ենթարկել են սահմանափակումների, չի նշանակում, որ շահագրգիռ պետությունները, որպես այդպիսին, հրաժարվել են իրենց
արժութային ինքնիշխանությունից:
Տարածված է այն մոտեցումը (կարծիքներ հաճախ հնչում են Հայաստանի
Հանրապետության՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության համատեքստում), որ տնտեսական միության և առավել ևս արժութային միության անդամակցությունն ինքնին ենթադրում է միասնական արժույթ ունենալու նախապայմանը: Իհարկե, արժութային միությունը կարող է ունենալ միասնական արժույթ, սակայն սա պարտադիր պայման չէ3: Եվրոպական արժութային միությունը սրա վառ օրինակն է, քանզի ի սկզբանե առկա չէր միասնական արժույթ, և ներկայիս միության
գործընթացը միայն դանդաղորեն կերտեց միասնական արժույթը 4 : Միասնական
արժույթի ձևավորումը, հավանաբար, միությանը վերաբերող ամենահակասական և
հանրայնորեն վիճարկված հարցերից էր:
Տարածված է նաև այն ընկալումը, որ տնտեսական միությունը՝ որպես երկու
կամ ավելի երկրների տնտեսական առանցքային քաղաքականությունների միավորում, ենթադրում է նաև արժութային միության առկայություն: Բնականաբար,
տնտեսական միությունը կարող է ներառել նաև արժութային միություն, ինչը, սակայն,
պարտադիր պայման չէ: Տնտեսական միությունը միտված է ապահովելու հարկաբյուջետային և դրամավարկային ներդաշնակեցված քաղաքականություն այնպես, որ
պետական բյուջեի ավելցուկների և դեֆիցիտների չափերը դուրս չգան որոշակի
սահմաններից:
Հաշվի առնելով, որ արժութային միության անդամները անդամակցությունից ի
վեր փաստացի չեն կարող վերահսկել միության կողմից նշանակալի մի շարք լիազորությունների իրականացումը, լիազորությունների այսպիսի շնորհումը շատ հեղինակներ դիտարկում են լիազորությունների փոխանցում վերպետական կառույ1

Տե´ս Durrant, Sarah,Understanding the Nexus between Cryptocurrencies and Transnational
Crime Operations, CUNY Academic Works, 2018, էջ19:
2
Տե´ս C. Goodhart, The Central Bank and the Financial System, 1995, էջ 164–65:
3
Տե´ս George M Von Furstenberg, One region, one money, 2002, 756 Annals of the American
Academy of Political and Social Science, էջ 108:
4
Եվրոպական արժութային միավորման (European Currency Unit) և Փոխարժեքի մեխանիզմի (Exchange Rate Mechanism) ձևավորումից հետո միայն տասնմեկ պետություններ
ընդունեցին եվրոն որպես ազգային արժույթ 1999 թ. hունվարի 1-ից:

93

Государство и право
1

ցին` դելեգացման փոխարեն : Այս պնդումը հաճախ արվում է՝ անկախ այն հանգամանքից, որ միության մասնակից պետությունները պահպանում են արժութային
միությունից դուրս գալու ձևական իրավունք: Ինչպես նշել է Սարուշին, սուվերեն
լիազորության շնորհումը, որը ձևականորեն հետկանչելի է, կարող է, այնուամենայնիվ, համարվել որպես փոխանցում, եթե շնորհող պետությունը չունի ուղղակի
հսկողություն վերահսկող կազմակերպությունների կողմից այդ լիազորությունների
իրականացման նկատմամբ, և եթե կազմակերպությունն ունի այն իրականացնելու
բացառիկ իրավունքը2:
Վիճելի է այն հարցը, թե արդյոք միությունից դուրս գալու իրավունք շնորհող
հստակ պայմանագրի բացակայության դեպքում վերպետական կազմակերպության
ադամ պետությունն այնուամենայնիվ կարող է դուրս գալ կազմակերպությունից՝
այդպիսով հետ կանչելով նաև կազմակերպությանը շնորհված բոլոր լիազությունները: Օրինակ` Եվրոպական միության մասին պայմանագիրը (Մաաստրիխտի
պայմանագիր (Treaty on European Union)) լիազորում է անդամ պետությանը միակողմանիորեն դուրս գալ միությունից: Երեք կարճ ամփոփումներով կարելի է անդրադառնալ այս խնդրին:
Նախ, տնտեսական և արժութային միության անդամակցության համաձայնագիրը չի կարող հանգեցնել պետության ինքնիշխանության զիջման, անգամ եթե համապատասխան պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված է «առանց վերադարձի ուղևորություն» ինչպես ԵՄ տնտեսական և արժութային միության (EMU)
դեպքում3:
Երկրորդ, ցանկացած անդամ պետություն, ըստ էության, կարող է միշտ որոշել
հեռանալ արժութային միությունից, եթե այն կարողանա ենթադրել արժութային
միությունից դուրս գալու տնտեսական հետևանքները և պատրաստ լինի այդ
հետևանքներին: Օրինակ, եթե Հունաստանը 2014թ.-ին որոշեր մերժել եվրոն և
վերստին վերադառնար դրախմին (հունական դրամ)՝ ենթադրելով այդ որոշման
տնտեսական և քաղաքական արժեքը, Եվրամիության կամ Հունաստանի եվրոգոտու անդամ երկրները քիչ բան կարող էին անել եվրոգոտու նման սահմանափակման վերաբերյալ: Իսկ 1971թ.-ին ԱՄՆ-ն միակողմանի որոշում կայացրեց դադարեցնել ԱՄՆ դոլարի` ոսկու փոխարկելիությունը. այդպիսով` ԱՄՆ դոլարն այլևս
դադարեց ապահովված լինել ոսկով, միևնույն ժամանակ մնալով որպես համաշխարհային ռեզերվային արժույթ։ Սա միանշանակ արժութային ինքնիշխանության
իրացման օրինակելի օրինակ է, չնայած, որ ԱՄՆ-ի այս վարքագիծը հակասում էր
արժութային տիրույթում վավերացրած մի շարք պայմանագրերի4:
Երրորդ, Գերմանիայի սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումը`
Bundesverfassungsgericht (Maastricht- գործով) 5 , օգտագործելով՝ կարելի է պնդել
հետևյալը. արժութային միության յուրաքանչյուր անդամ պետություն իր իրավասությունում որպես «պայմանագրի հեղինակներ» կարող է de facto վերականգնել
միությանը շնորհած իր լիազորությունները՝ ուղղակի լքելով միությունը: Ավելին՝ յուրաքանչյուր անդամ պետություն ունի անկապտելի իրավունք՝ հիմնված իր՝ որպես
ինքնիշխան պետության իրավասության վրա, միակողմանիորեն դուրս գալու
1

Տե´ս Claus D. Zimmermann, The Concept of Monetary Sovereignty Revisited, European
Journal of International Law, Volume 24, Issue 3, August 2013, Pages 797–818, էջ. 815:
2
Տե´ս Sarooshi, The Essentially Contested Nature of the Concept of Sovereignty: Implications
for the Exercise by International Organizations of Delegated Powers of Government, 25
Michigan J Int’l L, 2004, էջ 28–32, 66–69:
3
Տե´ս Lastra, նշվ. աշխ., էջ 242:
4
Տե´ս Treves, Monetary Sovereignty Today, in M. Giovanoli (ed.), International Monetary Law:
Issues for the New Millennium, 2000,էջ116:
5
Տե´ս Sarooshi, էջ 66–69:
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միությունից: Այսպիսի միակողմանի գործողությամբ անդամ պետությունը հետ է
կանչում բոլոր շնորհված ինքնիշխան լիազորությունները:
Արժույթի տիրույթում պետության իրավասությունների լայն փոխանցումն արժութային միությանը ենթադրում է, որ շահագրգիռ պետությունն առնվազն ժամանակավորապես հրաժարվում է այդ իրավասությունների անկախ իրականացումից:
Այնուամենայնիվ, կարելի է ասել, որ լիազորությունների նմանատիպ փոխանցմանը
համաձայնելը շատ դեպքերում հետապնդում է ժամանակակից տնտեսական սահմանափակումների ներքո պետության՝ բնակչության համար առավելագույն արժութային և ֆինանսական կայունություն ապահովելու նպատակ: Այս պնդումն ինքնին
թույլ է տալիս սուվերեն լիազորությունների հիմքում ընկած փոփոխությունները դիտարկել ոչ թե որպես անժութային ինքնիշխանության զիջում, այլ ժամանակակից
տնտեսական սահմանափակումների ներքո ինքնիշխանության արդյունավետ իրականացում: Հետևաբար` ինքնիշխանության նման փոխանցումը շատ հեղինակներ
համարում են կոոպերատիվ ինքնիշխանության հատուկ ձևով սեփական ինքնիշխանությունն արդյունավետորեն իրացնելու միջոց1: Ակնհայտ է, որ եթե երկիրը որոշում է պաշտոնապես դոլլարիզացնել (dollarize) իր տնտեսությունը, նա անում է
դա ֆինանսական ավելի մեծ կարգապահության և այդպիսով ավելի մեծ մակրոտնտեսական կայունության նպատակով: Այդ պետությունը ցանկանում է ապահովել
գնաճի ավելի ցածր մակարդակ և այդպիսով նվազեցնել իրական փոխարժեքի անկայունությունը: Այս բոլոր նպատակները վերջին հաշվով ծառայում են արժութային
և ֆինանսական կայունություն ապահովելուն, ինչն էլ ժամանակակից ինքնիշխանության հայեցակարգի անկյունաքարային նպատակներից մեկն է:
Այսպիսով, հանգում ենք հետևյալին.
• Թեև տնտեսական և իրավական տարբեր սահմանափակումների աճող ազդեցության պատճառով արժութային ինքնիշխանությանից բխող որոշ իրավասություններ վերացել են, սակայն արժութային ինքնիշխանությունը չի քայքայվել: Պետությունները պահպանում են արժույթ թողարկելու, ինչպես նաև դրա արժեքը որոշելու իրենց ինքնիշխան իրավունքը: Սակայն, արժույթի արժեքի սահմանումը ենթակա է մի շարք սահմանափակումների, որոնք ներկայացվեցին սույն հոդվածում:
Պետությունն է սահմանում իր տարածքում արժույթի օգտագործման շրջանակները:
• Ժամանակակից ֆինանսական գործիքները, ինչպես նաև վերջին տասնամյակում կրիպտոարժույթների զարգացումը լուրջ մարտահրավեր են նետում պետությունների արժութային ինքնիշխանությանը:
• Չնայած այն թյուրըմբռնմանը, որ տնտեսական միությունը ենթադրում է նաև
արժութային միության առկայություն, իսկ արժութային միությունն իր հերթին ենթադրում է միասնական արժույթ ունենալու գաղափար, սակայն մենք պնդում ենք
ճիշտ հակառակը. տնտեսական միությունն ինքնին չի ենթադրում արժութային
միություն, իսկ արժութային միությունում միասնական արժույթ ունենալը պարտադիր պայման չէ:

1

Տե´ս Martucci, De l’Union Economique et Monétaire à l’Ordre de la Politique Economique et
Monétaire, 21 European Rev Public L, 2009, էջ 1060:

95

Государство и право

ВАЛЮТНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ
Григор Чобанян
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Статья посвящена современным проблемам валютного суверенитета в
рамках публичного международного права. В частности, в статье
рассматривается историческая эволюция концепции валютного суверенитета.
Далее статья представляет основные элементы современного валютного
суверенитета. В статье рассматриваются вопросы денежного суверенитета в
свете современных экономических и правовых ограничений. Автор попытался
показать, что валютный суверенитет по-прежнему является одной из важных
черт современного суверенного государства, между тем, концепция нуждается в
постоянных изменениях, чтобы обеспечить экономическую стабильность для
стран.

MONETARY SOVEREIGNTY
Grigor Chobanyan
PhD Student at the YSU CHair of European and International Law
_______________________________

The article is devoted to the contemporary issues of monetary sovereignty in the
frameworks of public international law. Particularly, the article addresses the historical
evolution of the concept of monetary sovereignty, then it represents the main elements
of the contemporary monetary sovereignty. The article discusses the issues of
monetary sovereignty in the light of contemporary economic and legal restrictions. The
author tried to show that monetary sovereignty is still one of the important features of
modern sovereign state, meanwhile, the concept needs constant modifications in
order to provide economic stability for the countries.
Բանալի բառեր- արժութային ինքնիշխանություն, տնտեսական ինտեգրացիա,
արժութային միություն, տնտեսական միություն, արժույթ թողարկելու իրավունք,,
արժույթ գնահատելու իրավունք, արժույթ օգտագործելու իրավունք
Ключевые слова: валютный суверенитет, экономическая интеграция, валютный
союз, экономический союз, право эмиссии валюты, право оценки валюты, право
использовать валюту
Key words:monetary sovereignty, economic integration, monetary union, economic
union, right to issue currency, right ofvaluation of curency, right to use currency
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ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԸ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՄԱՆ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Արմեն Զաքարյան
ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ,
ԱՄՆ-ի կենտրոնական հրամանատարությունում ՀՀ ԶՈՒ
փոխգործողության սպա, փոխգնդապետ
________________________________

Միջազգային իրավունքում հավաքական անվտանգության հայեցակարգի
սկզբնավորումը կապում են Վեստֆալիայի 1648 թ. խաղաղության համաձայնագրի
հետ, որում տեղ էին գտել հավաքական անվտանգությանն ուղղված մի շարք պայմանավորվածություններ1: «Հավաքական անվտանգություն» (collective security) եզրույթը միջազգային իրավունքի գիտությունում սկսեց կիրառվել հիմնականում XXրդ դարում: Հավաքական անվտանգության և հավաքական պաշտպանության
շուրջ քննարկումները հատկապես աշխուժացան Առաջին աշխարհամարտի ավարտից հետո, ինչը բերեց Ազգերի լիգայի ստեղծմանը, և այն իր արտահայտությունը գտավ նաև 1928 թ.-ին ստորագրված Բրիան-Կելլոգի պակտում 2 : Իհարկե,
Ազգերի Լիգան չիրականացրեց իր վրա դրված հիմնական խնդիրները՝ խաղաղության պահպանումը և միջազգային համագործակցության զարգացումը, ինչն էլ հանգեցրեց այդ կազմակերպության կազմալուծմանը ու նոր միջազգային կազմակերպության՝ ՄԱԿ-ի ստեղծմանը:
Երկրորդ աշխարհամարտից հետո հիմնադրելով Միավորված ազգերի կազմակերպությունը՝ պետությունների միջազգային ընտանիքը փորձեց խուսափել այն
սխալներից, որոնք հանգեցրին Ազգերի լիգայի գործունեության ձախողմանը և նոր
համաշխարհային պատերազմի բռնկմանը: Մասնավորապես՝ ՄԱԿ-ը խուսափեց
բոլոր անդամ երկրներին վետտոյի իրավունքով օժտելուց, օրինականացրեց հավաքական ուժի կիրառումը և հիմքեր ստեղծեց միասնական զինված խաղաղապահ
ուժերի ձևավորման համար:
Պետք է նշել, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրության տեքստում «հավաքական անվտանգություն» եզրույթն ուղղակիորեն չի գործածվում. կանոնադրության 1-ին և 51-րդ
հոդվածներում կիրառվում են` «հավաքական միջոցներ» (collective measures) և
«հավաքական ինքնապաշտպանություն» (collective self-defence) արտահայ-

1
Վեստֆալիայի հաշտության պայմանագիրը կազմված էր 1648թ. հոկտեմբերի 24-ին Հռոմի
Սրբազան Կայսրության և Շվեդիայի, Ֆրանսիայի միջև կնքված երկու առանձին
պայմանագրերից, որոնք վերջ դրեցին բողոքական և կաթոլիկ պետությունների միջև 30
տարի տևած պատերազմին: Տե´ս նաև Benjamin Straumann, The Peace of Westphalia as a
Secular
Constitution,
CONSTELLATIONS VOLUME 15,
no.
2,
2008,
էջ
178,
http://nyu.academia.edu/BenjaminStraumann/Papers/420063/The_Peace_of_Westphalia_As_a
_Secular_Constitution.
2
Տե´ս Kellogg-Briand Pact 1928, officially General Treaty for Renunciation of War as an
Instrument of National Policy, http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbpact.asp: ԲրիանԿելլոգի պակտը ստորագրվել է Փարիզում 1928 թ. օգոստոսի 27-ին ԱՄՆ-ի, Մեծ
Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի և Գերմանիայի միջև, որով նախատեսվում էր պատերազմի բացառումը ազգային քաղաքականության մեջ: 1929 թ. պակտին
միացան մի շարք այլ երկրներ:
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տությունները : Չնայած դրան՝ հավաքական անվտանգության գաղափարը դրվել է
ՄԱԿ-ի ստեղծման հիմքում, և ՄԱԿ-ի Կանոնադրության 1-ին հոդվածի համաձայն՝
վերջինիս նպատակներից են՝ միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանումը և այդ նպատակով արդյունավետ հավաքական միջոցների ձեռնարկումը
խաղաղությանն ուղղված սպառնալիքները կանխելու և վերացնելու, ագրեսիայի
ակտերը կամ խաղաղությանը սպառնացող այլ գործողությունները ճնշելու համար
և այլն:
ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը հավաքական անվտանգության ապահովման
գործում մեծ լիազորություններ է վերապահում Անվտանգության խորհրդին 2 : Սա
այն հիմնական կառույցն է, որը պատասխանատու է միջազգային խաղաղության և
անվտանգության պահպանման համար:
Միջազգային իրավունքի մի շարք տեսաբանների (Հիտոշի Նասու, Էկե Օնյեմաչի, Ջորջ Շվարցենբերգեր, Ջոզեֆ Էբեգբուլեմ և այլք)՝ հավաքական անվտանգության հայեցակարգին տրված սահմանումներն ընդհանրացնելով՝ կարող ենք
հանգել համառոտ ձևակերպման. նշված հայեցակարգը միջազգային խաղաղությանը և անվտանգությանն ուղղված սպառնալիքներն ու դրանց դեմ պետությունների
հավաքական ուժերով պայքարի միջոցները սահմանող միջազգային պայմանավորվածություններն են:
Ամփոփելով վերոնշյալը՝ կարող ենք արձանագրել, որ հավաքական անվտանգությունը միջազգային իրավունքի զարգացման և դրա հիմնարար փաստաթղթերից
մեկի՝ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 24-րդ հոդվածի հիման վրա ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների կողմից հավաքական մարմնին՝ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին,
միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանման գործում վերապահված իրավազորության արգասիք է, որի ուժով նորմատիվ հիմք է ստեղծվել միջազգային հարաբերություններում պետությունների վարքագիծը և նրանց միջև ծագող
կոնֆլիկտները կարգավորելու համար:
Հավաքական անվտանգությունն ապահովում է հավաքական արձագանքի օրինականացման ինստիտուցիոնալացված ընթացակարգեր, որոնք նախատեսված
են ավանդական, ռազմական սպառնալիքներին արձագանքելու և միջազգային
խաղաղությունն ու անվտանգությունը պահպանելու համար:
Ըստ միջազգային իրավունքի տեսաբան Վ. Հոգանի՝ հավաքական անվտանգություն եզրույթի շուրջ հիմնական տարակարծությունները ծագում են այն որպես
նպատակ, իրավիճակ և մեթոդ օգտագործումը տարբերակելու ձախողումից3: Ըստ
Վ. Հոգանի՝ հավաքական անվտանգության նպատակն է հասնել այնպիսի իրավիճակի, որում ագրեսիայի ակտեր կամ խաղաղության դեմ ուղղված այլ գործողություններ տեղի չեն ունենա: Եթե այս նպատակն իրականանում է, ապա աշխարհը
կլինի հավաքական անվտանգության իրավիճակում: Հավաքական անվտանգության մեթոդը միասնական գործողությունն է, որը հիմնված է միջազգային կայուն հասարակարգ հաստատելուն ուղղված նպատակի վրա:

Հավաքական անվտանգության կառուցակարգերը
Գոյություն ունեն հավաքական անվտանգության համակարգերի երկու հիմնա1

Տե´ս ՄԱԿ-ի կանոնադրության 1-ին և 51-րդ հոդվածները, http://www.un.am/up/file/1.% 20
UN% 20 Charter_arm.pdf
2
Տե´ս նույն տեղում, Գլուխ 7, http://www.un.am/up/file/1.% 20 UN% 20 Charter_arm.pdf
3
Տե´ս
Williard
N.
Hogan,
International
conflict
and
collective
security,
https://books.google.com/books?id=678fBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=failure+of+collecti
ve+security&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjE3Z2B-ebfAhVhUt8KHWCBvwQ6AEINTAD#v=onepage&q&f=false, էջ 181:
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Պետություն և իրավունք

կան տեսակ՝ համընդհանուր և տարածաշրջանային: Պետությունների հավաքական
անվտանգության համընդհանուր ամենամեծ կազմակերպությունը ՄԱԿ-ն է: Միավորված ազգերի կազմակերպությունը, հանդիսանալով պետությունների հավաքական անվտանգության համընդհանուր ամենամեծ կազմակերպությունը, իր գործունեության շուրջ յոթ տասնամյակների ընթացքում իրականացրել է հիմնական
խնդիրներից մեկը՝ համաշխարհային նոր պատերազմի կանխարգելումը: Դժբախտաբար պատերազմները միշտ էլ ուղեկցել են մարդկությանը ու աշխարհի տարբեր մասերում մինչ օրս շարունակվում են, և մոտ ապագայում էլ չեն դադարի զինված հակամարտությունները, որոնք բարեբախտաբար դեռևս չեն վերաճում համաշխարհային նոր պատերազմի:
ՄԱԿ-ի հավաքական անվտանգության համակարգի հիմքը կազմում է ՄԱԿ-ի
կանոնադրության 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետը` միջազգային հարաբերություններում
ցանկացած պետության տարածքային ամբողջականության կամ քաղաքական անկախության դեմ ուժի և դրա կիրառման սպառնալիքից զերծ մնալու սկզբունքը և
Կանոնադրության 48, 49 հոդվածներով ամրագրված՝ խաղաղության ու միջազգային անվտանգության պահպանմանն ուղղված Անվտանգության խորհրդի որոշումների իրականացման ուղղված գործողությունների հավաքական ուժերով, բոլոր
պետությունների կողմից կատարումը1:
Այսինքն, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը՝ ժամանակակից միջազգային իրավունքի
հիմնարար փաստաթղթերից մեկը, միջազգային հարաբերություններում արգելում է
ուժի կամ դրա սպառնալիքի կիրառումը: ՈՒժի չկիրառման սկզբունքից բացառություն են ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածում ամրագրված՝ պետությունների
անհատական կամ հավաքական ինքնապաշտպանության իրավունքը և կանոնադրության VII գլխի համաձայն՝ Անվտանգության խորհրդի կողմից միջազգային խաղաղությանը և անվտանգությանն ուղղված անհրաժեշտ միջոցների ձեռնարկումը:
Համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության՝ եթե ՄԱԿ-ի անդամ որևէ պետություն զինված հարձակման է ենթարկվում, ապա իրավունք ունի կիրառելու կանոնադրության 51-րդ հոդվածով ամրագրված անհատական կամ հավաքական պաշտպանության իրավունքը, քանի դեռ Անվտանգության խորհուրդը չի ձեռնարկել միջազգային խաղաղության ու անվտանգության պահպանմանն ուղղված միջոցներ:
Հավաքական անվտանգության համակարգում միջազգային խաղաղության և
անվտանգության դեմ պետության կամ պետությունների ցանկացած ոտնձգություն
պետք է համապատասխան արձագանքի արժանանա: Ըստ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 39-րդ հոդվածի՝ Անվտանգություն խորհուրդն է որոշում խաղաղության նկատմամբ ցանկացած սպառնալիքի, խաղաղության խախտման կամ ագրեսիայի ակտի
առկայությունը և համապատասխան առաջարկներ է ներկայացնում կամ որոշում՝
ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն կանոնադրության 41-րդ և 42-րդ հոդվածներին
համապատասխան2:

Հավաքական անվտանգության հայեցակարգի իրացումը խոչընդոտող միջազգային իրավական հիմնախնդիրները
ՄԱԿ-ի և միջազգային խաղաղության ու անվտանգության համար պատասխանատու նրա հիմնական մարմնի՝ Անվտանգության խորհրդի արդյունավետ գործունեությունը ու հավաքական անվտանգության իրացումը խոչընդոտող իրավական
հիմնախնդիրները բավականին մեծ թիվ են կազմում:
ՄԱԿ-ի հիմնադրումից ի վեր միջազգային անվտանգության բազմաթիվ նոր
1

Տե´ս ՄԱԿ-ի կանոնադրություն, 2-րդ, 48-րդ, 49-րդ հոդվածներ, http://www.un.am/up/file/
1.%20UN%20Charter_arm.pdf
2
Տե´ս նույն տեղում, 39-րդ հոդված:
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սպառնալիքներ են ի հայտ եկել՝ միջազգային ահաբեկչություն, կիբեռհարձակումներ, ոչ պետական ակտորների դերի մեծացում, գլոբալ կլիմայական փոփոխություններ, տարաբնույթ համաճարակներ և այլն: Ակնհայտ է, որ առկա միջազգային իրավական կառուցակարգերը, մասնավորապես հավաքական անվտանգության
համակարգը, որը ստեղծվել է Երկրորդ աշխարհամարտի ավարտից անմիջապես
հետո, ներկա` փոխակերպվող աշխարհաքաղաքական զարգացումների պայմաններում չի կարող լիարժեքորեն արձագանքել միջազգային նոր անվտանգային
սպառնալիքներին: ՄԱԿ-ի Կանոնադրության 39-րդ հոդվածում ներառված են միջազգային անվտանգության հիմնական, այսպես կոչված՝ ավանդական սպառնալիքները՝ խաղաղության նկատմամբ սպառնալիքը, խաղաղության խախտումները
կամ ագրեսիան:
Հաշվի առնելով ՄԱԿ-ի հիմնադրումից ի վեր միջազգային անվտանգության ոլորտում արձանագրված զարգացումները, անվտանգային նոր սպառնալիքների առաջացումը, կարծում ենք, որ ՄԱԿ-ի միջազգային իրավունքի հանձնաժողովը
պետք է ձեռնամուխ լինի այդ ոլորտում թերի կարգավորված կամ դեռևս չկարգավորված միջազգային հարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված միջազգային
համապատասխան փաստաթղթերի նախագծերի մշակմանը:
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի արդյունավետ գործունեությունը և հավաքական անվտանգության առկա կառուցակարգերի կիրառումը խոչընդոտող հիմնական խնդիրներից է նաև այն, որ ՄԱԿ-ի ԱԽ մշտական հինգ անդամները միատեսակ իրավական դիրքորոշում չունեն միջազգային հարաբերություններում ուժի կիրառման հիմքերի առնչությամբ և տարաբնույթ մեկնաբանություններ են տալիս
ՄԱԿ-ի Կանոնադրության համապատասխան դրույթներին՝ պարբերաբար օգտվելով վետտոյի իրավունքի կիրառումից:
Բոլորի համար XXI դարում հավաքական անվտանգություն ապահովելու
խնդրին 2003 թ. սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի նիստի ընթացքում
անդրադարձավ գլխավոր քարտուղար Ք. Անանը1: Նա առաջարկեց ստեղծել բարձր
մակարդակի հանձնաժողով, որը պետք է գնահատեր միջազգային խաղաղության և
անվտանգության ժամանակակից մարտահրավերները և դրանց դեմ պայքարում
առկա ընթացակարգերը, հաստատությունները և հավաքական անվտանգություն
կառուցակարգերն ապահովելու նպատակով առաջարկություններ ներկայացներ
ՄԱԿ-ին2:
Զեկույցում ընդգծվում է, որ 21-րդ դարի հիմնական մարտահրավերներից մեկը հավաքական անվտանգության առավել տարածական ըմբռնումն է, դրա նշանակության, պարտականությունների, պարտավորությունների շուրջ միասնական
մոտեցման բացակայությունը3:
Ինչպես արդեն նշել ենք, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը միջազգային հարաբերություններում արգելում է ուժի կամ դրա սպառնալիքի կիրառումը, բացառությամբ
անհատական կամ հավաքական ինքնապաշտպանության իրավունքի կիրառման
դեպքերի և Կանոնադրության VII գլխի համաձայն՝ Անվտանգության խորհրդի կողմից միջազգային խաղաղությանը և անվտանգությանն ուղղված անհրաժեշտ միջոցների ձեռնարկումը: Այսինքն, այս դեպքերում է միայն, որ պետությունները կարող են, հենվելով միջազգային իրավունքի վրա, կիրառել ուժ, սակայն այսօր ականատես ենք, թե ինչպես են մի շարք պետություններ և միջազգային իրավունքի տեսաբաններ փորձում ստեղծել ուժի կիրառման այնպիսի նոր հիմքեր, որոնք հնարա1

Տե´ս A more secure world: our shared responsibility Report of the High-level Panel on Threats,
Challenges and Change, https://www.un.org/ruleoflaw/files/gaA.59.565_En.pdf
2
Տե´ս նույն տեղում:
3
Տե´ս նույն տեղում, զեկույցի 5-րդ կետ, էջ 2:
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Պետություն և իրավունք

վորություն կտան շրջանցել ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի լիազորությունները:
Ընդ որում այդ հիմքերին տրվում են բավականին գրավիչ անվանումներ` «հումանիտար ինտերվենցիա», «պաշտպանելու պարտականություն», «կանխարգելիչ
հարված» և այլն:
Եթե խմբավորելու լինենք հավաքական անվտանգության հայեցակարգի իրացումը խոչընդոտող միջազգային իրավական հիմնախնդիրները, ապա դրանք կարելի է բաժանել հետևյալ հիմնական խմբերի՝ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի
կողմից որոշումների ընդունման գործող ընթացակարգերի, մասնավորապես
մշտական անդամների վետտոյի իրավունքի չարաշահումը, ուժի կիրառման նոր
հիմքերի ստեղծման փորձեր և անհատական/հավաքական ինքնապաշտպանության իրավունքի սխալ կիրառում:

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների կողմից վետտոյի իրավունքի չարաշահումը
ՄԱԿ-ի կանոնադրության 27-րդ հոդվածը սահմանում է ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում քվեարկության և որոշումների ընդունման կարգը: Ըստ 27-րդ հոդվածի՝ ընթացակարգային որոշումների ընդունումը պահանջում է խորհրդի ինը անդամների կողմ ձայները, իսկ մնացած բոլոր որոշումների համար անհրաժեշտ է ինը
անդամների կողմ ձայները՝ ներառյալ ԱԽ հինգ մշտական անդամների համընկնող
ձայները1: Այսինքն՝ բացի ընթացակարգային որոշումներից, մնացած այլ որոշումների ընդունման պարագայում ՄԱԿ-ի ԱԽ հինգ մշտական անդամները պետք է «դեմ»
չքվեարկեն, չկիրառեն «վետտոյի» իրենց իրավունքը կամ առնվազն ձեռնպահ
մնան քվեարկությունից:
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի հինգ մշտական անդամներին օժտելով հատուկ իրավական վիճակով՝ վետտոյի իրավունքով՝ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը փորձեց խուսափել իր իրավանախորդի՝ Ազգերի լիգայի հիմնական
սխալներից մեկից՝ բոլոր անդամներին վետտոյի իրավունքով օժտելուց և նման իրավունք վերապահեց միայն Երկրորդ աշխարհամարտում հաղթանակած և միջուկային զենք ունեցող պետություններին: Հարկ է նշել, որ վետտոյի իրավունքով օժտումը վճռորոշ դեր է խաղացել ԱՄՆ-ի և ԽՍՀՄ Միավորված ազգերի կազմակերպությանն անդամակցելու հարցում: Հակառակ դեպքում հնարավոր է` ԱՄՆ-ն երբևէ
չդառնար ՄԱԿ-ի անդամ, իսկ ԽՍՀՄ-ը դուրս գար դրա կազմից, ինչպես դա եղավ
Ազգերի լիգայի պարագայում 2 : ՄԱԿ-ի հիմնադրումից հետո աշխարհը մինչ օրս
խուսափել է նոր համաշխարհային պատերազմի բռնկումից, ինչում իհարկե
կարևոր դեր է խաղացել ՄԱԿ-ի ԱԽ հինգ մշտական անդամների վետտոյի իրավունքով օժտված լինելու հանգամանքը: Այսինքն՝ Միավորված ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհուրդը չի ընդունել որևէ որոշում, որը չի բխում
ՄԱԿ-ի ԱԽ հինգ մշտական անդամների շահերից, և այսպիսով խույս է տրվել համաշխարհային ասպարեզում մեծ կշիռ ունեցող, միջուկային պետությունների միջև
հնարավոր ռազմական բախման, նոր աշխարհամարտի ծագման վտանգից:
Խոսելով ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների կողմից
վետտոյի իրավունքի կիրառման դրական պրակտիկայից՝ իհարկե չենք կարող
չնշել նաև դրա պարբերական կիրառման բացասական կողմերի մասին: Միջազգային խաղաղությանը և անվտանգությանը սպառնացող իրավիճակներում ՄԱԿ-ի
Անվտանգության խորհուրդն է իրավասու Կանոնադրության 41-րդ և 42-րդ հոդված1

Տե´ս ՄԱԿ-ի կանոնադրություն, 27-րդ հոդված, http://www.un.am/up/file/1.%20UN%
20Charter_arm.pdf
2
Տե´ս Thomas G. Weiss and Giovanna Kuele, The Veto: Problems and Prospects:
https://www.e-ir.info/2014/03/27/the-veto-problems-and-prospects/
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ներին համապատասխան որոշելու, թե առանց զինված ուժերի կիրառման կամ
դրա կիրառմամբ ինչպիսի միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն միջազգային անվտանգությունը և խաղաղությունը պահպանելու կամ վերականգնելու համար1: Սակայն
նման իրավիճակներում վետտոյի պարբերական կիրառումը ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների կողմից քաղաքական և այլ նկատառումներով
կաթվածահար է անում նրա գործունեությունը, հնարավորություն չի ընձեռում անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել խաղաղության նկատմամբ սպառնալիքի, խաղաղության խախտման կամ ագրեսիայի ակտի առկայությունը որոշելու հարցում:
Հարկ է նշել, որ մինչ 1990-ական թվականները ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը ընդամենը երկու անգամ է թույլատրել զինված ուժի կիրառումը ՄԱԿ-ի կանոնադրության 42-րդ հոդվածի ներքո՝ 1950 թ.-ին Հյուսիսային Կորեայի և 1990 թ.-ին
Իրաքի նկատմամբ2: Առաջին դեպքում Անվտանգության խորհրդի նիստերը բոյկոտում էր Խորհրդային Միությունը, իսկ երկրորդ դեպքը տեղի ունեցավ «սառը պատերազմի» ավարտից հետո, երբ ԽՍՀՄ-ը որոշել էր չխոչընդոտել արևմտյան բլոկի
գործողությունները Իրաքի դեմ3: Իհարկե դա չի նշանակում, որ միջազգային խաղաղությանը և անվտանգությանը սպառնացող և զինված ուժերի միջամտություն
պահանջող իրավիճակներն ընդամենը նշված երկու դեպքերն են եղել: Ակնհայտ է,
որ մի շարք արյունալի հակամարտությունների՝ Կիպրոս, Շրի Լանկա, Կոսովո, Պաղեստին, Սիրիա և այլն, լուծման հարցում ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի ձախողման գործում հիմնական գործոնը ՄԱԿ-ի ԱԽ մշտական անդամների կողմից
վետտոյի կիրառումն է եղել4:
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում վետտոյի իրավունքը 1946-1970 թթ. հիմնականում կիրառվել է նախկին Խորհրդային Միության կողմից: Այնուհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը վետտոյի իրավունքը կիրառել է շուրջ երկու տասնյակ
անգամ, մեծ թիվ են կազմում նաև ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի կողմից
վետտոյի կիրառման դեպքերը5: Համեմատաբար ամենաքիչը վետտոյի իրավունքը
կիրառել է Չինաստանը:
1990 թ.-ից սկսած ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի կողմից ՄԱԿ-ի Կանոնադրության VII գլխի ներքո ուժի կիրառումը լիազորելու դեպքերը ավելի մեծ թիվ են
կազմել 6 : Իհարկե պարզ է, որ «սառը պատերազմը» Անվտանգության խորհրդի
լիարժեք գործունեությունը խոչընդոտող հիմնական հանգամանքներից մեկն էր, և
դրա ավարտից հետո վերջինիս գործունեությունը բավականին աշխուժացել է, սակայն, իհարկե, ունենալով տարբեր դիրքորոշում և քաղաքական նկատառումներից
ելնելով` ՄԱԿ-ի ԱԽ մշտական անդամների կողմից մեծաթիվ են վետտոյի կիրառման ու միջազգային խաղաղության, անվտանգության հաստատմանն ուղղված ԱԽ
բանաձևերի արգելափակման դեպքերը:
Ցավալի է նաև արդեն 8 տարի շարունակվող ամենարյունալի, հարյուր հազա1

Տե´ս ՄԱԿ-ի կանոնադրություն, 41-րդ և 42-րդ հոդվածները,
http://www.un.am/up/file/1.%20UN%20Charter_arm.pdf
2
Տե´ս What kind of measures involving the use of armed force has the Security Council
imposed in the past?,
https://www.un.org/securitycouncil/content/faq#sanctions
3
Տե´ս Stefan Aleksovski, Collective Security – The Role of International Organizations –
Implications in International Security Order, http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/
view/5080/4903, էջ 277,
4
Տե´ս ՄԱԿ-ի ԱԽ մշտական անդամների կողմից վետտոյի կիրառմամբ արգելափակված
բանաձևերի ցանկը, Security Council - Veto List, http://research.un.org/en/docs/sc/quick/veto
5
Տե´ս նույն տեղում, Security Council - Veto List (in reverse chronological order),
http://research. un. org/en/docs/sc/quick/veto
6
Տե´ս What kind of measures involving the use of armed force has the Security Council
imposed in the past?, https://www.un.org/securitycouncil/content/faq#sanctions
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Պետություն և իրավունք

րավոր կյանքեր խլած հակամարտություններից մեկի՝ սիրիական հակամարտության կարգավորման գործում ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի «կաթվածահար վիճակը»՝ 2011-2018 թթ. ընթացքում ՄԱԿ-ի ԱԽ Սիրիայի հակամարտության կարգավորման հարցով 18 բանաձևերի նկատմամբ որոշ մշտական անդամների կողմից
վետտոյի իրավունքի կիրառման հետևանքով1: Իհարկե խնդիրը վետտոների քանակական կիրառումը չէ, այլ այն, որ դրանով խոչընդոտվում է Անվտանգության
խորհրդի արդյունավետ աշխատանքը, արգելափակվում են բանաձևեր, որոնք կարող էին հիմք հանդիսանալ միջազգային խաղաղության ու անվտանգության վերականգման հավաքական միջոցների կիրառման ու համաշխարհային հանրության
խաղաղ գոյակցության ապահովման համար:

«Հումանիտար ինտերվենցիա» և պաշտպանելու պարտականություն
«Հումանիտար ինտերվենցիա» (humanitarian intervention) դոկտրինի արմատները որոշ գիտնականներ կապում են 13-րդ դարի փիլիսոփա Թոմա Աքվինացու
հետ, որը նշում էր, որ մի միապետը իրավունք ունի միջամտելու մեկ այլ միապետի
գործերին, երբ վերջինս ընդունելի սահմաններից դուրս վատ վերաբերմունք է
դրսևորում իր հպատակների նկատմամբ2:
«Հումանիտար ինտերվենցիա» եզրույթը պետությունների կողմից ուժի կիրառման տեսանկյունից գործածվում է հիմնականում երկու առումով: Նախկինում այն
կիրառվում էր որպես պետության պարտականություն՝ պաշտպանելու այլ պետությունում գտնվող իր քաղաքացիներին, երբ տվյալ պետությունը ցանկություն չուներ
կամ անկարող էր պաշտպանել այդ քաղաքացիներին: Սակայն ներկայումս այն օգտագործվում է որպես երրորդ պետության կամ պետությունների կողմից ուժային
ներխուժում՝ տվյալ պետության քաղաքացիներին իրենց սեփական պետության
գործողություններից կամ անգործությունից պաշտպանելու նպատակով3:
1990-ականներին Բալկաններում և Ռուանդայում տեղի ունեցած ողբերգություններից հետո տարբեր միջազգային հարթակներում սկսեցին քննարկումներ ծավալվել, թե ինչպես պետք է համաշխարհային հանրությունը արդյունավետորեն արձագանքի քաղաքացիների՝ մարդու իրավունքների կոպիտ և պարբերական ոտնահարումների նման դեպքերին: Նշված հարցին 2000 թ.-ին Հազարամյակի իր զեկույցում անդրադարձավ նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանը՝ հարցադրում
ուղղելով անդամ պետություններին, թե ինչպիսին պետք է լինի արձագանքը մարդու իրավունքների ծավալուն և կոպիտ խախտումների դեպքում, եթե հումանիտար
ինտերվենցիան պետության ինքնիշխանության դեմ անթույլատրելի հարձակում է4:
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հարցադրմանն ի պատասխան՝ Կանադայի կառավարության կողմից 2000 թ. սեպտեմբերին ստեղծվեց ինտերվենցիայի և պետության ինքնիշխանության հարցերով միջազգային անկախ հանձնաժողովը, որի
2002թ. օգոստոսին հրապարակած զեկույցը կոչվում էր «Պաշտպանելու պարտա1

Տե´ս Սիրիայի հարցով վետտոյի կիրառման հետևանքով չընդունված ՄԱԿ-ի ԱԽ
բանաձևերի նախագծերի ցանկը, https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/
other-documents/page/1?ctype=Syria&cbtype=syria#038;cbtype=syria
2
Տե´ս Jean-Pierre L. Fonteyne, The Customary International Law Doctrine of Humanitarian
Intervention: Its Current Validity Under the U.N. Charter, 4 CAL. W. INT'L L.J. 203, 214 (1974).,
ինչպես նաև Nikolai Krylov, Humanitarian Intervention: Pros and Cons, 17 Loy. L.A. Int'l &
Comp. L. Rev. 365 (1995), http://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol17/iss2/3, էջ 368:
3
Տե´ս Michael Wood, “International Law and the use of force: What happens in practice?”,
Indian Journal of International Law, Vol. 53, http://legal.un.org/avl/pdf/ls/Wood_article.pdf, էջ
360:
4
Տե´ս Responsibility to Protect, https://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibilityto-protect.shtml
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կանություն»: Հանձնաժողովը գտնում էր, որ ինքնիշխանությունը պետությանը ոչ
միայն իրավունք է տալիս վերահսկելու իր ներքին գործերը, այլև պետության հիմնական պարտականությունն է պաշտպանել իր սահմաններում ապրող քաղաքացիներին: Եթե պետությունն անկարող է կամ պատրաստակամ չէ պաշտպանելու իր
քաղաքացիներին, ապա այդ պարտականությունը փոխանցվում է միջազգային առավել լայն հանրությանը 1 : Զեկույցում մանրամասն անդրադարձ էր կատարվում
միջազգային հանրության կողմից նման դեպքերում հնարավոր արձագանքի և
պաշտպանելու պարտականության՝ հումանիտար ինտերվենցիայի իրականացման
պայմաններին, իրավական կողմերին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ նման որոշում
ընդունելու իրավազորությամբ օժտված մարմնի՝ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի
լիազորություններին:
«Պաշտպանելու պարտականության» և «հումանիտար ինտերվենցիայի» հայեցակարգերի շրջանառության մեջ դրվելուց հետո այն արագորեն սկսեց ընկալվել
որպես պատերազմ սկսելու իրավական և օրինական պատճառներից մեկը՝ ինքնապաշտպանության և ՄԱԿ-ի ԱԽ կողմից ուժի կիրառման թույլտվության հետ միասին2: Այդ հայեցակարգը լայնորեն ընդունված է, բայց միաժամանակ ունի բավականին վիճահարույց կողմեր, և ինչպես վկայում է վերջին տարիների պրակտիկան, մի
շարք պետություններ փորձել են դրա անվան ներքո օրինականացնել ռազմական
գործողությունների ձեռնարկումը:
ՄԱԿ-ի 2005 թ. համաշխարհային գագաթաժողովն անդրադարձավ «Պաշտպանելու պարտականություն» հայեցակարգին: Գագաթաժողովի եզրափակիչ
փաստաթղթում նշվում էր, որ պետություններն ունեն իրենց բնակչությանը ցեղասպանությունից, պատերազմական հանցագործություններից, էթնիկ զտումներից և
մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններից պաշտպանելու պարտավորություն:
Մեր կարծիքով, միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ի միջոցով ևս պարտավոր է
օգտագործել դիվանագիտական, հումանիտար և այլ խաղաղասիրական միջոցներ
բնակչությանը նման հանցագործություններից պաշտպանելու համար: Եթե խաղաղ
միջոցները բավարար չեն, և ազգային իշխանությունները չեն կարողանում պաշտպանել իրենց բնակչությանը ցեղասպանությունից, պատերազմական հանցագործություններից, էթնիկ զտումներից և մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններից, ապա միջազգային հանրությունը պետք է պատրաստ լինի ժամանակին
և վճռականորեն, համապատասխան տարածաշրջանային կազմակերպությունների
հետ համագործակցությամբ, ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի միջոցով և ՄԱԿ-ի
Կանոնադրությանն ու դրա VII գլխին համապատասխան դեպքից դեպք սկզբունքով հավաքական գործողություն ձեռնարկել3:
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդն առաջին անգամ պաշտոնապես անդրադարձել է «Պաշտպանելու պարտականություն» հայեցակարգին 2006 թ. թիվ 1674
բանաձևում, որում մասնավորապես հղում էր կատարվում 2005 թ. Համաշխարհային գագաթաժողովի եզրափակիչ փաստաթղթում ամրագրված՝ բնակչությանը ցեղասպանությունից, պատերազմական հանցագործություններից, էթնիկ զտումներից
և մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններից պաշտպանելու պարտավո-

1
Տե´ս Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty,
https://undocs.org/A/57/303
2
Տե´ս Ian Hurd, Is Humanitarian Intervention Legal? The Rule of Law in an Incoherent World,
տես էջ 1, http://faculty.wcas.northwestern.edu/~ihu355/Home_files/is%20hi%20legal.pdf
3
Տե´ս Resolution adopted by the General Assembly on 16 September 2005,
https://undocs.org/A/RES/60/1, բանաձևի 138-րդ և 139-րդ կետերը:

104

Պետություն և իրավունք
1

րության մասին դրույթներին :
Հարկ է նշել, որ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը վերջին տարիներին ընդունած մի շարք բանաձևերում անդրադարձել է «Պաշտպանելու պարտականություն» հայեցակարգին և որոշ դեպքերում նույնիսկ թույլատրել անդամ պետություններին բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումների, ներառյալ ուժի կիրառումը՝ քաղաքացիական բնակչությանը պաշտպանելու ուղղությամբ:
Լիբիայում 2011 թ.-ին Կադաֆիի ռեժիմի կողմից քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ իրականացվող բռնությունները, մարդու իրավունքների կոպիտ և
զանգվածային ոտնահարումները, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները դադարեցնելու նպատակով ԱԽ-ն ընդունեց 19702 և 19733 բանաձևերը: Վերջինս ՄԱԿ-ի անդամներին լիազորում էր անհատապես կամ տարածաշրջանային
կազմակերպությունների միջոցով, ՄԱԿ-ի Գլխավոր քարտուղարին և ԱԽ-ին անհապաղ տեղեկացնելով, ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները՝ Լիբիայում
քաղաքացիական բնակչությանը պաշտպանելու ուղղությամբ4: Բանաձևի ընդունումից մի քանի օր անց՝ 2011թ.՝ մարտի 20-ին, ԱՄՆ-ն, Միացյալ Թագավորությունը և
Ֆրանսիան ավիահարվածներ հասցրին Լիբիայի կառավարական ուժերի դիրքերի
ուղղությամբ5:
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի՝ 2011թ.-ին Կոտդիվուարում, Հարավային
Սուդանում, Եմենում քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ իրականացվող
բռնությունները դադարեցնելու նպատակով ընդունած համապատասխանաբար
19756, 19967, 20148 բանաձևերը ևս անդրադառնում էին յուրաքանչյուր պետության՝
իր բնակչությանը պաշտպանելու առաջնային պարտականությանը:
Ինտերվենցիայի և պետության ինքնիշխանության հարցերով միջազգային անկախ հանձնաժողովի՝ 2002 թ. պատրաստած «Պաշտպանելու պարտականություն»
զեկույցում ևս կարևորվում էին հումանիտար նպատակներով ռազմական ինտերվենցիաների դեպքում ՄԱԿ-ի ԱԽ կողմից լիազորված լինելու հանգամանքը 9 և
պաշտպանելու պարտականության իրավիճակներում անհրաժեշտ գործողությունների ձեռնարկումը, հակառակ պարագայում կասկածի տակ են դրվելու ՄԱԿ-ի
վստահելիությունը և կազմակերպության հասունությունը10:

«Կեղծ ինքնապաշտպանություն» կամ ինքնապաշտպանության իրավունքի
սխալ կիրառում
Ինչպես արդեն նշել ենք, հավաքական անվտանգության հայեցակարգի իրացումը խոչընդոտող միջազգային իրավական հիմնախնդիրներից է նաև անհատական/հավաքական ինքնապաշտպանության իրավունքի սխալ կիրառումը, այսինքն՝
դրա անվան տակ ուժի ապօրինի կիրառումը միջազգային հարաբերություններում:
Նմանօրինակ գործողությունները կարող ենք անվանել «կեղծ ինքնապաշտպա1

Տե´ս 1674 բանաձևի 4-րդ կետը, Resolution 1674 (2006), https://undocs.org/S/RES/
1674(2006)
2
Տե´ս Resolution 1970 (2011), https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
3
Տե´ս Resolution 1973 (2011), https://undocs.org/S/RES/1973(2011)
4
Տե´ս նույն տեղում 1973 բանաձևի 4-րդ կետը:
5
Տե´ս Libya: US, UK and France attack Gaddafi forces, https://www.bbc.co.uk/news/worldafrica-12796972
6
Տե´ս Resolution 1975 (2011), https://undocs.org/S/RES/1975(2011)
7
Տե´ս Resolution 1996 (2011), https://undocs.org/S/RES/1996(2011)
8
Տե´ս Resolution 2014 (2011), https://undocs.org/S/RES/2014(2011)
9
Տե´ս Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty,
https://undocs.org/A/57/303, զեկույցի 6.36 կետը, էջ 54:
10
Տե´ս նույն տեղում, զեկույցի 6.39 կետը, էջ 55:

Государство и право

105

նություն»՝ ինքնապաշտպանության իրավունքի սխալ կիրառում: Խոսելով միջազգային իրավունքում ինքնապաշտպանության իրավունքի կիրառման մասին՝ պետք
է անդրադառնանք դրա կիրառման իրավաչափությանը պետությունների, ինչպես
նաև ոչ պետական ակտորների դեմ: Վերջիններիս կողմից պետության վրա իրականացվող զինված հարձակման դեմ ինքնապաշտանության իրականացման
հարցն ակտուալ դարձավ հատկապես 2001թ. սեպտեմբերի 11-ին ԱՄՆ-ի դեմ իրականացված ահաբեկչական հարձակումներից հետո. ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը միաձայն ընդունեց 13681 և 13732 բանաձևերը, որում անդրադարձ էր կատարվում անհատական կամ հավաքական ինքնապաշտպանության իրավունքին:
2001 թ. հոկտեմբերի 7-ից ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի մասնակցությամբ Աֆղանստանում մեկնարկեց «Կայուն ազատություն» ռազմական գործողությունը Ալ-Քաիդա ահաբեկչական խմբավորման և Թալիբան ռեժիմի դեմ, որին հետագայում միացան ՆԱՏՕ-ի գլխավորած կոալիցիոն ուժերը3: Նշված բանաձևերի դերը ոչ պետական ակտորների դեմ ինքնապաշտպանության իրավունքի իրականացման համար
նախադեպի ստեղծման հարցում վիճելի է: Մասնավորապես, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունն ընդդեմ ՈՒգանդայի գործով Արդարադատության միջազգային դատարանի դատավոր Սիմմայի առանձին կարծիքում նշվում է, որ 1368
(2001) և 1373 (2001) բանաձևերը չեն կարող դիտվել որպես հաստատում այն տեսակետի, որ ոչ պետական ակտորների լայնածավալ հարձակումները կարող են որակվել որպես «զինված հարձակում» 51-րդ հոդվածի իմաստով4:
ՄԱԿ-ի Կանոնադրության 51-րդ հոդվածը սահմանում է պետությունների անհատական կամ հավաքական ինքնապաշտպանության դիմելու իրավունքը ՄԱԿ-ի
անդամներից որևէ մեկի զինված հարձակման ենթարկվելու պարագայում: Հոդվածի շարադրանքից հստակ չէ, թե զինված հարձակումը պետության կողմից իրականացվող հարձակումն է, թե ոչ: Նկատի ունենալով, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը
կարգավորում է դրա անդամների՝ ինքնիշխան պետությունների միջև առաջացող
հարաբերությունները, ապա ակնհայտ է, որ նշված հոդվածում խոսքը պետության
կողմից իրականացվող զինված հարձակման մասին է: ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի 1974 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 3314 բանաձևում, ինչպես նաև հետագայում
Միջազգային քրեական դատարանի՝ Հռոմի Ստատուտում տեղ գտած ագրեսիայի
ակտի բնորոշման մեջ ևս խոսվում է պետության կողմից զինված ուժի օգտագործման մասին5:
Նշված տեսակետն իր արտահայտությունն է գտել նաև ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի՝ «Պաղեստինյան գրավյալ տարածքներում պատի կառուցման իրավական հետևանքների մասին» հարցի առնչությամբ 2004 թ.
հուլիսի 9-ին տրամադրված խորհրդատվական կարծիքում: Նշված փաստաթղթում
մասնավորապես նշվում է, որ ՄԱԿ-ի Կանոնադրության 51-րդ հոդվածը ճանաչում
1

Տե´ս Resolution 1368 (2001), Adopted by the Security Council at its 4370th meeting, on 12
September 2001, https://undocs.org/S/RES/1368(2001)
2
Տե´ս Resolution 1373 (2001), Adopted by the Security Council at its 4385th meeting, on 28
September 2001 https://undocs.org/S/RES/1373(2001)
3
Տե´ս
Mary Ellen O'Connell,
LAWFUL
SELF-DEFENSE
TO
TERRORISM,
https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1596&context=law_faculty_scholarshi
p, էջ 889
4
Տե´ս SEPARATE OPINION OF JUDGE SIMMA, https://www.icj-cij.org/files/caserelated/116/116-20051219-JUD-01-05-EN.pdf, էջ 4:
5
Տե´ս ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1974 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 3314 բանաձևում,
ինչպես նաև Հռոմի Ստատուտում տեղ գտած ագրեսիայի ակտի բնորոշումը,
https://crimeofaggression.info/documents/6/General_Assembly_%20Resolution_%203314.pdf,
https://web.archive.org/web/20120320072358/http://www.icccpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-ENG.pdf
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Պետություն և իրավունք

է ինքնապաշտպանության անկապտելի իրավունքը մի պետության կողմից մեկ այլ
պետության վրա զինված հարձակման պարագայում1:
Ոչ պետական ակտորներն իրավունքի դոկտրինայի տեսակետից չեն կարող
դիտվել որպես պետություններ, և նման ամենացայտուն օրինակը «Իսլամական
պետություն» ահաբեկչական կազմակերպությունն է: 2013 թ.-ին միջազգային հանրությունը բախվեց համաշխարհային պատմության մեջ նախադեպը չունեցող մի
երևույթի՝ այսպես կոչված «Իսլամական պետություն» ահաբեկչական խմբավորմանը, որը կարճ ժամանակամիջոցում կարողացավ վերահսկողություն հաստատել Իրաքի և Սիրիայի զգալի տարածքներում ու փորձում էր գործել որպես պետություն:
Իրավունքի դոկտրինայի տեսանկյունից «Իսլամական պետություն» ահաբեկչական խմբավորումը միանշանակ չի կարող դիտվել պետություն, քանի որ եթե այն
անգամ ինչ-որ չափով բավարարում էր պետության երեք հիմնական հատկանիշներից երկուսին՝ տարածքի և բնակչության առկայություն, սակայն այն օժտված չէր իր
տարածքի սահմաններում լիիշխանությամբ՝ հանրային իշխանության (օրենսդիր,
գործադիր, դատական) ամբողջականությամբ: «Իսլամական պետություն» ահաբեկչական խմբավորման վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը միասնական
չէր, դրա մեծ մասը միմյանցից կտրված էր, և անգամ ԻՊ որոշ դատական մարմինների, որոշակի օրենսդրական ակտերի առկայության դեպքում դրանց իրագործումն ԻՊ վերահսկողության տակ գտնվող ամբողջ տարածքում չէր կարող արդյունավետ իրականացվել2:
Պետությունների կողմից հավաքական ինքնապաշտպանության իրականացման պարագայում անհրաժեշտ է նկատի ունենալ նաև հետևյալ երկու նախապայմանների առկայությունը. պետությունը պետք է հայտարարի հարձակման ենթարկվելու մասին և պետք է օգնություն խնդրի այլ պետություններից: ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանը Նիկարագուան ընդդեմ ԱՄՆ-ի (1986) գործով նախանշել էր նշված երկու նախապայմանները հավաքական ինքնապաշտպանության կիրառման դեպքում3:
Ելնելով վերոնշյալից՝ կարող ենք փաստել, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ամրագրված անհատական կամ հավաքական ինքնապաշտպանության իրավունքը
պետությունը կամ պետությունները կարող են կիրառել մեկ այլ պետության/պետությունների կողմից զինված հարձակման ենթարկվելու պարագայում: Ոչ պետական ակտորների կողմից զինված հարձակման, ահաբեկչական գործողությունների
իրականացման պարագայում անհատական կամ հավաքական ինքնապաշտպանության իրավունքի կիրառման հարցը վիճելի է, և այն հիմնականում կարող է դիտվել որպես «կեղծ ինքնապաշտպանություն»/ինքնապաշտպանության իրավունքի
սխալ կիրառում: Ինքնապաշտպանության իրավունքի անվան տակ որևէ պետության դեմ կամ դրա տարածքում գործող ահաբեկչական խմբավորումների նկատմամբ ռազմական գործողությունների իրականացումը կարող է դիտվել որպես այդ
պետության տարածքային ամբողջականության կամ ինքնիշխանության դեմ ոտնձգություն: Հարկ է նշել, որ վերջին տասնամյակներում միջազգային ահաբեկչությու1

Տե´ս Legal Consequences of the Construction of aWall in the Occopied Palestinian Territory,
Advisory Opinion of 9 July 2004, https://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709ADV-01-00-EN.pdf, էջ 62
2
Տե´ս Marco Longobardo, The Self-Proclaimed Statehood of the Islamic State between 2014
and 2017 and International Law, https://westminsterresearch.westminster.ac.uk/download/
d7f93e0b70f9da84557abc0f317e12d9cd9477c7446ba6450ab6e444b73599cd/150981/ISIS%20
Statehood%20Anuario%20Espanol%20REV.pdf, էջ 17:
3
Տե´ս Christine Chinkin, Mary Kaldor, Self-Defense as a Justification for War: The Geo-political
and War on Terror Models, https://www.cambridge.org/core/books/international-law-and-newwars/selfdefence-as-a-justification-for-war-the-geopolitical-and-war-on-terrormodels/9338749E5B4FB77BDB17E4CE68D4239A/core-reader
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նը վերածվել է անվտանգային գլոբալ սպառնալիքի, և աշխարհի տարբեր հատվածներում նկատվում է ահաբեկչական խոշոր ակտերի աննախադեպ աճ, որը
հանգեցնում է մարդկային մեծաթիվ զոհերի, ոչնչացվում են նյութական, հոգևոր,
մշակութային բազմաթիվ արժեքներ, լրջորեն վտանգվում են միջազգային խաղաղությունը և անվտանգությունը: Միջազգային հանրությունը պետք է լրջորեն արձագանքի այս խոշոր մարտահրավերին, մշակվի ահաբեկչության և դրա դեմ պայքարի
միջոցների, մեթոդների շուրջ միասնական իրավական դիրքորոշում, գտնվեն համապատասխան իրավական լուծումներ և միջազգային արձագանքման արդյունավետ կառուցակարգեր, այդ թվում նաև՝ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի
տեսանկյունից:
Անդրադառնանք նաև պետության կողմից անհատական ինքնապաշտպանության իրավունքի սխալ կիրառմանը և ներքոնշյալ օրինակով փորձենք պարզել այս
իրավական հիմնախնդրի էությունը:
2018 թ. հունվարի 20-ին թուրքական զորքերը հարձակում սկսեցին Սիրիայի
Աֆրին բնակավայրի վրա՝ իրագործելով «Ձիթենու ճյուղ» ռազմական գործողությունը, որը, ըստ թուրքական աղբյուրների, ուղղված էր Սիրիայի հյուսիսից սպառնացող ահաբեկչական վտանգից, և թուրքական մզկիթներից մեկի վրա իրականացվել
էր հրետակոծություն իբր այդ տեղանքից1: Ըստ թուրքական կողմի բարձրաստիճան պաշտոնյանների հայտարարությունների՝ նրանք իրականացնում էին իրենց
ինքնապաշտպանության իրավունքը միջազգային իրավունքի ներքո և նպատակ
ունեին չեզոքացնելու Սիրիայից հյուսիսից եկող ահաբեկչական վտանգը2: 2018 թ.
մարտի 18-ին թուրքական զինված ուժերի և դրանց աջակցությունը վայելող այսպես կոչված Ազատ սիրիական բանակի ստորաբաժանումներն իրենց վերահսկողության տակ վերցրին Աֆրինի հիմնական մասը3:
Ինչպես հայտնի է, ՄԱԿ-ի Կանոնադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն՝ ՄԱԿի որևէ անդամ զինված հարձակման ենթարկվելու պարագայում կարող է դիմել անհատական կամ հավաքական ինքնապաշտպանության և իրականացված միջոցառումների մասին պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել Անվտանգության
խորհրդին:
Նախ անդրադառնանք առաջին նախապայմանին. արդյո՞ք հարձակման էր ենթարկվել Թուրքիան: Նշված հարցը բավականին վիճելի է, և հարձակման ենթարկվելու մասին ապացույցներն այնքան էլ արժանահավատ չեն: Սակայն անգամ եթե
ենթադրենք, թե Թուրքիան հարձակման էր ենթարկվել և դիմել էր ինքնապաշտպանության, ապա Թուրքիայի հետագա քայլերի օրինականությունը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից բավականին խնդրահարույց է:
Առաջին հերթին Թուրքիան այսպես կոչված «ինքնապաշտպանությունից» հետո պետք է անհապաղ իրականացված գործողությունների մասին տեղեկացներ
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին, ինչը մինչ օրս չի կատարել: Աֆրինի ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո Ֆրանսիան Անվտանգության խորհրդի
արտակարգ նիստ հրավիրելու կոչ արեց4: ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի անդամներից ՌԴ-ն և ԱՄՆ-ն աջակցում են Թուրքիայի վկայակոչած փաստերին և
1

Տե´ս Turkey's Afrin op legitimate under international law, https://www.aa.com.tr/en/middleeast/turkeys-afrin-op-legitimate-under-international-law/1043997
2
Տե´ս Understanding Turkey’s Afrin Operation, https://www.csis.org/analysis/understandingturkeys-afrin-operation
3
Տե´ս Syria war: Turkish-led forces oust Kurdish fighters from heart of Afrin, https:
//www.bbc.co.uk /news/ world-middle-east-43447624
4
Տե´ս
French
calls
for
emergency
Security
Council
meeting
on
Syria,
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-france/french-calls-for-emergencysecurity-council-meeting-on-syria-idUSKBN1FA0K5
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Պետություն և իրավունք

վերջինիս ինքնապաշտպանության իրավունքի իրականացմանը1: Նման պայմաններում ակնկալել, որ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը համարժեք արձագանք
կտա, առնվազն անհնար խնդիր կարելի է համարել:
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի անդամներից կողմից քաղաքական, տնտեսական կամ այլ պատճառներով ոչ միասնական, կանխակալ դիրքորոշման արտահայտումը ԱԽ լիազորությամբ չիրականացվող այս կամ այն ռազմական գործողությունների առնչությամբ խարխլում է այդ կառույցի արժանահավատությունը, հեղինակությունը և նախադրյալներ, նախադեպ է ստեղծում հետագա նմանատիպ գործողությունների կրկնության համար:

Եզրակացություն
Հավաքական անվտանգության հայեցակարգի հիմնական նպատակը միջազգային խաղաղության ու անվտանգության ապահովումն է և այն խախտող պետության/պետությունների դեմ համապատասխան միջոցների ձեռնարկումը: Ինչպես
տեսնում ենք, հիմնականում նման գործողությունները համապատասխան արձագանքի չեն արժանանում միջազգային հանրության, ՄԱԿ-ի և միջազգային խաղաղության ու անվտանգության համար պատասխանատու հիմնական մարմնի՝ Անվտանգության խորհրդի կողմից: Նման դեպքերում առաջին հերթին անհրաժեշտ է որոշել ագրեսիայի առկայության հարցը, սակայն այն ենթակա է ԱԽ կողմից համապատասխան որակավորման և հաշվի առնելով ՄԱԿ-ի ԱԽ որոշումների ընդունման
ընթացակարգերը և այդ մարմնի քաղաքականացվածությունը՝ նման որոշման հավանական ճակատագիրը ՄԱԿ-ի ԱԽ մշտական անդամների կողմից վետտոյի արժանանալն է: Վետտոն հաղթահարելու ընթացակարգեր ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ
նախատեսված չեն, և դա կարող է նախատեսվել միայն կանոնադրության փոփոխության դեպքում: Իհարկե մոտ ապագայում ՄԱԿ-ի կանոնադրության նման փոփոխության հնարավորությունը ևս իրատեսական չէ, քանի որ այն պետք է արժանանա ՄԱԿ-ի ԱԽ մշտական բոլոր անդամների հավանությանը, ինչն առնվազն անիրականանալի կարելի է համարել: Սա ստեղծում է փակ շղթա, իրավական ճգնաժամ, որը կարող է հաղթահարվել միայն ՄԱԿ-ի ԱԽ մշտական անդամների քաղաքական կամքի, միասնական դիրքորոշման պարագայում:
Ակնհայտ է, որ ՄԱԿ-ի հիմնադրումից ի վեր միջազգային անվտանգության
բազմաթիվ նոր սպառնալիքներ են երևան եկել՝ միջազգային ահաբեկչություն, կիբեռսպառնալիքներ, ոչ պետական ակտորների դերի մեծացում, գլոբալ կլիմայական փոփոխություններ, տարաբնույթ համաճարակներ, և առկա միջազգային իրավական կառուցակարգերը, մասնավորապես հավաքական անվտանգության համակարգը, չեն կարող համարժեքորեն արձագանքել նոր միջազգային անվտանգային սպառնալիքներին: Հետևաբար այս տեսանկյունից ևս ՄԱԿ-ի կանոնադրության
փոփոխության, արդիականացման հարցն օրակարգային է: Գտնում ենք, որ ՄԱԿ-ի
միջազգային իրավունքի հանձնաժողովը ևս պետք է ձեռնամուխ լինի այդ ոլորտի
միջազգային հարաբերությունների ամբողջական կարգավորմանն ուղղված միջազգային իրավական նոր փաստաթղթերի մշակմանը:
Սակայն սա ամենևին չի նշանակում, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը պետք է
համարել «քարացած» փաստաթուղթ և հրաժարվել դրա` մասնավորապես ուժի կիրառմանն առնչվող դրույթների կիրառումից, ինչը որոշ միջազգային իրավագետնե-

1

Տե´ս Turkey is commiting war crimes in Afrin, Syria, https://theregion.org/article/12691-turkeyis-committing-war-crimes-in-afrin-syria
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րի, հատկապես Մ. Գլենոնի կարծիքով, պետք է կատարի ԱՄՆ-ն :
ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը միջազգային իրավունքի հիմնարար փաստաթղթերից մեկն է, բոլոր անդամ երկրների համար իրավական պարտադիր ուժ ունեցող
փաստաթուղթ, և նրանում ամրագրված դրույթները ենթակա են պարտադիր կատարման բոլոր անդամ պետությունների կողմից, ինչն ամրագրված է Կանոնադրության 103-րդ հոդվածով:
Հարկ է ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և դրա համապատասխան դրույթները կտրականապես արգելում են միջազգային հարաբերություններում ցանկացած պետության տարածքային ամբողջականության կամ քաղաքական անկախության դեմ ուժի կամ դրա կիրառման սպառնալիքի օգտագործումը: ՈՒժի կիրառումը թույլատրվում է միայն ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ նախատեսված երկու դեպքերում՝ Անվտանգության խորհրդի լիազորությամբ և ինքնապաշտպանություն իրականացնելու պարագաներում, և բոլոր պետությունները պարտավոր են հետևել սահմանված նորմերին: Հարձակման ենթարկված և անհատական
կամ հավաքական ինքնապաշտպանության նպատակով ուժ կիրառած պետությունը ևս հաշվետու է իր գործողություններում ու ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն՝ պետք է անհապաղ Անվտանգության խորհրդին տեղեկացնի իր
կողմից որպես ինքնապաշտպանություն ձեռնարկված միջոցառումների մասին:
Ինչ վերաբերում է «հումանիտար ինտերվենցիային», ապա, ինչպես պարզ
դարձավ «Պաշտպանելու պարտականություն» հայեցակարգի վերլուծությունից,
դրա կիրառման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի ԱԽ 1674 բանաձևում արտահայտված դիրքորոշումից, Ինտերվենցիայի և պետության ինքնիշխանության հարցերով միջազգային անկախ հանձնաժողովի «Պաշտպանելու պարտականություն» զեկույցում ամրագրված դրույթներից, հումանիտար նպատակներով ռազմական ինտերվենցիաների դեպքում ՄԱԿ-ի ԱԽ կողմից լիազորված լինելու հանգամանքը պարտադիր է:
Ինչպես ՄԱԿ-ի միջազգային իրավունքի հանձնաժողովի անդամ, միջազգային
իրավունքի հայտնի տեսաբան Մ. Վուդն է նշում, մեկ կամ մի քանի, նույնիսկ հզոր
պետությունները չեն կարող փոխել ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ սահմանված միջազգային իրավունքի կանոները2: Իհարկե ափսոսանքով պետք է արձանագրենք, որ
այդ պետությունները ՄԱԿ-ի ԱԽ մշտական անդամների թվին են պատկանում.
նրանց ձայնը որոշիչ է ԱԽ կողմից ընդունվող բանաձևերում:
Վաղուց հասունացել է այն պահը, որ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան նախաձեռնի հավաքական անվտանգության ոլորտը կարգավորող միջազգային իրավական
նորմերի կոդիֆիկացման ու դրանք մեկ միասնական միջազգային իրավական ակտում ներառելու գործընթացը: ՄԱԿ-ի միջազգային իրավունքի հանձնաժողովի միջոցով այս գործընթացի իրականացումը հնարավորություն կընձեռի քննարկել և
հստակեցնել այս ոլորտում պետությունների միջև գոյություն ունեցող տարաձայնությունները՝ առավել հստակ ձևակերպում տալով տարամեկնաբանությունների
տեղիք տվող միջազգային իրավական նորմերին:

1

Տե´ս Michael J. Glennon, Limits of Law, Prerogatives of Power: Interventionism after Kosovo
(2001), ինչպես նաև Robert J. Delahunty, Paper Charter: Self-Defense and the Failure of the
United Nations Collective Security System, 56 Cath. U. L. Rev. 871 (2007),
http://scholarship.law.edu/lawreview/vol56/iss3/6, էջ 945:
2
Տե´ս Michael Wood, International Law and the use of force: What happens in practice?, Indian
Journal of International Law, Vol. 53, http://legal.un.org/avl/pdf/ls/Wood_article.pdf, էջ 365:
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РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ЕЕ
ИМПЛЕМЕНТАЦИИ
Армен Закарян
Концепция коллективной безопасности определяет угрозы против
международного мира и безопасности и коллективные средства борьбы против
этих угроз. Ключевые проблемы, которые предотвращают имплементацию
коллективной безопасности и эффективное функционирование Организация
Объединенных Наций и ее ключевого органа, отвечающего за международный
мир и безопасность, Совета Безопасности, составляют огромное количество.
Если мы сгруппируем международно-правовые вопросы, которые препятствуют
реализации концепции коллективной безопасности, их можно разделить на
следующие основные группы: процедуры принятия решений Совета
Безопасности ООН, в частности, злоупотребление правом вето Советом
Безопасности ООН, попытки создать новые основания для применения силы и
злоупотребление индивидуальной/коллективной самообороны.

THE ROLE OF THE CONCEPT OF COLLECTIVE SECURITY
IN INTERNATIONAL LAW AND LEGAL ISSUES OF ITS
IMPLEMETTAION
Armen Zakaryan
The concept of collective security represents international arrangments defining
international peace and security threats and the collective means of struggle against
these threats. The key issues hindering implementation of collective security and
effective functioning of the United Nations and the Security Council - its key body
responsible for international peace and security are considerably high. If we group the
international legal issues that hinder the implementation of the collective security
concept, they may be divided into the following main groups: the UN Security
Council's decision-making procedures, in particular, the abuse of the veto right by the
UN Security Council permanent members, attempts to create new grounds for the use
of force and misuse of individual/collective self-defense.
Բանալի բառեր – հավաքական անվտանգության հայեցակարգ, ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդ, վետտոյի իրավունքի չարաշահում, «հումանիտար ինտերվենցիա», պաշտպանելու պարտականություն, «կեղծ ինքնապաշտպանություն»
Ключевые
слова:
концепция коллективной безопасности, Совет
Безопасности ООН, злоупотребление правом вето, гуманитарная интервенция,
обязанность защищать, ложная самооборона
Key words: collective security concept, UN Security Council, abuse of vetto right,
humanitarian intervention, duty to protect, misuse of self-defense
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ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՄԻԿՐՈԼՈԳԻԱՅԻ ՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԻՄՔԵՐՆ ՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Սերգեյ Միրզոյան
ՀՀ Հաշվեքննիչ պալատի իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ,
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի
քրեական դատավարության, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության և
կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դասախոս
_____________________________________

Դատական փորձաքննություների բնագավառը ժամանակի ընթացքում անընդհատ կատարելագործվել, հարստացել է: Իհարկե դրա զարգացումը միշտ էլ էապես պայմանավորված է եղել բնական և տեխնիկական գիտությունների զարգացման մակարդակով, գիտության նվաճումներով:
Միկրոլոգիան կրիմինալիստիկական տեխնիկայի համեմատաբար երիտասարդ և քիչ հետազոտված ճյուղերից է: Մասնագիտական գրականության մեջ
«կրիմինալիստիկական միկրոլոգիա» եզրույթին զուգահեռ օգտագործվում են նաև
այլ անվանումներ` «աշխատանք միկրոօբյեկտների հետ», «միկրոօբյեկտոլոգիա»,
«միկրոտրասոլոգիա»1:
Միկրոլոգիա տերմինն առաջացել է լատիներեն «mikros» - փոքր, մանր և հունարեն «logos»-ուսմունք բառերից և բառացի թարգմանությամբ նշանակում է փոքր,
մանրագույն մասնիկների ուսումնասիրում, հետազոտում:
Ինչպես իրավացիորեն նշում է Ի. Ֆ. Կռիլովը, եթե որոշ դատավորների և
քննիչների շրջանում հարցում անցկացվի, թե ինչ են հասկանում կրիմինալիստիկայում միկրոօբյեկտներ ասելով, պատասխանները նույնը չեն լինի: Հարցի միանշանակ պատասխանը չկա նաև մասնագիտական գրականության մեջ2:
Վ. Մ. Սավիցկին գրել է, որ չկարգավորված տերմինալոգիան, արտահայտված
անձևությամբ, ամորֆ լինելով, հասկացությունների համակարգի անորոշությամբ,
նվազեցնում է օրենքի տեղեկատվական հնարավորությունները, բացասաբար է
անդրադառնում իրավակիրառ պրակտիկայի վրա, առաջ է բերում տեսության և պրակտիկայի անվերջ և ապարդյուն վիճաբանություններ3:
Այսօր առավել կիրառելի է միկրոօբյեկտներ տերմինը, որն առաջին անգամ առաջարկվել է Ռ. Ս. Բելկինի կողմից4: Ինչպես իրավացիորեն նշում է Վ. Վ. Բիբիկովը, հենց վերջինս է առավել ամբողջական արտահայտում այդ կատեգորիայի օբյեկտների փոքր լինելու էությունը5:
Մ. Վանդերը, քննարկելով մասնագիտական գրականության մեջ տարածված
տարբեր կարծիքները, առավել հիմնավորված և փաստարկված է համարում Պ. Իշչենկոյի տեսակետը. միկրոօբյեկտները փոքրիկ օբյեկտներ են, որոնք սովորական
պայմաններում զննելիս անտեսանելի են կամ քիչ տեսանելի6: Ա. Վ. Կոչուբեյը կրի1

Տե´ս Вандер М.Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений, Питер,
2001, էջ 3:
2
Տե´ս Крылов И.Ф. В мире криминалистики: Монография, Л.,1980, էջ 194:
3
Տե´ս Савицкий В.М. Криминалистика: теория и практика. Избранные статьи, Одесса,
2007, էջ 12:
4
Տե´ս Белкин Р.С. Природа экспертизы микрообъектов, Экспертная практика. М., 1983, №
20, էջ 19:
5
Տե´ս Бибиков В.В. Микрообъекты в раскрытии и расследовании преступлений. Учебное
пособие, М., 1985, էջ 4:
6
Տե´ս Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях. Уголовно-процессуальные и
криминалистические аспекты, М. 1990, էջ 113-115:
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մինալիստիկայում միկրոօբյեկտներ բնորոշման տակ հասկանում է արտաքին կայուն հատկություններով օժտված նյութական գոյացությունները, որոնք անհատականացնում են օբյեկտը, հայտնաբերվում են հատուկ տեխնիկական միջոցների
գործադրման միջոցով և հնարավորություն ունեն պահպանվելու` մորֆոլոգիական
անալիզի ենթարկվելու համար1:
Մեր կողմից առավել ընդունելի է միկրոօբյեկտների հետևյալ բնորոշումը.
դրանք կրիմինալիստիկական նշանակալից ինֆորմացիայի նյութական կրողներ են,
անտեսանելի կամ անզեն աչքով վատ տեսանելի են և չափսերով փոքր:
Միկրոօբյեկտները քրեական գործերի բազմակողմանի, լրիվ և օբեկտիվ
քննության գործում առանձնանում են հատուկ նշանակությամբ: Դրանք առաջին
հայացքից ապացուցման գործընթացում կարող են աննշան թվալ, սակայն օժտված
են մեծ տեղեկատվությամբ: Չնայած իրենց փոքր չափսերին, հատկապես նշված
օբյեկտներն են պարունակում այնպիսի օբյեկտիվ և հավաստի տեղեկատվություններ, որոնք առնչվում են հանցավոր իրադրությանը, դրա առաջացման մեխանիզմին, հանցավոր իրադրությանն առնչվող մասնակիցներին, այսինքն՝ կարևոր նշանակություն կարող են ունենալ քննության համար:
Մարդու մարմինը կամ դիակն իրենց վրա կրում են ամենատարբեր միկրոմասնիկներ, որոնց հայտնաբերումն իրականացվում է այնպիսի քննչական գործողության ընթացքում, ինչպիսիք են քննումն ու դիակի զննումը: Մարդկային մարմնի
վրա այդպիսի մասնիկների առկայությունը հիմնականում պայմանավորված է կատարված հանցանքի բնույթով: Շատ դեպքերում այդպիսի մասնիկներ են գտնվում
մարդու ձեռքերին: Մարդու եղունգների տակ բավականին երկար ժամանակ պահպանվում են միկրոմանրաթելերը, մազերի մնացորդները, արյան և այլ արտադրությունների միկրոհետքերը, մարդկային օրգանիզմի մաշկային և տարբեր հյուսվածքային միկրոմասնիկները, բուսական ծագման տարրերը, հողը և այլն: Մարդու ձեռքերի մատների և ափային հատվածներում (հատկապես փակ, սեղմած կամ
բռունցք արած վիճակում) նույնպես հայտնաբերվում են տարբեր նյութերի միկրոմասնիկներ: Երկրորդային միկրոմասնիկներ, ինչպիսիք են հագուստի մանրաթելերը, մետաղների միկրոհետքերը, զենքի յուղը կամ այլ աղտոտվածությունները,
հանդիպում են մարմնական վնասվածքների մակերևույթներին և վերքային խողովակների մոտ` մուտքի և ելքի անցքերի շրջաններում: Միկրոմասնիկներ հայտնաբերվում են նաև մազերում, ականջի անցուղիներում և քթանցքներում: Սեռական
բնույթի հանցագործություննրի դեպքում միկրոմասնիկներ հայտնաբերվում են նաև
սեռական օրգանների շրջանում, որոնց զննումն իրականացվում է դատաբժշկական փորձագետի և համապատասխան նեղ մասնագիտացում ունեցող բժիշկ մասնագետների ներգրավմամբ:
Հագուստը նույնպես միկրոմասնիկներ կրող և հաճախակի հանդիպող օբյեկտներից է, որի վրա հայտնաբերվում են կողմնակի տեքստիլ մանրաթելեր, ապակու
փոքրիկ բեկորներ, բնափայտի, հողի տարրեր, օրգանական ծագման միկրոհետքեր, լաքուներկերի և վառելիքաքսուկային նյութերի և շինանյութերի միկրոմասնիկներ (կրաքար, ցեմենտ և այլն): Առանձին միկրոմասնիկներ և դրանց կուտակումներ
հաճախակի հանդիպում են հագուստի գրպաններում և անդրավարտիքների ծալքերի շրջանում: Կոշիկների վրա սովորաբար հայտնաբերվում են այն նույն միկրոմասնիկները, ինչ հանդիպում են հագուստի վրա:
Տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ առաջացնող սառը զենքերն
ու այլ գործիքները նույնպես միկրոմասնիկներ կրող և առավել հաճախ հանդիպող
օբյեկտներ են: Այդ առարկաների վրա հանդիպում են հագուստից արձակված միկրոմասնիկներ (օրինակ`մանրաթելեր, բրդյա թելիկներ, կաշվի մնացորդներ, քիմիա1
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կան նյութեր, մարդու մարմի մասնիկներ, մազեր, արյուն և այլն): Միկրոմասնիկները
տեղակայվում են նաև դանակի շեղբին, հարվածային մակերևույթներին, բռնակների ճեղքերի արանքում, ակոսների կտրվածքների վրա: Առարկաների և գործիքների, որոնց օգտագործմամբ ջարդվում, վնասվում են տարբեր տեսակի խոչընդոտներն ու փականները, հայտնաբերվում են ավերված, ջարդված օբյեկտների միկրոմասնիկները (բնափայտի մասնիկները, լաքուներկերի նյութերը, աղյուսներ, ծեփ
(սվաղ), ցեմենտ, կերամիկա, գիպս, ասբեստ և այլն):
Միկրոմասնիկներ կրելու ընդունակությամբ առանձնանում են ամենատարբեր
տեսակի տրանսպորտային միջոցները (մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաները, մոտոցիկլետները, ավտոբուսները, տրոլեյբուսները, տրամվայները, ջերմաքարշները և այլն): Հետիոտնին վրաերթի ենթարկելու հետևանքով տրանսպորտային միջոցը դառնում է համապատասխան հետքերը, մասնիկները կրող, որի աղբյուր են տուժողի և նրա վրա գտնվող առարկաները: Պրակտիկայում առավել հաճախ միկրոմասնիկներ կարելի է հայտնաբերել մեքենայի սրահում, լամպերի կամ
առջևի հատվածի այլ դետալների վրա և այլն:
Միկրոօբյեկտների փոքր չափսերի պատճառով դրանց հայտնաբերումն արհեստական կամ թույլ լուսավորության պայմաններում դժվար է: Այդ իսկ պատճառով օգտագործվում են ОИ-18 տեսակի լուսավորիչներ, որոնք ապահովում են հզոր
և ուղղորդված լուսային հոսք: Մեծ օգնություն կարող են ցուցաբերել մինչև 10 անգամ խոշորացում ապահովող և լուսավորության հնարավորությամբ օժտված խոշորացույցները, ինչպես նաև լայն տարածում ունեցող ծավալադիտակային (ստերեոսկոպիկ) МБС-9 կամ МБС-10 տեսակի և առարկայի, որի վրա կարող են լինել
միկրոօբյեկտները հարմարեցնելու հնարավորությամբ օժտված մանրադիտակները: Անհրաժեշտության դեպքում կիրառվում են նաև լուսազտիչներ, ուլտրամանուշակագույն լուսավորիչներ, էլեկտրոնային-օպտիկական փոխարկիչներ և այլն:
Բնական ցերեկային լուսավորությունը հնարավորություն է տալիս ճիշտ ընկալելու միկրոմասնիկների գունային հատկանիշները: Միկրոմասնիկների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները սահամանում են որոշակի պահանջներ:
Զննվող հանգույցների և հետք ընդունող խոշոր օբյեկտների ընդհանուր լուսավորման համար պետք է կիրառվեն գունային կտրուկ աղավաղումներ չառաջացնող
բավականին հզոր էլեկտրոնային լուսավորիչներ: Այս տեսանկյունից բնական ցերեկային լուսավորությունը նմանակող ճիշտ գունային ընկալման լավագույն արդյունքը կապահովեն ЛДЦ, ЛХБЦ տեսակի լյումինեսցենտային լամպերը:
Հայտնաբերման հաջորդ եղանակը հայելային և դիֆուզիոն անդրադարձումն է:
Վերջինս հնարավորություն է տալիս գտնել հետք ընդունող օբյեկտների փայլուն
մակերևութների անփայլ միկրոմասնիկները (ապակու, ողորկ փայտի, քրոմապատ
և արծնապատ մետաղների և այլնի վրա):
Քննչական գործողությունների իրականացման ժամանակ որպես լույսի աղբյուր առավել հաճախ օգտագործվում են լապտերներ, որոնք մտնում են քննիչի կամ
մասնագետի քրեագիտական տեխնիկայի մեջ (օրինակ`ФКБ մարտկոցային, ФАС,
ФКА-10 տեսակների ակումուլյատորային լապտերները և այլն):
Միկրոմասնիկների (միկրոհետքերի) հայտնաբերման նպատակով լայնորեն
կիրառվում են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները: Ներկայումս կրիմինալիստիկական պրակտիկայում մեծ տարածում ունի իրեղեն ապացույցների հայտնաբերման և հետազոտման նպատակով դեպքի վայրում և լաբորատոր պայմաններում աշխատելու համար նախատեսված ФОНАРЬ УФ, 365 нм, АС/ДС տեսակի
ուլտրամանուշակագույն լապտերը:
Միկրոօբյեկտների հետ աշխատելիս ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները
հնարավորություն են ընձեռում առարկաների վրա առաջացնելու կրկնակի լուսավորություն (տեսանելի լյումինեսցենցիա): Լյումինեսցենցիայի միջոցով հնարավոր է
հայտնաբերել տեքստիլ միկրոմանրաթելերը, բամբակյա և քիմիական մասնիկները,
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ներկածածկույթի որոշ տեսակներ, վառելիքաքսայուղային նյութերը: Արյան միկրոհետքերը ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների տակ չեն փայլում, բայց լավ
նկատելի են լյումինեսցենցիայի ժամանակ, քանի որ ունեն մուգ շագանակագույն երանգավորում:
Ժամանակակից քրեագիտական տեխնիկայում ոչ մեծ տարածքներում և օբյեկտների վրա արյան հետքերի հայտնաբերման արդյունավետ միջոց են
«Bluestar» կոչվող ռեակտիվը (քիմիական հակազդակը) և կատալիզատորը: Վերջինիս օգնությամբ բավականին արդյունավետ և օպերատիվ է հայտնաբերվում
դեպքի վայրի կասկածելի տեղանքում արյան հետքերի առկայությունը կամ բացակայությունը: Արյան հետքերի առկայության ստուգման տվյալ եղանակն առավել
տնտեսող է և պրակտիկ, քանի որ դա կարող է իրականացվել մինչև փորձագետի
կամ մասնագետի դեպքի վայր ժամանելը:
Միկրոօբյեկտների լուսանկարումն իրականացվում է դատական լուսանկարչության միկրոլուսանկարչության տեսակով՝ մանրադիտակային լուսանկարչական
խցիկների օգնությամբ, որոնք ունեն ֆոկուսային կարճ հեռավորության օբյեկտիվներ1: Ի տարբերություն նախկինում կիրառվող «Ֆէդ», «Զորկի», «Կիև», «Զենիթ»,
«Սպուտնիկ» և այլ ֆոտոխցիկների, ներկայումս կրիմինալիստիկական պրակտիկայում և´ դեպքի վայրում, և´ լաբորատոր պայմաններում աշխատելիս լայանորեն
կիրառվում են «Sony», «Canon», «Samsung» և «Olympus» ապրանքատեսակների
գունավոր թվային ֆոտոխցիկները:
Դեպքի վայրի առավել մանրամասն ամրագրման համար ՌԴ և արտասահմանյան երկրերի կրիմինալիստիկական պրակտիկայում կիրառվում են նաև օդային
նկարահանող սարքերը, որոնց առավելությունն այն է, որ դրանք առավել լայն տարածք են ընդգրկում, հեռակառավարման վահանակի միջոցով կարելի է կատարել
առանձին առարկաների հանգուցային, դետալային լուսանկարներ`փոքր առարկաների առավել մեծ պատկերներ ստանալու համար: Առավել կիրառելի է 3D մոդելով
կառուցված մասնագիտացված կայանը, որը հատուկ ծրագրային ապահովման միջոցով հնարավորություն է տալիս տարբեր ռակուրսներով (առարկայի հեռանկարանային դիրքով) և կարճ ժամկետներում առավել մանրամասնորեն ստանալ դեպքի վայրի ֆոտո- և վիդեոպատկերը, որի տվյալները լայնորեն օգտագործվում են
տարբեր փորձաքննությունների ժամանակ:
Միկրոմասնիկների հետ աշխատելիս օգտագործվում են էմիսիոն սպեկտրալ
անալիզը, թղթի քրոմատոգրաֆիան, ռենտգենյան անալիզը, մոլեկուլյար սպեկտրոսկոպիայի առանձին տարբերակներ, քիմիական միկրոանալիզը և այլն2:
Միկրոօբյեկտների կրիմինալիստիկական հետազոտության համար օգտագործվում են այնպիս ճշգրիտ մեթոդներ, ինչպիսիք են`
¾ մորֆոլոգիական վերլուծությունը (անալիզը), որի միջոցով հետազոտվում
են մակրո-, միկրո- և ուլտրամիկրոմակարդակի նյութական հետքերը,
¾ նյութերի տարրերի և մոլեկուլների վերլուծությունը, որը հնարավորություն է
տալիս որոշել նյութի քիմիական բաղադրությունն ու քանակությունը,
¾ կառուցվածքային վերլուծությունը, որի միջոցով կատարվում է բյուրեղային
նյութերի արդյունավետ հետազոտություն,
¾ լազերային մաս-սպեկտրիոմետրիան, որը կիրառվում է նյութերի քանակական և որակական հատկանիշների հետազոտության համար3:
Միկրոօբյեկտների փորձագիտական հետազոտության արդյունքները օգնում
են պարզել`
1

Տե´ս Լ.Օհանյան, Կրիմինալիստիկա, Երևան, 2010, էջ 241:
Տե´ս նույն տեղում, էջ 456:
3
Տե´ս Ищенко Е., Плоткин Д. Особо точные методы проведения экспертиз //. «Законность». 2003, №4, էջ 27-28:
2
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¾ սպանվածի անձը (մետաղի միկրոմասնիկների առկայությունը տուժողի
մարմնի և հագուստի վրա վկայում են մետաղամշակման աշխատանքների իրականացման մասին, բամբակի փոշու առկայությունը՝ տեքստիլ արտադրության),
¾ այն տեղանքը, որտեղից բերվել է դիակը,
¾ մահը վրա հասնելու ժամկետը (բույսերի ծաղկման ժամանակը, դիակի վրա
փոշու առկայությունը),
¾ այն հանգամանքը, թե տուժողը սպանվել է հրդեհից առաջ, թե հետո (միկրոմասնիկների բացակայությունը շնչուղիներում վկայում է այն մասին, որ սպանությունը կատարվել է հրդեհից առաջ),
¾ հանցագործության կատարման տեղը և հանգամանքները,
¾ կոնկրետ անձի դեպքի վայրում գտնվելու փաստը (վերջինիս հագուստի,
կոշիկների, մարմնի վրա բուսական ծագման, հողային աղտոտվածությունների
միկրոմասնիկների առկայությունը),
¾ հանցագործի տեղաշարժման հետքուղին,
¾ հանցավոր գործողության մեթոդներն ու մեխանիզմը, բոլոր հանցակիցների
գործողությունների բնույթն ու հաջորդականությունը,
¾ հանցագործության կատարման գործիքը (սպանության գործով կասկածյալի մոտ գտնվող դանակի վրա հայտնաբերվել են տուժողի վերնաշապիկի հետ
նույն խմբային պատկանելիությունն ունեցող միկրոմանրաթելեր)1:
Մանրաթելերի և դրանց փորձագիտական հետազոտության ապացուցողական
նշանակությունը անգնահատելի է: Դեպքի վայրում կամ կրիչ առարկաների վրա
հայտնաբերված մանրաթելերի մասնիկներով հնարավոր է պարզել մանրաթելերի
կամ գործվածքների մասերով ամբողջի կազմումը, դեպքի վայրում այս կամ այն առարկայի գտնվելը, առարկայի կոնտակտային փոխազդեցության փաստը հանցագործության իրադրության մյուս օբյեկտների հետ և այլն:
Մանրաթելային քրեագիտական փորձաքննության ժամանակ փորձագետին են
տրամադրվում ձեռագիր գրառումներով, թղթե ծրարներում առկա սպունգերի վրա
մանրաթելեր հայտնաբերելու նպատակով վերցված միկրոմասնիկներ`դրանց վրա
եղած ենթադրյալ մանրաթելերը հետազոտելու նպատակով, իսկ լաբորատոր պայմաններում համապատասխան հագուստների և գործվածքների վրայից ենթադրյալ
մանրաթելերը վերցվում են մաքուր և խոնավ սպունգների միջոցով: Լաբորատորիայում մանրաթելերն ուսումնասիրվում են «МБС-9» մանրադիտակի տեսադաշտում, արհեստական անդրադարձող լույսի պայմաններում, տարբեր խոշորացումների ներքո, կիրառվում է նաև հետազոտում «Микромед МС-2» մանրադիտակի
տեսադաշտում (խոշորացումը՝ 10 անգամ, լույսը՝ անդրադարձած): Փորձաքննությանը ներկայացված համապատասխան փաթեթներում առկա վերնահագուստների,
գործվածքների կազմի մեջ մտնող մանրաթելերից պատրաստվում են միկրոպրեպարատներ, որից հետո վերջիններս հետազոտվում են «Микромед Полар-3» և
«SWIFT» մանրադիտակի տեսադաշտում (խոշորացումը՝ 200 անգամ, լույսը
թափանցող): Մանրաթելերի գույները տրվում են այնպես, ինչպես դրանք երևում են
մանրադիտակի տեսադաշտում՝ թափանցող լույսի պայմաններում2: Մանրաթելերի
մանրադիտակային հետազոտության արդյունքների հիման վրա փորձագետը նշում
է, թե փորձաքննությանը ներկայացված թելերի զանգվածների խուրձերի նմուշներն
ունեն արդյոք միևնույն բաղադրությունը, այսինքն՝ ունեն ընդհանուր սեռային պատկանելիություն, թե ոչ:
Լաքաներկերի և ներկանյութերի դատանյութագիտական փորձաքննություն1

Տե´ս Бибиков В.В. Микрообъекты в раскрытии и расследовании преступления. М.,1985,
էջ 25:
2
Տե´ս Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них.
Москва, 1983, էջ 52-64:
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ներն անցկացվում են որոշակի նյութերի մասնիկները հայտնաբերելու, դրանց տեսակը, բնույթը, կազմը, նշանակությունը պարզելու, հետազոտվող ու համեմատվող
օբյեկտները նույնացնելու նպատակով:
Ներկածածկույթի և քսայուղերի հետքերի հայտնաբերումն իրականացվում է
ակնադիտորեն՝ բնական լույսի տակ, իսկ որոշ հատվածներ՝ նաև «МБС-9» մանրադիտակի տեսադաշտում (խոշորացումը 16X, 56X, լույսը՝ արհեստական, անդրադարձած) հետազոտելով: Հետազոտելի օբյեկտների վրա ներկանման նյութի
քսվածքներ կամ շերտանստվածքներ հայտնաբերելիս մանրադիտակային հետազոտությամբ պարզվում է դրանց մորֆոլոգիական հատկանիշները` միաշերտ կամ
երկշերտ, փայլուն կամ փայլատ, հարթ կամ անհարթ և այլն: Դրանք ներդրված են
գործվածքի թելիկների վրա: Այստեղ ևս գույները տրվում են այնպես, ինչպես
դրանք երևում են մանրադիտակի արհեստական, անդրադարձած լույսի ներքո: Այնուհետև հետազոտելի օբյեկտներից ասեղով առանձնացված միկրոմասնիկների
նկատմամբ մանրադիտակի տեսադաշտում կատարվում է քիմիական հետազոտություն՝ օրգանական լուծիչների ազդեցությամբ (ացետոն, քլորաֆորմ) և ռեակցիա՝ դիֆենիլամինի ծծմբաթթվական լուծույթի հետ: Փորձաքննությանը ներկայացված հետազոտելի օբյեկտների վրա ներկածածկույթի միկրոմասնիկներ հայտնաբերելու նպատակով դրանք թափ են տրվում սպիտակ, մաքուր թղթի վրա: Օբյեկտներից անջատված ընդհանուր զանգվածը հետազոտվում է «МБС-9» մանրադիտակի տեսադաշտում (խոշորացումը՝ 16X, 56X, լույսը՝ արհեստական, անդրադարձած)1:
Միներալների, բնական և թանկարժեք քարերի դատանյութագիտական փորձաքննությունները կատարվում են, մասնավորապես, միներալների, թանկարժեք
քարերի բնույթը, որակի կարգը պարզելու, կրիչ օբյեկտների վրա թանկարժեք քարերի հետքերը, նաև թանկարժեք քարերի վրա մետաղապատման և այլ հատկանիշների հետքերը հայատնաբերելու, քարերի արժեքն ու ծագման աղբյուրները
պարզելու նպատակով: Մետաղների և համաձուլվածքների դատանյութագիտական փորձաքննություներն անցկացվում են, մասնավորաապես, տարբեր օբյեկտների վրա մետաղական մասնիկների հայտնաբերման, մետաղների և համաձուլվածքների բաղադրության, դրանցից պատրաստված արտադրանքի հետազոտման, այդ արտադրանքի պատրաստման եղանակն ու տեխնոլոգիան պարզելու,
հետազոտվող և համեմատվող օբյեկտների նույնացման նպատակով:
Փորձաքննության ուղարկված հետազոտելի օբյեկտներում, զանգվածներում,
բնական քարերի, համաձուլվածքների և թանկարժեք մետաղների` ոսկու /Au/ և արծաթի /Ag/ առկայությունը և քանակությունը պարզելու համար կիրառվում են ատոմային սպեկտրալ վերլուծության մեթոդները2:
Էմիսիոն սպեկտրալ վերլուծության մեթոդի կիրառմամբ որոշվում է զանգվածների տարրերի բաղադրությունը: Փաթեթների քարանման զանգվածները նախապես ջարդում են, մանրացնում, մաղում, խառնում և կրճատում: Այնուհետև միջինացված զանգվածներից պատրաստվում են փորձանմուշներ և տեղադրվում են
ածխային էլեկտրոդների խոռոչում և այրվում հաստատուն հոսանքի աղեղում
հետևյալ պայմաններում`
¾ սպեկտրոգրաֆ քվարցե «ИСП-28», միջին դիսպերսիայի, եռաոսպնյակային
լուսավորման համակարգով,
¾ սպեկտրոգրաֆի ճեղքի լայնությունը` 12 մկմ,
¾ միջանկյան դիաֆրագման` 2,
1

Տե´ս Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и покрытий,
Вып.1,2,3, М., ВНИИСЭ МЮ СССР, 1988, էջ 24-37, 70-84:
2
Տե´ս Зайдель А.Н. Эмиссионный спектральный анализ атомных материалов, Москва,
1960, էջ 102-112:
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¾ թուլացուցիչը` 10 աստիճան,
¾ լույսի աղբյուրը` հաստատուն հոսանքի աղեղ ՈՒԲԻ-2 գեներատորից,
¾ աղեղի հոսանքի ուժը` 15 Ա,
¾ էքսպոզիցիան` 3 րոպե,
¾ ֆոտոթիթեղը` սպեկտրալ «ЭС» տիպի,
¾ երևակումը` 4 րոպե,
¾ ֆիքսումը` թթու ֆիքսաժում:
Այնուհետև սպեկտրագրերի վերծանությամբ պարզվում է փաթեթներում առկա
զանգվածներից վերցված փորձանմուշներում սարքի զգայունության սահմաններում բնական քարերի, համաձուլվածքների և թանկարժեք մետաղների էլեմենտներ
հայտնաբերվու՞մ են, թե՞ ոչ1:
Պետք է նշել, որ ցանկացած փորձագիտական եզրակացության արդյունավետությունը, դրանց հավաստիությունը, ամբողջականությունն ու օբյեկտիվությունը
կախված են ոչ միայն բարձր որակավորում ունեցող փորձագետների աշխատանքից, այլև գիտատեխնիկական լավ հագեցվածությունից և ժամանակին համահունչ
կիրառվող տեխնիկական սարքավորումներից: Ժամանակակից կրիմինալիստիկական պրակտիկայում առավել տարածված է դատակենսաբանական և այլ միկրոօբյեկտների հետազոտման համար նախատեսված «Leica DM1000» տեսակի մանրադիտակը, որին կարող է համակցվել նաև թվային ֆոտոխցիկը և գրանցել հետազոտելի օբյեկտների ուսումնասիրության արդյունքները: Տարբեր տեսակի միկրոօբյեկտների և միկրոպրեպարատների հետազոտման արդյունավետ սարքավորում է
համարվում նաև «Leica DM 2500» տեսակի մանրադիտակը: Թմրամիջոցների և ուժեղ հոգեներգործուն դեղամիջոցների միկրոանալիզի, միներալների և թանկարժեք
քարերի նույնացման, ներկածածկույթի, վառելիքաքսայուղային և մանրաթելային,
օրգանական և անօրգանական ծագման միկրոմասնիկների արդյունավետ հետազոտման համար լանորեն կիրառվում են «Спектрометр Raman Microscope DXR» և
«ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS10» տեսակի սպեկտրոմետրերը և «ИК
микроскоп NICOLET iN10» տեսակի մանրադիտակը:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МИКРОЛОГИИ
Сергей Мирзоян
Главный специалист юридического отдела Аудиторской палаты РА,
Преподаватель кафедры уголовного процесса, ОРД и криминалистики
Академии Образовательного комплекса полиции Республики Армения
________________________________

Цель статьи-анализ теоретических основ и возможностей криминалистической микрологии и связанное с этим обсуждение основных вопросов.
В статье приводится ссылка на историю развития криминалистической
микрологии, ее сущности и предмета, экспертизы объекта и о важной ролии и
значении экспертизы в раскрытии преступлений.
Статья также затрагивает вопросы организационно-методических и
теоретических основ в экспертной практике, а также использование
современных технических средств в развитии криминалистической микрологии.

1

Տե´ս Гордон Б.Е. Спектральный эмиссионный анализ, Москва, 1965, էջ 56-63:
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THEORETICAL BASES AND POSSIBILITIES OF FORENSIC
MICROLOGY
Sergey Mirzoyan
Chief Specialist of the Legal Department in the Audit Chamber of the RA,
Lecturer in the Chair of Criminal Procedure, Operative Intelligence Activity
and CriminalisticsAcademy of the Educational Complex of the Police of the RA
_________________________________

The given article aims to analyze the theoretical foundations and possibilities of
forensic micrology and discuss the related issues.
The article deals with forensic micrology development history, essence and
subject, forensic examination objects, its important role and significance in crime
detection, organizational and theoretical problems in forensic practice, as well
prospects for the development of forensic micrologyusing modern techniques.
Բանալի բառեր - կրիմինալիստիկական տեխնիկա, կրիմինալիստիկական միկրո-

լոգիա, միկրոօբյեկտներ, փորձագիտական եզրակացություն, դեպքի վայր,
դատանյութագիտական փորձաքննություն:
Ключевые слова - криминалистическая техника, криминалистическая микрология, микрообъекты, экспертное заключение, место происшествия, экспертизы
веществ, материалов и изделий.
Key words - forensic techniques, forensic micrology, micro-objects, expert opinion,
place of incident, forensic expertise.
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ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
Արտակ Հովհաննիսյան
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի
քրեական դատավարության ամբիոնի պետ,
ոստիկանության փոխգնդապետ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
_____________________________

Մարդկությունը մինչ օրս չի կողմնորոշվել ինֆորմացիայի սուբստանցիոնալ
էության շուրջ: Այն հարցին, թե, ի վերջո, ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ինֆորմացիան` մատերիա՞, թե՞ էներգիա, կիբեռնետիկայի հիմնադիր Նորբերտ Վիները պատասխանում է. «Ինֆորմացիան մատերիա չէ, և ոչ էլ էներգիա, ինֆորմացիան` ինֆորմացիա է»1: Այս արտահայտության մեջ ակնհայտորեն երևում է ինֆորմացիայի`
որպես օբյեկտիվ իրականության երևույթի բարդության և բազմաշերտության հատկանիշը, որը գրեթե անհնար է դարձնում այն ժամանակակից գիտական մեթոդոլոգիայի և տեխնոլոգիաների միջոցով սպառիչ կերպով ճանաչելու հնարավորությունը:
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը, տեղեկատվական հասարակության ձևավորումն իրենց ազդեցությունն են ունենում բոլոր հասարակական
հարաբերությունների վրա, և բացառություն չեն նաև օպերատիվ-հետախուզական
ճանաչման կապակցությամբ ծագող հասարակական հարաբերությունները:
Տեղեկատվական հասարակության ձևավորումը բարդ և հակասական սոցիալպատմական գործընթաց է: Այն սկսել է ձևավորվել XX-րդ դարի երկրորդ կեսից,
երբ մարդկության պատմության մեջ առաջին անգամ տեղի ունեցավ տեղեկատվական «պայթյուն», և որակապես փոխվեցին տեղեկատվական հոսքերի դերն ու նշանակությունը հասարակության կյանքում: Սակայն, միաժամանակ, պետք է արձանագրենք, որ օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիայի էության իմաստավորման, նրա սոցիալական նշանակության տեսական ընկալման ոլորտում մասնագիտական հանրությունը չի կարողացել որակական թռիչք արձանագրել: Դրական
տեղաշարժեր այս առումով հնարավոր եղավ ապահովել միայն վերջին տարիներին, երբ ի հայտ եկան մենագրություններ, որտեղ արտացոլված էին ՕՀԳ ինֆորմացիոն ապահովման իրավական և կազմակերպական ասպեկտները2:
Օպերատիվ-հետախուզական օրենքում օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիայի հասկացությունը սահմանված չէ: Այդ հասկացության սահմանումները
մենք հանդիպում ենք մասնագիտական գրականությունում: Օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիայի հասկացության` մասնագիտական գրականության մեջ առկա սահմանումների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տեսաբանների կողմից որպես օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիայի հիմնական հատկանիշներ դիտարկվում են` բովանդակությունը, ստացման և օգտագործման նպատակը, հատուկ ընթացակարգը (մեթոդիկան, մարտավարությունը), սուբյեկտային կազմը:
1

Տե´ս Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / 2-е издание.
– М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983, էջ 9:
2
Տե´ս օրինակ՝ Голубовский В.Ю. Теоретические и правовые аспекты информационного
обеспечения оперативно-розыскной деятельности. – СПб.: Санкт Петербургский
университет МВД РФ, 2000.; Шумилов А.Ю. Основы уголовно-правовой оценки сыскной
информации. – М.: Изд-во «Шумилов И.И.», 2000:
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Պետություն և իրավունք

Սակայն այդ հատկանիշների մասին տարբեր գիտնականներ ունեն ոչ միատեսակ
մոտեցում, ինչն էլ պայմանավորում է նրանց կողմից առաջարկվող սահմանումների
վերլուծության անհրաժեշտությունը:
Օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիայի հասկացությունը սահմանելու առաջին փորձերից մեկը կատարել է Ս.Ս. Օվչինսկին: Նա օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիա ասելով հասկանում էր սոցիալական ինֆորմացիայի մի տարատեսակ, որն «ունի ստացման հատուկ նպատակ (պայքարը հանցավորության դեմ),
ստացման հատուկ մեթոդներ ու օգտագործման ռեժիմ, որոնք ապահովում են
կոնսպիրացիան, աղբյուրների հուսալի ծածկագրումը, տեղեկությունների ստուգման հնարավորությունը և դրանց կիրառումը միայն շահագրգիռ օպերատիվ աշխատակիցների և քննչական մարմինների կողմից»1:
Դ.Վ. Գրեբելսկին օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիայի տակ հասկանում էր նախնական ու ելակետային տվյալների համակցություն, որը վերաբերում է
հանցագործության նախապատրաստմանն ու կատարմանը մասնակից անձանց,
հանցավոր երևույթներին ու փաստերին, օպերատիվ-հետախուզական ուժերին ու
միջոցներին, ինչպես նաև այն պայմաններին, որոնցում ընթանում էր միլիցիայի
մարմինների գործունեությունը հանցավորության դեմ պայքարում2:
Դ.Վ. Գրեբելսկու առաջարկած սահմանման մեջ «տվյալների համակցություն»
եզրույթի օգտագործման առնչությամբ իր անհամաձայնությունն էր հայտնում Վ.Ա.
Լուկաշովը: Նա, մասնավորապես, կարծում էր, որ այդպիսի մոտեցման դեպքում օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիայի էության վերաբերյալ պատկերացումները անարդարացիորեն ընդլայնվում են` անխուսափելիորեն ընդգրկելով տեղեկություններ տնտեսական, ժողովրդագրական և այլ պայմանների մասին, որոնք
հաշվի են առնվում օպերատիվ իրադրության ուսումնասիրման և հանցավորության
դեմ պայքարի կազմակերպման ժամանակ. «Լինելով լայն իմաստով սոցիալական
ինֆորմացիայի բաղադրատարրեր` այդ տեղեկությունները չունեն օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիային յուրահատուկ հատկանիշները` ոչ դրանց ստացման աղբյուրների և ոչ էլ օպերատիվ-հետախուզական գործունեությունում օգտագործման նպատակների տեսանկյունից»3:
Ի տարբերություն Դ.Վ. Գրեբելսկու, Վ.Ա. Լուկաշովը օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիայի բովանդակությունը բացահայտում էր այլ բաղադրատարրերի
միջոցով. տեղեկություններ, որոնք բնութագրում են` օպերատիվ-մարտավարական
իրադրությունը, հանցագործության նախապատրաստման ու կատարման մեջ կասկածվող անձանց հոգեբանական գծերը, ընթացիկ օպերատիվ-հետախուզական ու
պրոֆիլակտիկ միջոցառումները, հանցագործությունների կատարման եղանակներն ու միջոցները, հանցագործների ու հափշտակված իրերի արտաքին բնութագրիչ գծերը, ինչպես նաև տեղեկություններ մտահղացվող և նախապատրաստվող
հանցագործությունների, այն հանգամանքների մասին, որոնք անմիջական կամ պոտենցիալ նշանակություն ունեն օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների
պլանավորման ու անցկացման, օպերատիվ-վերլուծական աշխատանքի իրականացման, նախնական քննությանը օժանդակություն ցուցաբերելու համար4:
Ա. Լ. Կովաչովը օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիան սահմանում է որ1

Տե´ս Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / под. ред. А.С. Овчинского и
В.С. Овчинского. – М.: Инфра-М, 2000, էջ 39:
2
Տե´ս Гребельский Д.В. О соотношении криминалистических и оперативно-розыскных
характеристик преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. Сб.
науч. статей. – М., 1984, էջ 73-74:
3
Տե´ս Лукашов В.А. Введение в курс «Оперативно-розыскная деятельность органов
внутренних дел». Киев, 1976, էջ 26-28:
4
Նույն տեղում, էջ 30-31:
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պես «տեղեկությունների, տվյալների ամբողջություն, որոնց ծավալն ու բովանդակությունը այս կամ այն չափով վերացնում են օպերատիվ իրադրության մասին գիտելիքների անորոշությունը..., համապատասխանում են օպերատիվ մարմինների
գործունեության նպատակներին ու խնդիրներին, և որոնք կիրառվում են հանցագործությունների նախազգուշացման և բացահայտման, ինչպես նաև ներքին կառավարչական գործունեության մեջ»1:
Իր իմաստով Ա. Լ. Կովաչովի առաջարկած սահմանմանը մոտ տեսակետ է
հայտնում Ի. Մ. Վոլչկովը. «Օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիան օպերատիվ-հետախուզական գործունեության համակարգի ուժերի, միջոցների և մեթոդների կառավարման միջոցով դրա սուբյեկտի կողմից ստացված և հատուկ ռեսուրս
կազմող բազմապիսի փաստական տվյալներն են, տեղեկություններ և գիտելիքներ,
որոնց ծավալն ու բովանդակությունը վերացնում է անորոշությունը և ապահովում է
նշված համակարգի գործունեությունը օպերատիվ-հետախուզական օրենքով սահմանված` օպերատիվ մարմինների առջև դրված խնդիրների լուծումը»2:
Ի տարբերություն այլ հեղինակների, Ա. Լ. Կովաչովն ու Ի. Մ. Վոլչկովը կիրառում են «անորոշություն» եզրույթը, որը, կարծում ենք, հատուկ բացատրության կարիք ունի:
Ինֆորմացիայի տեսության կենտրոնական հասկացությունների շարքում լայնորեն կիրառվում է «անորոշ իրավիճակ (էնթրոպիա)» հասկացությունը: Անորոշությունը կարող է բնութագրական լինել ինչպես օբյեկտների վերաբերյալ գիտելիքներին, այնպես էլ տվյալ օբյեկտին: «Եթե որևէ օբյեկտի վերաբերյալ մեր գիտելիքներում գոյություն ունի անորոշություն, ոչ հստակություն, իսկ, ստանալով նոր տեղեկություններ այդ առարկայի մասին, մենք կարող ենք առավել որոշակիորեն դատել դրա վերաբերյալ, ապա դա նշանակում է, որ այդ տեղեկությունը պարունակել
է ինֆորմացիա»3: Եթե հաղորդումը չի նվազեցնում անորոշության աստիճանը, ապա դիտարկվող տեսության դիրքերից ենթադրվում է, որ այն ինֆորմացիա չի պարունակում:
Այս կոնցեպցիան բավական արդյունավետ է կարողանում պարզաբանել ինֆորմացիոն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում հանցագործությունների բացահայտման, դրանք կատարած անձանց հետախուզման (որոնման) շրջանակներում, երբ վարկածների ստուգումը ազդարարում է որևէ անորոշության վերացում և
նոր անորոշության ծնունդ` մինչ այն պահը, քանի դեռ տեղեկատվական հոսքը չի
բերի ընդհանուր անորոշության վերացման:
Վ.Մ. Ատմաժիտովը, «օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիա» հասկացությունը սահմանելիս, առաջին պլան է մղում այդ ինֆորմացիան ստացող սուբյեկտին: Օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիայի ներքո նա հասկանում է օպերատիվ-հետախուզական գործունեության սուբյեկտի կողմից հատուկ մեթոդների և
միջոցների օգնությամբ ստացվող փաստացի տվյալները, որոնք պարունակում են
հանցագործությունների կանխման և բացահայտման, հետախուզական աշխատանքի և հանցավորության դեմ պայքարի այլ խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ և պիտանի գիտելիքներ4:
Օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիայի հատկանիշների մանրամասն
1

Ա.Լ. Կովաչովից մեջբերումն ըստ` Волчков И. М. Реализация оперативно-розыскной
информации: теоретико-методологические проблемы: монография. – Псков: Псков. юрид.
ин-т ФСИН России, 2011, էջ 22:
2
Տե´ս նույն տեղում, էջ 23:
3
Տե´ս Урсул А.Д. Отражение и информация. – М: Мысль, 1973, էջ 32:
4
Տե´ս Атмажитов В.М. Реализация оперативно-розыскной информации: Лекция. – М.:
Академия МВД СССР, 1984, էջ11: Атмажитов В.М., Яковец Е.Н. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. – М., 2003, էջ 8:
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մատնանշմամբ աչքի է ընկնում Վ. Յու. Գոլուբովսկու առաջարկած սահմանումը.
«Օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիան օպերատիվ-հետախուզական օրենքով և օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մարտավարությունը կարգավորող գերատեսչական նորմատիվ ակտերով նախատեսված կարգով ստացված
տեղեկություններ են անձանց (ֆիզիկական անձանց խմբերի), առարկաների, փաստաթղթերի, փաստերի, իրադարձությունների, երևույթների և գործընթացների մասին, որոնք ամրագրված են նույնականացման հնարավորություն ստեղծող ռեկվիզիտային նյութական կրիչների վրա և կենտրոնացված ինֆորմացիոն համակարգերում և օպերատիվ հաշվառման գործերում»1:
Ինչպես տեսնում ենք, Վ. Յու. Գոլուբովսկու սահմանման մեջ առանձնահատուկ նշանակություն է տրվում օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիայի նյութական կրիչների վրա ամրագրված լինելուն, ինչը նշանակում է, որ օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիային վերաբերում է միայն որոշակի կանոններով ամրագրում ստացած ինֆորմացիան:
Քննարկված հասկացություններում հեղինակները որպես օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիայի օգտագործման նպատակ հիմնականում նշում են հանցավորության դեմ պայքարի խնդիրների լուծումը, ինչը, մեր կարծիքով, չի բացահայտում դրանում «պարփակված» ողջ պոտենցիալը, քանի որ օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիան պրակտիկայում օգտագործվում է նաև օպերատիվ-հետախուզական գործունեության այլ` այսպես կոչված ոչ քրեաիրավական խնդիրները լուծելիս:
Խնդրո առարկայի շուրջ տեսական քննարկումների ու բանավեճերի արդյունքում օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիայի սոցիալական բնության ճանաչման համար որոշիչ պետք է համարել գիտնականների կողմից այդ ինֆորմացիայի
ստացման աղբյուրների, մեթոդների ու հնարքների յուրահատկությունը (մարտավարական տարրը), էնթրոպիայի վերացման ունակությունը, ինչպես նաև նյութական ռեկվիզիտային կրիչներում ամրագրված լինելը օպերատիվ-հետախուզական
ինֆորմացիայի էական հատկանիշներ դիտարկելը:
Վերը նշվածից կարելի է եզրակացնել, որ օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիայի հասկացության սահմանումը պետք է ներառի այնպիսի էական հատկանիշներ, որոնք կարող են պատասխանել հետևյալ հարցերին` «ի՞նչ է այն իրենից
ներկայացնում», «ո՞վ և ինչպե՞ս է այն ստանում», «ինչպե՞ս է այն ամրագրվում»,
«ինչպե՞ս է այն օգտագործվում»:
Հաշվի առնելով օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիայի հասկացության`
վերը ուսումնասիրված սահմանումների վերլուծությունը` մենք առաջարկում ենք
այդ հասկացության հեղինակային սահմանումը. «Օպերատիվ-հետախուզական ինֆորմացիան օպերատիվ-հետախուզական ստորաբաժանումների աշխատակիցների կողմից օպերատիվ-հետախուզական գործունեության ուժերի, միջոցների ու մեթոդների կիրառմամբ, այդ գործունեության խնդիրների լուծման նպատակով հավաքված, ստուգված, ինֆորմացիոն համակարգերում ու օպերատիվ հաշվառման
գործերում ամրագրված տեղեկություններն են` անձանց, առարկաների, փաստաթղթերի, փաստերի, իրադարձությունների, երևույթների և գործընթացների մասին»:

1

Голубовский В. Ю. Теория и практика информационного обеспечения оперативнорозыскной деятельности подразделений криминальной милиции: дис. … д.ю.н.: 12.00.09.
– СПб., 2001, էջ 41:
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The article presents a logical analysis of definitions of operational-investigative
information which are mentioned in the literature. On the basis of the conducted
analysis, the author formulates the requirements for essential features that should be
used when designing the concept of operational-investigative information. The author
suggests the definition of the operational-investigative information.
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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։

