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ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի
ամբիոնի դոցենտ (համաձայնությամբ)

ապահովման և եվրաինտեգրման բաժնի դատախազ, իրավ.
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ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁ

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Æ àôÔºðÒÀ Ø²ðîÆ 8-Æ`
Î²Ü²Üò ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ îàÜÆ ²èÂÆì

ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԹԵՄԱՅՈՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Միջոցառմանը քննարկվել է հանրային ոլորտում բարեվարքության խթանման միջազգային փորձը, ՀՀ-ում դրա կիրառման հնարավորությունները:
Բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի կողմից ներկայացվել է կառույցի ռազմավարությունը՝ առաջիկայում նախատեսվող ծրագրերը:
ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Ա.
Հարությունյանը՝ ներկայացնելով կոռուպցիոն
դեպքերի բացահայտման ուղղությամբ դատախազության կողմից կատարված աշխատանքը, իր ելույթում նշել է, որ կոռուպցիայի դեմ
պայքարը եղել և շարունակում է մնալ դատախազության գործունեության առաջնահերթություններից:

ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Ա.
Հարությունյանը մասնակցել է «Ազգային և միջազգային ջանքերը կիրառական էթիկայի ոլորտում» թեմայով խորհրդաժողովին:
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ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Æ îºÔ²Î²ÈÀ Ø²êÜ²ÎòºÈ ¾
ÎàèàôäòÆ²ÚÆ ¸ºØ ä²Úø²ðÆ ÂºØ²Úàì øÜÜ²ðÎØ²ÜÀ

ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԹԵՄԱՅՈՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
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§²½·³ÛÇÝ & ÙÇç³½·³ÛÇÝ ç³Ýù»ñÁ ÏÇñ³é³Ï³Ý ¿ÃÇÏ³ÛÇ áÉáñïáõÙ¦ Ã»Ù³Ûáí
ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÝ ÐÐ ·ÉË³íáñ ¹³ï³Ë³½Ç ï»Õ³Ï³É
². Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ »ÉáõÛÃÁ
Հարգելի գործընկերներ,
Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել խորհրդաժողովին մասնակցելու հրավերի
համար: Մեր կարծիքով բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկային առնչվող հարցերի քննարկմանը նվիրված նման խորհրդաժողովները չափազանց կարևոր են, քանի որ
նման քննարկում ների միջոցով է, որ հնարավոր է լինում վեր հանել պաշտոնատար անձանց էթիկային վերաբերող խնդիրներ, որոնք
առաջին հայացքից կարող են տեսանելի չլինել, կամ չկարևորվել, սակայն իրականում
դրանք ունենում են լուրջ բացասական ազդեցություն մեր երկրում արդարության, ժողովըրդավարության ազատ տնտեսական մրցակցության և երկրի զարգացման համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող այլ ոլորտների վրա: Կարող եմ միանշանակ փաստել, որ
Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունն իր աշխատանքում առաջնորդվում է այն
համոզմամբ, որ արդարությունը, օրինականությունը և օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունն այն հիմ նարար սկզբունքներն են, որոնց անզիջում և հետևողական պահպանումն
է ապահովելու Երկրի կայունությունն ու հզորությունը: Բոլորի հավասարությունը օրենքի
առաջ ասելով մենք նկատի ունենք բոլորի առանց բացառությունների, անկախ այս կամ այն
անձի զբաղեցրած պաշտոնից, կապերից և ունեցած ֆինանսական հնարավորություններից:
Մեր գործընկերներից նրանք, ովքեր հետաքըրքրվում են վերջին մի քանի տարիներին
դատախազությունում իրականացվող բարեփոխում ների ընթացքով, կփաստեն, որ այս ուղղությամբ կատարվել է շոշափելի աշխատանք:
Օրինակ, կոռուպցիոն հանցագործությունների
մասով կարող եմ տեղեկացնել, որ վերջին տարիներին քրեական գործեր են հարուցվել 1 դատավորի, 1 դատախազի, 10 քննիչի, 10 ոստիկանության աշխատակցի նկատմամբ: Ի դեպ՝

մեկ տասնյակից ավել անձ քրեական պատասխանատվության է ենթարկվել այն բանի համար, որ քաղաքացիներից գումարներ են պահանջել՝ իբրև թե դատախազներին փոխանցելու համար, ընդ որում, այդ անձանց մի մասը
քննիչներ են եղել: Պետք է ասեմ, որ նշվածներիցս վերջին գրեթե բոլոր դեպքերով քրեական գործերը հարուցվել են դատախազության
ձեռքբերած տեղեկությունների հիման վրա` ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ձեռնարկված օպերատիվհետախուզական միջոցառումների արդյունքում:
Չնայած նշածս արդյունքներին՝ դատախազության համակարգում մենք վստահ ենք, որ կոռուպցիայի դեմ միայն համակարգվա՜ծ պայքարը կարող է զգալի արդյունքներ տալ: Անվիճելի է, որ միայն իրավապահ մարմինների ջանքերով անհնարին է արդյունավետ պայքար տանել կոռուպցիայի դեմ, եթե հասարակության
բոլոր շերտերում առկա չլինի անհանդուրժողականություն նման ցանկացած դրսևորման
նկատմամբ: Սակայն, դրա հետ մեկտեղ, առանձին վերցված մեկ պետության ներսում
նշածս համակարգված պայքա՜րն էլ դեռ չի երաշխավորում շոշափելի արդյունքների գրանցում, եթե այդ պայքարի համար մենք զինված
չենք մեր տարբեր գործընկերների՝ այդ գործում հաջողված փորձի վերաբերյալ ամենաթարմ գիտելիքներով: Այս մոտեցումը հաշվի
առնելով՝ մենք չափազանց կարևորում ենք
նման խորհրդաժողովները, նման քննարկում ները, քանի որ դրանք այս կարևորագույն ոլորտում հաջողության հասնելու անգնահատելի փորձ և գիտելիքներ փոխանցելու գերազանց հնարավորություն են հանդիսանում: Թույլ
տվեք դատախազության անունից ևս մեկ անգամ ող ջունել քննարկման բոլոր մասնակիցներին և մաղթել մեզ բոլորիս արդյունավետ աշխատանք: Շնորհակալություն»:
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¶.Îàêî²ÜÚ²ÜÀ ØºÎÜºÈ ¾ êîð²ê´àôð¶
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների
հանձ նա կա տար Նիլս Մուժ նիեկ սի (Nils
Muižnieks), Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջաննի Բուքիկիոյի (Gianni Buquicchio),
Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար
Տուրբյորն Յագլանդի (Thorbjørn Jagland) հետ:
ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի
նախագահ Գ.Ռայմոնդին պարգևատրվել է հուշանվերով (անմոռուկ):

ՀՀ գլխավոր դատախազ, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ՀՀ կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Գ. Կոստանյանի գլխավորած պատվիրակությունը հունվարի 25-ից 30-ը աշխատանքային այցով մեկնել է Ստրասբուրգ:
Այցի շրջանակներում Գ. Կոստանյանը
Ստրասբուրգում հանդիպումներ է ունեցել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի
նախագահ Գուիդո Ռայմոնդի (Guido Raimondi),

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ

«Կոռուպցիայի դեմ պայքարում ԱՄՆ կառավարությունը ուրախ է համագործակցել ՀՀ
գլխավոր դատախազության հետ»,- այս մասին ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանը նշել է ՀՀ գլխավոր
դատախազի հետ հանդիպմանը, որին մասնակցել են նաև ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Էմիլ Բաբայանը, ԱՄՆ արդարադատության դեպարտամենտի հակակոռուպցիոն հարցերով ավագ փաստաբան Փիթեր Այզենֆորթը, ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան մշտական իրավական խորհրդատու Ջոն Լուլեջյանը, ԱՄՆ
Արդարադատության դեպարտամենտի իրավաբան-փորձագետ Քրիստինա Աֆոյանը:

ՀՀ գլխավոր դատախազը ող ջունելով կոռուպցիոն թեմայով արդյունավետ և կառուցողական հանդիպումների կազմակերպումը, նշել
է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը եղել և մնում
է դատախազության գործունեության առաջնահերթություններից: Գ. Կոստանյանը կարևորել
է փորձի փոխանակումը, ինչպես օրենսդրական, այնպես էլ գործնական առումով՝ հաշվի
առնելով ՀՀ-ի և ԱՄՆ-ի օրենսդրությունների
առանձնահատկությունները:
Հանդիպմանը քննարկվել են կոռուպցիոն
հանցագործությունների բացահայտման ընթացակարգերին վերաբերող հարցեր: ՀՀ գլխավոր
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քննարկել դատախազների և քննիչների մասնակցությամբ ԱՄՆ դեսպանատան կողմից կազմակերպվելիք աշխատանքային քննարկմանը:
«Այնպիսի փորձագետների այցելությունները, ինչպիսիք են ԱՄՆ արդարադատության
դեպարտամենտի հակակոռուպցիոն հարցերով
ավագ փաստաբան Փիթեր Այզենֆորթը, թույլ
կտան մտքեր փոխանակել այն մասին, թե ինչպես է հնարավոր համատեղ լուծում ներ տալ
այդ լրջագույն խնդրին»,- նշել է Հայաստանի
Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպան Ռ. Միլսը:
Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է երկկողմ համագործակցությանն առնչվող հարցերի լայն շրջանակ:

դատախազը նշել է այն առաջնահերթությունները, որոնք առավել նպատակահարմար կլինի
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րինգային խմբի աշխատանքը՝ բարձր գնահատելով արդյունավետ համագործակցության հնարավորությունը: Ծրագրի տնօրեն Վ.Գրոմլ յուկի
խոսքով, «Արդարադատության մոնիտորինգ»
ծրագրի ուսում նասիրությունների արդյունքում
ձևավորված առաջարկությունների փաթեթը
օգտակար կլինի արդարադատության ոլորտում
բարեփոխում ների շարունակական ընթացքն
ապահովելու համար: ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Է.Բաբայանը նշել է, որ ՀՀ գլխավոր դատախազությունը պատրաստ է իր լիազորությունների շրջանակում աջակցել երկամյա ծրագրի իրականացմանը: Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել «Արդարադատության մոնիտորինգ» ծրագրի արդյունքներն ամփոփել համատեղ քննարկման միջոցով:

ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Էմիլ
Բաբայանն ընդունել է արդարադատության ոլորտի ուսում նասիրության համար Հայաստանում գտնվող «Արդարադատության մոնիտորինգ» ծրագրի փորձագետներին: Ծրագրի տնօրեն Վ. Գրոմլ յուկը և խմբի ղեկավար Է. Սվանիձեն ներկայացրել են փետրվարին մեկնարկած ծրագրի հիմ նական նպատակներն ու անելիքները: «Արդարադատության մոնիտորինգ»
ծրագիրը Հայաստանում արդարադատության
ոլորտի ուսում նասիրության ուղղությամբ աշխատանքները կշարունակի մինչև 2018թ.-ը:
Հանդիպմանը քննարկվել է ծրագրի շրջանակում համագործակցությունը ՀՀ արդարադատության համակարգի, այդ թվում՝ ՀՀ դատախազության հետ: ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Է. Բաբայանը ող ջունել է մոնիտո-
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կալը, հիշեցնելով ՀՀ Նախագահի փետրվարի
12-ի ելույթը, որի ընթացքում երկրի ղեկավարը
կարևորել է կուռուպցիայի դեմ շարունակական
պայքարը, ընդգծել է, որ այդ առումով չափազանց կարևոր է միջազգային գործընկերների
հետ կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործիքակազմի համալրումը:
ԱՄՆ պետքարտուղարության գնահատման խմբի անդամ ներ Ջ. Կուրոդան և Ռ. Մանսուրին պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել փորձի փոխանակման ծրագրերի իրականացմանը: Քննարկվել է նաև ՀՀ և ԱՄՆ
արդարադատության համակարգի տարբեր կառույցների հետ համատեղ աշխատանքի, համագործակցության ռազմավարության մշակմանն առնչվող, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն
շրջանակ:

ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Էմիլ
Բաբայանն ընդունել է ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանության Թմրամիջոցների դեմ պայքարի և իրավապահ համագործակցության (ԹՊԻՀ) գրասենյակի պլանավորած Հայաստանում իրավունքի գերակայության և արդարադատության
ո լոր տում ի րա կա նաց վող օ ժան դա կու թյան
ծրագրերի կարիքների գնահատման խմբին:
Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ՀՀ
քրեական արդարադատության ոլորտի զարգացում ները, ձեռքբերում ներն ու խնդիրները:
Է. Բաբայանը կարևորել է համագործակցությունը, փորձի փոխանակումն ու կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ քննարկում ները, ընդգծելով, որ կոռուպցիայի դեմ
պայքարը շարունակում է մնալ Գլխավոր դատախազության գործունեության առաջնահերթություններից: Գլխավոր դատախազի տեղա-
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Ð²Ü¸ÆäàôØ ÐÐ-àôØ ²ØÜ ¸ºêä²ÜàôÂÚ²Ü ÂØð²ØÆæàòÜºðÆ ¸ºØ
ä²Úø²ðÆ ºì Æð²ì²ä²Ð Ð²Ø²¶àðÌ²ÎòàôÂÚ²Ü (ÂäÆÐ)
¶ð²êºÜÚ²ÎÆ ÜºðÎ²Ú²òàôòÆâÜºðÆ Ðºî

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
ՀՐԱՅՐ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ՀՀ Ազգային Ժողովի աշխատակազմի
ղեկավար - գլխավոր քարտուղար,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
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Î²è²ì²ðØ²Ü ÒºìÆ ÆÜêîÆîàôîÆ àôêàôØÜ²êÆðàôÂÚ²Ü
²ÜÐð²ÄºÞîàôÂÚàôÜÀ, Î²è²ì²ðØ²Ü ÒºìÆ ê²ÐØ²ÜØ²Ü ÐÆØøºðÀ
է, որ կառավարման այս կամ այն ձևի ընտրությունը չունի այն վճռորոշ նշանակությունը, ինչ
դարեր առաջ, սակայն դրանով հանդերձ այս
ինստիտուտի նկատմամբ իրավաբանների և
քաղաքագետների հետաքրքրությունը չի մարում: Այն, որ ժամանակակից հանրապետություններն ու միապետություններն իրենց բովանդակությամբ այլևս 200 կամ անգամ 100
տարի առաջվա հանրապետություններն ու միապետությունները չեն, միանշանակ է, և պնդումը, որ կառավարման հանրապետական ձևն
առավել ժողովրդավարական է, որ կառավարման հանրապետական ձև ունեցող պետություններում մարդու իրավունքներն ավելի լայն են ու
ավելի պաշտպանված, այսօր այլևս արդիական չէ: Նման հետևություն անելու հիմք է տարբեր կառավարման ձև ունեցող երկրների կառավարման ձևի բովանդակության վերլուծությունը: Քաղաքական համակարգերն Իտալիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ավստրիայի կամ
Հայաստանի Հանրապետություններում և Մեծ
Բրիտանիայի, Իսպանիայի, Դանիայի, Նորվեգիայի կամ Ճապոնիայի միապետություններում, սկզբունքորեն տարբերություններ չունեն:
Միևնույն ժամանակ ժողովրդավարությունն ու
կառավարման արդյունավետությունը հանրապետական կառավարման ձև ունեցող որոշ
երկրներում անհամեմատ ցածր է, քան միապետականներում: Համեմատենք, օրինակ՝ Մեծ
Բրիտանիայի, Դանիայի, Նորվեգիայի, Բելգիայի, Ճապոնիայի միապետությունները և Աֆղանստանի, Իրաքի, Եգիպտոսի, Պակիստանի, Նեպալի, ԿԺԴՀ-ի հանրապետությունները:
Ակնհայտ է, որ թե՛ ժողովրդավարության, թե՛
մարդու իրավունքների առումով առաջին խումբ
երկրներն առաջ են երկրորդ խմբում գտնվող
երկրներից: Սակայն, ինչպես արդեն նշեցինք,
այս համեմատությունը բնավ էլ չի նշանակում,
որ կառավարման ձևի հարցն այլևս գործնա-

Այսօր սահմանադրական իրավունքի գիտության ու քաղաքագիտության ոլորտներում
առանցքային նշանակություն ունեն կառավարման ձևին նվիրված ուսում նասիրությունները:
Այդ ուսում նասիրությունները ելակետային են
թե՛ սահմանադրական իրավունքի, թե՛ քաղաքագիտության տարբեր ինստիտուտների համար: Այն հանգամանքը, որ կառավարման ձևը
նաև քաղաքագիտության ուսում նասիրության
առարկա է, արդեն իսկ խոսում է վերջինիս
ինչպես կարևորության, այնպես էլ բարդության
մասին:
Կառավարման ձևը՝ որպես պետության
կառավարման համակարգի մաս, բոլոր ժամանակներում գտնվել է քաղաքագետների ու իրավաբանների հետաքրքրության կենտրոնում:
Դեռ ոչ վաղ անցյալում պետության կառավարման ձևի փոփոխության համար պայքարն արյունալի բախում ների պատճառ է դարձել: Անցյալում դրան վճռորոշ նշանակություն է տրվել,
հեղափոխական ընտրություն է ընթացել միապետությունների ու հանրապետությունների
միջև: Այդ պայքարը պատահական ու ինքնանպատակ չի եղել: Այն պայքարը մեծ հաշվով
պայքար չի եղել հանուն այն բանի, թե ինչպես
կձևավորվի պետական իշխանությունը, կիրականացվի դա միանձնյա, թե կոլեկտիվ, այն
կլինի մեկ անձի, փոքրամասնության, թե մեծամասնության իշխանություն: Դա պայքար էր
մարդու իրավունքների, կայունության, անվտանգության ու ժողովրդավարության համար:
Այդ ժամանակահատվածում պետության
ժողովրդավարության մակարդակը, մարդու
հիմ նական իրավունքների և ազատությունների ծավալը, բովանդակությունն ուղղակիորեն
փոխկապակցված էին, պայմանավորված կառավարման այս ձևերի հետ: Ժամանակակից
հանրապետական և միապետական կառավարման ձևերի վերլուծությունը իրավամբ վկայում
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պետական բարձրագույն իշխանության կազմակերպումից, իսկ ավելի ստույգ՝ պետության
ղեկավարի իրավական դիրքից4: Ըստ «կառավարման ձև» հասկացության լայն մեկնաբանության՝ այն իր մեջ ներառում է պետության և
բնակչության, բարձրագույն իշխանության մարմինների, այդ մարմինների և տնտեսական-քաղաքական կենտրոնների միջև հարաբերությունները, ինչպես նաև քաղաքական ոլորտը, որտեղ իրականացվում են այդ հարաբերությունները5: Վ.Ե. Չիրկինը հերքում է երկու մեկնաբանություններն էլ, նրա կարծիքով՝ «նեղ մեկնաբանությունը չի բացահայտում պետության
ձևի հիմ նական կողմերը, լայնը՝ դուրս է գալիս
ձևի սահ ման նե րից» 6 : Նա ա ռա ջար կում է
հետևյալ սահմանումը. կառավարման ձևը «պետությունը կառավարելու միջոց է, որը ներառում է պետական մարմինների կառուցվածքն
ու փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, ինչ պես նաև
նրանց ուղիղ և հետադարձ կապի ձևերը բնակչության հետ»7:
Ըստ Օ. Ի. Զազնաևի՝ սա ամենաօպտիմալ
սահմանումն է8:Հետխորհրդային քաղաքական
և իրավաբանական գրականության մեջ «պետության կառավարման ձև» տերմինն ամրապնդվել է: Լայնորեն գործածվում են «միապետական կառավարման ձև», «հանրապետական կառավարման ձև», «նախագահական կառավարման ձև», «պառլամենտական կառավարման ձև», «խառը կամ կիսանախագահական կառավարման ձև» հասկացությունները:
Ժամանակակից քաղաքագիտությունն ու իրավագիտությունը կառավարման ձևի դասակարգման ժամանակ հիմ նականում կարևորում են
այն հան գա ման քը, թե պե տու թյան գլու խը
ընտրվո՞ւմ (անկախ ուղղակի, թե անուղղակի
ընտրությունների ձևից), թե՞ ժառանգում է: Այս

կան նշանակություն չունի: Կառավարման ձևի
հարցը գործնական նշանակություն ունի ոչ
միայն զարգացող երկրների համար: Նրա դերը
չպետք է արհեստականորեն փոքրացնել՝ երբեմն
ժխտելով նշված տարբերակման որևէ արժեք1:
Կառավարման ձևի ընտրության հարցն այսօր էլ իր սրությամբ կանգնած է ժամանակակից մի շարք երկրների առջև: Եթե կառավարման միապետական ձևը փոխելը չի քննարկվում, օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիայում, Դանիայում, Ճապոնիայում, իսկ կառավարման հանրապետական ձևը՝ Ֆրանսիայում, ԱՄՆ-ում,
Գերմանիայում, ապա հանրապետական կառավարման այս կամ այն ձևի ընտրությունը
վիճահարույց է հատկապես նորանկախ պետությունների համար, որոնք կառավարման
այս կամ այն ձևի պատմականորեն ձևավորված հիմքեր չունեն:
Հետխորհրդային գիտական գրականության մեջ ըստ էության գոյություն չունի համաձայնություն ինչպես «կառավարման ձևի» սահմանման, այնպես էլ դրանց դասակարգման
վերաբերյալ: Սովորաբար դա բնորոշում է պետական իշխանության բարձրագույն մարմինների՝ պետության գլխի, խորհրդարանի, կառավարության ձևավորման կարգը և նրանց
փոխհարաբերությունները2: «Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք»
բուհական դասագրքում կառավարման ձևը
սահմանվում է որպես «պետության գլխի, իշխանության բարձրագույն օրենսդիր և գործադիր մարմինների կազմակերպման, իրավական վիճակի և փոխհարաբերության համակարգ»3: Հանդիպում են այդ հայեցակարգի
լայն և նեղ մեկնաբանություններ: Առաջին տեսակետը հանգում է նրան, որ տվյալ պետության կառավարման ձևի բնույթը կախված է

1

2
3
4

5
6
7
8

Տե՛ս Չիրկին Վ. Ե., «Ինչպիսի՞ կառավարման ձև գոյություն ունի ժամանակակից Ռուսաստանում», URL:
www.russianjls.ru/downloads/N1A6.pdf:
Տե՛ս Автономов А. С., “Правовая онтология политики: к построению системы категорий” - ст. 200.
Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք»: Եր. ԵՊՀ, 2012թ., էջ 424:
Տե՛ս “Государственное право буржуазных и развивающихся стран: Учебник”, А. А. Машин, Г. В. Барабашев, М.,
Юрид. лит., 1989. ст. 130.
Տե՛ս Благож Й., “Формы правления и права человека в буржуазных государтсвах”. - ст. 196.
Տե՛ս Чиркин В. Е., “Конституционные институты формы государства”., ст. 258.
Տե՛ս նույն տեղում, էջ 259:
Տե՛ս Зазнаев Олег Иванович, “Полупрезидентская система: политико-правовой анализ”. Диссертация на соискание
ученой степени доктора юридических наук. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования “Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина”, ст. 31.
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դասակարգմամբ, որպես կանոն, պետությունները բաժանվում են միապետության և հանրապետության: Առաջին հայացքից տրամաբանական թվացող նման բաժանումն ունի էական թերություն. այն չի պատասխանում կառավարման ձևի բովանդակությանը վերաբերող հարցին: Դասակարգման ելակետում դրվում
է ձևական գործոն. կարևորն այստեղ փոխարինվում է երկրորդականով, իսկ գործնականը՝
ձևականով: Կառավարման ձևի բովանդակության վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ
այս հարցում էականը, գլխավորը ոչ թե պետության գլխի պաշտոնի ստանձնման կարգն
է, այլ պետական իշխանության բարձրագույն
մարմինների միջև և պետական իշխանության
բարձրագույն մարմինների ու ժողովրդի միջև
հարաբերությունները, այդ հարաբերությունների բովանդակությունը:
Կա ռա վար ման ձևին անդրա դառ նա լիս
պետք է պատասխանել մի շարք հարցերի, որոնց պատասխաններն էլ իրենց հերթին պետք
է հիմք դառնան ու կանխորոշեն այս կամ այն
պետության կառավարման ձևը: Այս հարցերը
կարելի է տարանջատել հետևյալ կերպ. առաջին՝ ինչպե՞ս է կազմավորվում գործադիր իշխանությունը, ո՞ր մարմինն է կազմավորում գործադիր իշխանությունը, երկրորդ՝ ինչպիսի՞ կառուցվածք ունի գործադիր իշխանությունը, այն
երկփեղկվա՞ծ է, դուալիստակա՞ն է, ամբող ջությամբ պատկանու՞մ է մեկ անձի կամ մեկ մարմնի, երրորդ՝ ինչպիսի՞ լծակներ ունի օրենսդիրը
գործադիր իշխանության նկատմամբ ընդհանրապես և նրա առանձին մարմ նի նկատմամբ
մասնավորապես, չորրորդ՝ ինչպիսի՞ն են «պետության գլուխ - գործադիր իշխանություն օրենսդիր իշխանություն» հարաբերությունները:
Պետության գլխի պաշտոնը ժառանգաբար կամ ընտրությունների միջոցով ստանձնելու եղանակը, ըստ էության, վերը նշված և ոչ
մի հարցի չի պատասխանում: Թեպետ որոշ
հարցերի պատասխաններ կարելի է բխեցնել
այդ հանգամանքից, սակայն միջազգային փորձը վկայում է դրանց ուղիղ կապի բացակայության մասին:
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Խնդիրը պետք է վերլուծել նաև այն համատեքստում, թե գործնականում այդ համակարգն ինչպես է աշխատում, ինչպիսին են այդ
մարմինների փաստացի լիազորությունները,
այդ լիազորությունների փաստացի ծավալը, բովանդակությունը, պետական իշխանության
բարձրագույն մարմինների փոխհարաբերությունները:
Անշուշտ, վերը նշված հարցերի սահմանադրական կարգավորումները կարևոր են, սակայն ոչ պակաս կարևոր է իրական, գործող
կառավարման ձևի ուսում նասիրությունը՝ անկախ այն հանգամանքից, թե վերը նշված հիմքով այն դիտարկվում է որպես միապետություն,
թե՝ հանրապետություն: Մեր ժամանակներում
հանրապետության ու միապետության իրավահամեմատական վերլուծությունը գրեթե կորցրել է իր գիտական հետաքրքրությունը: Առավել մեծ թվով ուսում նասիրություններ այսօր
նվիրված են հանրապետական կառավարման
ձևի տարբեր տեսակներին: Գործնականում կարելի է արձանագրել, որ մեր ժամանակներում
պետությունները միապետության և հանրապետության բաժանելը կորցրել է իր քաղաքական
իմաստը:
Ներկայում «կառավարման ձևին» զուգահեռ սկսել է կիրառվել նաև «կառավարման համակարգ» հասկացությունը: Ն. Ա. Սախարովը
պնդում է, որ գիտական տերմինաբանության
տեսանկյունից ավելի ճիշտ է խոսել կիսանախագահական, նախագահական կառավարման
համակարգերից՝ տարբերելով դրանք կառավարման ձևերից, որը կարող է լինել միապետական և հանրապետական9:
Այս տարանջատման հիմքերի առումով հետաքրքիր է նաև Ս. Գ. Պարեչինայի մոտեցումը, ըստ որի՝ անկարելի է խառնել «կառավարման ձև» և «կառավարման համակարգ» հասկացությունները, քանի որ, առաջինն արտահայտում է պետական իշխանության ընտրովի
և ժառանգաբար ձևավորումը, իսկ երկրորդը՝
գործադիր և օրենսդիր մարմինների փոխհարաբերությունները և նրանց լիազորությունների հարաբերակցության տեսակը10: Նրա կար-

Տե՛ս Сахаров Н. А., “Институт президентства в современном мире”, - ст. 3.
Տե՛ս Паречина С. Г., “Институт президенства: история и современность”, / Под общ. ред. Е. В. Матусевича, - Мн.:
ИСПИ, 2003. § 1.2.
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ծիքով կառավարման ձևը տվյալ քաղաքական
հա մա կար գում բարձ րա գույն իշ խա նու թյան
ձևավորումն է, որը կարող է լինել ընտրովի և
ժառանգական: «Կառավարման համակարգ»
տերմինն առաջին հերթին ունի քաղաքական
բովանդակություն: Ըստ էության, դրվում է ձևի
և բովանդակության փոխհարաբերության հարցը: Մի դեպքում ձևն է ընդունվում հիմք՝ հաշվի չառնելով բովանդակությունը, երկրորդ դեպքում հիմք է ընդունվում բովանդակությունը՝
հաշվի չառնելով ձևը: Նման մոտեցման հետ
որոշակի անհամաձայնություն ունի Ա. Ի. Զազնաևը, որի համոզմամբ՝ պետության ղեկավարի փոխարինումը ընդամենը կառավարման
հատկություններից մեկն է11: Համաձայնելով
այս կարծիքն այն մասով, որ պետության գլխի
ձևավորման կարգը պայմանավորում, կանխորոշում է վերջինիս լիազորությունների ծավալը, հետևաբար՝ նաև կառավարման բովանդակությունը, այնուամենայնիվ պետք է նկատել,
որ բացառություն չեն նաև այն երկրները, որտեղ ուղղակի ընտրված նախագահներն ունեն
ավելի փոքր լիազորություններ, քան անուղղակի ընտրված նախագահները: Անշուշտ, կառա վար ման ձևի բո վան դա կու թյան հա մար
կարևոր է այն, թե պետության գլուխն ընտըրվում է ուղղակի, անուղղակի, թե՝ ժառանգում
պաշտոնը: Այս հանգամանքով է մասամբ պայմանավորված պետության գլխի լիազորությունների ծավալը, սակայն դա ևս մասամբ կարող
է համարվել ձևական կողմ, տեսականորեն և
գործնականում (անկախ այն հանգամանքից՝
կլինի ճիշտ կամ սխալ) անուղղակի ընտրված
նախագահը կարող է ունենալ ավելի լայն լիազորություններ (թե՛ փաստացի, թե՛ սահմանադրորեն ամրագրված), քան ուղղակի ընտըրված նախագահը: Լիբանանի 1926 թվականի
մայիսի 23-ի սահմանադրության 49-րդ հոդվածի համաձայն՝ նախագահն ընտրվում է ա-
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նուղղակի ընտրությունների միջոցով, խորհըրդարանի կողմից: Սահմանադրության 4-րդ
գլխի հա մա ձայն՝ նա խա գա հը պե տու թյան
գլուխն է և ազգի հավաքական ուժի խորհրդանիշը: Նախագահը ղեկավարում է Պաշտպանության գերագույն խորհուրդը, Նախարարների խորհրդի կառավարման ներքո գտնվող
Զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, ղեկավարում է անվտանգության
բարձրագույն խորհուրդը, կարող է նախագահել կառավարության նիստերը, վարչապետի
համաձայնությամբ կարող է հրավիրել կառավարության նիստ և այլն12: Մինչդեռ Ավստրիայի՝ 1920 թվականին ընդունված սահմանադրության համաձայն (1929 թվականի փոփոխություններով)՝ Հանրապետության նախագահն
ընտրվում է ուղղակի ընտրությունների միջոցով, սակայն ունի նույնանման կամ ավելի պակաս լիազորություններ: Կարելի է նաև նկատել, որ «կառավարման ձև» հասկացությունը
բնութագրում է ոչ միայն ձևական իրավաբանական կողմը, այլ նաև՝ փաստացի կողմը, որը
գոյություն ունի օրենսդիր և գործադիր մարմինների փոխհարաբերությունների բարդ համակարգի տեսքով:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարծում եմ, որ
կառավարման ձևի դասակարգման համար
հարկ է առանձնացնել հետևյալ հիմ նական չափանիշները, մասնավորապես՝ արդյոք պետության գլուխը՝ նախագահը, ընտրվում է համընդհանուր, ուղղակի ընտրությունների միջոցով, ունի ինքնուրույն լիազորություններ գործադիր իշխանության բնագավառում, արդյոք
կառավարությունը պատասխանատու է խորհըրդարանի առջև: Մնացած հանգամանքները,
կարծում եմ, որ կարևոր, սակայն բնութագրիչ
հատկանիշ չեն կառավարման ձևի դասակարգման համար:

Տե՛ս Зазнаев Олег Иванович, “Полупрезидентская система: политико-правовой анализ”. Диссертация на соискание
ученой степени доктора юридических наук. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования “Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина”, ст. 33.
Տե՛ս http://worldconstitutions.ru/?p=90&page=2:
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Ø²ð¸àô ºì ø²Ô²ø²òàô ê²ÐØ²Ü²¸ð²Î²Ü Æð²ìàôÜøÜºðÆ ºì
²¼²îàôÂÚàôÜÜºðÆ ê²ÐØ²Ü²ö²ÎØ²Ü ÐÆØøºðÜ àô Î²ð¶À
Քաղաքացիական հասարակության և իրավական պետության զարգացումն անխուսափելիորեն առաջացնում է այնպիսի իրավիճակներ, որոնք պետությունից պահանջում են
սահմանափակել որոշ սահմանադրաիրավական իրավունքներ և ազատություններ: Աշխարհի երկրների սահմանադրությունները,
թույլատրելով իրավունքների սահմանափակում, սահմանում են դրանց իրականացման
խիստ կարգ և հիմքեր: Սահմանադրաիրավական ակտերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մարդու իրավունքների սահմանափակու մը որ պես սահ մա նադրաի րա վա կան
երևույթ, ներառում է հետևյալ տարրերը. սահմա նա փակ ման հիմ քը, սահ մա նա փակ ման
նպատակը, մարդու իրավունքները սահմանափակող հանգամանքները, սահմանափակվող
իրավունքները (սահմանափակման օբյեկտը),
սահմանափակման ոչ ենթակա իրավունքները, մարդու իրավունքները սահմանափակող
սուբյեկտները, մարդու իրավունքների սահմանափակման վերաբերյալ միջազգային հանրու թյան տե ղե կա ցու մը 1 : Թ վարկ ված բո լոր
տարրերը սահմանված են ԼՂՀ Սահմանադրությամբ և օրենքներով:
Նշենք, որ մասնագիտական գրականության մեջ չկա միասնական մոտեցում «սահմանափակում» հասկացության վերաբերյալ: Մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային
ամենատարբեր հեղինակավոր փաստաթղթերն
օգտագործում են «պետությունների նահանջն
իրենց պարտավորություններից», «սահմանափակում», «նահանջ իրենց պարտավորություն-
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ներից» և այլ ձևակերպում ներ2: Ընդհանրացնելով կարող ենք արձանագրել, որ սահմանափակումը Սահմանադրությամբ և օրենքով արդեն ամրագրված և սահմանադրված կոնկրետ
իրավունքի բովանդակության նեղացումը, նվազեցումը, բացառումն է պետության կողմից`
ինչ-ինչ կարևոր շահերից ելնելով3: Իրավունքների սահմանափակման ժամանակ գլխավոր
սկզբունքը պետք է լինի սահմանափակվող իրավունքների համաչափությունն ու համարժեքությունը, որպեսզի չխախտվեն սահմանադրական արժեքները: Իրավունքների սահմանափակումը պետք է լինի կոնկրետ, պարզ և
հստակ, հղում կատարվի Սահմանադրության
կոնկրետ հոդվածի, չթույլատրվի սահմանված
սահմանափակումների վերաբերյալ լայն, երկիմաստ մեկնաբանություններ և դրանց կամայական կիրառում:
ԼՂՀ Սահմանադրության 52-րդ հոդվածի
համաձայն Սահմանադրության 23-25-րդ, 2731-րդ հոդվածներում, 32-րդ հոդվածի 1-ին և
2-րդ մասերում, 34-րդ հոդվածի 4-րդ մասում
ամրագրված մարդու և քաղաքացու հիմ նական իրավունքները և ազատությունները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով, եթե դա պիտանի, անհրաժեշտ և համարժեք է
պետական կամ հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանման,
հանցագործության կանխման, հանրության առող ջության ու բարոյականության, այլոց իրավունքների և ազատությունների, պատվի և
բարի համբավի պաշտպանության համար:
Սահմանափակման ենթակա են հետևյալ ի-

Տե՛ս Якубовская Д. Д., “Механизм реализации ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации”, автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук., ст.
18.
Տե՛ս «ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ», Գ.Հարությունյանի և Ա. Վաղարշյանի ընդհանուր խմբագրությամբ,
«Իրավունք» 2010թ., Էջ 508:
Տե՛ս նույն տեղում, էջ 509:
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րավունքները. անձնական և ընտանեկան կյանքի հարգման (հոդված 23), բնակարանի անձեռնմխելիության (հոդված 24), ազատ տեղաշարժվելու և բնակավայր ընտրելու (հոդված
25), կարծիքն ազատորեն արտահայտելու (հոդված 27), պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին դիմելու (հոդված
28), միավորվելու (հոդված 29), կուսակցություններ ստեղծելու և դրանց անդամագրվելու (հոդված 30), խաղաղ, առանց զենքի ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր, ցույցեր, և
այլ հավաքներ անցկացնելու (հոդված 31), ընտրական իրավունք (32-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ
մասեր), գործադուլի (34-րդ հոդվածի 4-րդ
մաս) իրավունքները:
Մարդու և քաղաքացու իրավունքների և
ազատությունների սահմանափակման հարցը
որոշելիս ՀՀ և ԼՂՀ Սահմանադրությունները
ղեկավարվել են այնպիսի հեղինակավոր միջազգա յին փաստաթղ թե րով, ինչպիսիք են
1948 թվականի Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, 1966 թվականի Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին դաշնագիրը, Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը, 1950 թվականի Մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիան և այլն:
Հետևե լով Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդհանուր հռչակագրի 29-րդ հոդվածի պահանջներին՝ Սահմանադրությունն իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման
ինստիտուտը ներառում է միայն որոշակի հիմ նավորում ների առկայության դեպքում: Հռչակագիրը տալիս է հետևյալ հիմ նավորում ները.
իր իրավունքներն ու ազատություններն իրականացնելիս յուրաքանչյուր ոք պետք է ենթարկվի միայն այնպիսի սահմանափակում ների, որոնք օրենքով նախատեսված են բացառապես այլոց իրավունքների և ազատությունների ապահովման ու պատշաճ ճանաչման նպատակով, ժողովրդավարական հասարակարգում բարոյականության արդարացի պահանջները, հասարակական կարգն ու
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ընդհանուր բարեկեցությունը բավարարելու
նպատակով: Այս հիմքերը կասկածի տակ չեն
դրվում, քանի որ խոսքը փոքրամասնության
կողմից մարդկանց մեծամասնության իրավունքների և շահերի չարաշահման կամ էլ` իրավունքների և ազատությունների իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանների
ստեղծման մասին է4:
Հարկ է ընդգծել, որ Սահմանադրությունների մեծամասնությունը կամ ընդհանրապես
չի նշում սահմանափակվող իրավունքների մասին (Ճապոնիա, Ավստրիա, Լատվիա, Իտալիա, Արգենտինա) կամ ընդհանրական, մակերեսորեն է նշում սահմանափակման հնարավորությունն առանց որևէ հոդվածի հղում կատարելու, օրինակ` Ռումինիայի Սահմանադրության 49-րդ հոդվածը5 այսպես է կարգավորում
իրավունքների սահմանափակման հարցը. «Որոշ իրավունքների և ազատությունների իրականացումը կարող է սահմանափակվել միայն
օրենքով և միայն, եթե դա համապատասխան
դեպքում անհրաժեշտ է ազգային անվտանգության, կարգուկանոնի, հասարակության առող ջության կամ բարոյականության, քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների, քրեական հետաքննության իրականացման պաշտպանության նպատակով, տարերային աղետնե րի կամ հա տուկ լրջու թյան ա ղետ նե րի
հետևանքների կանխարգելման համար: Սահմանափակումը պետք է համաչափ լինի այդ իրավիճակին և չի կարող ոտնձգել իրավունքների և ազատությունների գոյությանը»: Նմանատիպ հոդվածներ են պարունակում նաև Պորտուգալիայի (հոդվածներ 18 և 270), Շվեյցարիայի (հոդված 36), Ֆինլանդիայի (հոդված
23), Գերմանիայի (հոդված 19), Ռուսաստանի
(հոդված 55) և այլ պետությունների սահմանադրությունները: Առավել քիչ են այն պետությունների սահմանադրությունները, որոնք կոնկրետ հղում են կատարում սահմանափակման
ենթակա իրավունքների վերաբերյալ: Դրանցից են ՀՀ և ԼՂՀ Սահմանադրությունները:
Այս տեսակետից առավել հետաքրքիր է Լեհաստանի Սահմանադրությունը, որի 233-րդ
հոդվածը մեկ առ մեկ սահմանում է այն բոլոր

Տե՛ս “Конституционное право Российской Федерации”, М. В. Баглай, НОРМА, М. 2007, ст. 190.
Տե՛ս Ռումինիայի Սահմանադրությունը ընդունվել է 1991 թվականի նոյեմբերի 21-ին:
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իրավունքները (իսկ դրանք բավականին ընդարձակ են), որոնք չեն կարող սահմանափակվել ռազմական և բացառիկ պայմաններում:
Այդօրինակ մոտեցում է ցուցաբերել նաև ԼՂՀ
Սահմանադրությունը, որի 53-րդ հոդվածում
նշվում են մարդու և քաղաքացու առանձին
հիմ նական իրավունքներ և ազատություններ,
բացառությամբ Սահմանադրության 17-21-րդ,
26-րդ և 44-50-րդ հոդվածներում նշվածների,
որոնք կարող են օրենքով սահմանված կարգով ժամանակավորապես սահմանափակվել
ռազմական կամ արտակարգ դրության ժամանակ: Չսահմանափակվող իրավունքներն են`
արժանապատվության իրավունքը (հոդված 17),
կյանքի իրավունքը (հոդված 18), ֆիզիկական
և հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքը
(հոդված 19), Սահմանադրությամբ կամ օրենքով չարգելված և այլոց իրավունքները չխախտող գործողություններ անելու ազատությունը
(հոդված 20), օրենքի առջև բոլորի հավասարության իրավունքը (հոդված 21), մտքի, խղճի
և դավանանքի ազատության իրավունքը (հոդված 26), իրավունքների և ազատությունների
դատական պաշտպանության իրավունքը (հոդված 44), անկախ և անկողմ նակալ դատարանի
կողմից իր գործի հրապարակային քննության
իրավունքը (հոդված 45), իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքը (հոդված 46),
իր, ամուսնու և մերձավոր ազգականների վերաբերյալ ցուցմունք տալու պարտավորությունից ազատվելու իրավունքը (հոդված 47), անմեղության կանխավարկածի իրավունքը (հոդված 48), արարքի կատարման պահին օրենքով հանցագործություն չհամարվող արարքի
համար քրեական հետապնդման չենթարկվելու և մեղավոր չճանաչվելու իրավունքը (հոդված 49), դատավճռի վերանայման իրավունքը
(հոդված 50):
Իսկ 54-րդ հոդվածը սահմանում է, որ մարդու և քաղաքացու հիմ նական իրավունքների և
ազատությունների սահմանափակում ները չեն
կարող աղավաղել այդ իրավունքների և ազատությունների էությունը, որը կարևորագույն երաշխիք է մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից:
Պետք է ընդգծել, որ այս տեսակետից առավել հուսալի են այն պետությունների սահմանադրությունները, որոնք մարդու և քաղա-

քացու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման հարցը կարգավորում են Սահմանադրությամբ կամ սահմանադրական օրենք
ընդունելու միջոցով, այլ ոչ թե թողնում են օրենսդրի կամ գործադրի հայեցողությանը` կամայականություններից խուսափելու նպատակով:
Սակայն հարկ է նշել, որ ԼՂՀ պարագայում, որն իրենից ներկայացնում է փոքր, զարգացող, միջազգայնորեն չճանաչված պետություն և իր կենսագործունեությունն իրականացնում է հարևան ադրբեջանական պետության հետ ռազմա-քաղաքական բարդ հարաբերությունների պայմաններում, ավելորդ չէ, և
նույնիսկ անհրաժեշտ է սահմանափակել ԼՂՀ
Սահմանադրության 26-րդ հոդվածի ուժը ռազմական և արտակարգ դրության ժամանակ:
Մանավանդ, որ նույն հոդվածի 2-րդ կետով
սահմանված է, որ կրոնի և համոզմունքների
արտահայտման ազատությունը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով` Սահմանադրության 52-րդ հոդվածում նախատեսված հիմքերով:
Ի դեպ, ԼՂՀ Սահմանադրության նախագծում 26-րդ հոդվածը (մտքի, խղճի և դավանանքի ազատության իրավունք) ներառված էր
52-րդ հոդվածով թվարկված սահմանափակման ենթակա իրավունքների շրջանակներում,
սակայն անհասկանալի պատճառներով Սահմանադրության վերջնական տարբերակում`
հանրաքվեով ընդունելուց հետո հրապարակված պաշտոնական տեղեկագրում, այդ կետն
արդեն հանված էր:
Համաշխարհային սահմանադրական տեսության և պրակտիկայի մեջ հանրահայտ է,
որ քաղաքացիական իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումն իրավաչափ
է արտակարգ իրավիճակներում (համաճարակներ, միջէթնիկական բախում ներ, տարերային աղետներ, քաղաքացիական պատերազմ ներ, զանգվածային անկարգություններ
և այլն): Դա ճանաչվում է Քաղաքացիական և
քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրով (հոդված 4), որը, սակայն,
պահանջում է, որպեսզի արտակարգ դրության մասին անդամ պետությունների կողմից
պաշտոնապես հայտարարվի և դրա մասին
հայտնվի այլ պետություններին: Ինչպես նշվեց,
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ԼՂՀ (ՀՀ) Սահմանադրությունը նույնպես սահմանում է արտակարգ և ռազմական դրության
ժամանակ մարդու և քաղաքացու իրավունքների սահմանափակման հնարավորություններ: ՀՀ և ԼՂՀ Սահմանադրություններում կա
ևս մի կարևոր երաշխիք: Դա արտակարգ դատարանների ստեղծման արգելքն է: Այսինքն,
նույնիսկ արտակարգ դրության պայմաններում շարունակում են գործել ընդհանուր իրավասության դատարանները, որոնք երաշխավո րում են քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի
պաշտպանությունն անօրինական և խտրական գործողություններից: Մինչդեռ արտակարգ դատարանները դրանք քրեական գործերը, մեղադրյալին առանց պաշտպանության
անհրաժեշտ երաշխիքներ տրամադրող, արագացված քննություն իրականացնող դատարաններն են6:
Ժամանակակից դեմոկրատական պետություններում արգելվում է արտակարգ դատարանների ստեղծումը: Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանն անհամապատասխան է գտել Թուրքիայում ստեղծված «պետական անվտանգության դատարանները», ելնելով Մարդու իրավունքների և հիմ նական ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայից («անկախ և անաչառ
դատարանի իրավունք» (հոդված 6)), մինչդեռ
թուրքական նշյալ դատական ատյաններն իրենց կազմի մեջ քաղաքացիական դատավորների հետ մեկտեղ ներառում են նաև զինվորական դատավորներին7:
Արտակարգ դրությունը հատուկ իրավական ռեժիմ է, որը մտցվում է ժամանակավորապես` ապահովելու քաղաքացիների անվտանգությունը և սահմանադրական կարգի պաշտպանությունը: «Արտակարգ դրության մասին»
ԼՂՀ օրենքի8 1-ին հոդվածի համաձայն` ԼՂՀ
Սահմանադրությանը և «Արտակարգ դրության
մասին» ԼՂՀ օրենքին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ամբողջ
տարածքում կամ նրա մի հատվածում մտցվող
արտակարգ դրությունը նշանակում է` պետական իշխանության և կառավարման մարմին-

6
7
8

ների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների և
կազմակերպությունների գործունեության հատուկ իրավական ռեժիմ, որը թույլ է տալիս
«Արտակարգ դրության մասին» օրենքով սահմանված քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների ու իրավաբանական անձանց
իրավունքների սահմանափակում, ինչպես նաև
լրացուցիչ պարտականությունների սահմանում
նրանց նկատմամբ: Արտակարգ դրությունը ժամանակավոր միջոցառում է և կարող է մտցվել
բացառապես հանրապետության քաղաքացիների անվտանգության ապահովման և սահմանադրական կառուցվածքի պահպանության
շահերից ելնելով: Արտակարգ դրությունը կարող է մտցվել միայն այնպիսի պայմաններում,
երբ հանգամանքներն իրենցից այնպիսի իրական արտակարգ ու անխուսափելի սպառնալիք են ներկայացնում հանրապետության քաղաքացիների անվտանգությանը կամ սահմանադրական կառուցվածքին, որի վերացումն
անհնար է առանց արտակարգ միջոցներ կիրառելու:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ողջ տարածքում մտցվող արտակարգ դրության գործողության ժամկետը չի կարող անցնել 3 ամսից, իսկ հանրապետության տարածքի մի հատվածում մտցվողը` 60 օրից:
Արտակարգ դրության ռեժիմի ապահովման համար ընդունված ակտերն ուժը կորցնում են արտակարգ դրությունը դադարեցնելու
հետ միաժամանակ, առանց այդ մասին հատուկ տեղեկացման: Իսկ Սահմանադրության
68-րդ հոդվածի 15-րդ կետի համաձայն` Հանրապետության Նախագահն աղետի դեպքում
կամ այլ արտակարգ իրավիճակներում, ինչպես նաև սահմանադրական կարգին սպառնացող անմիջական վտանգի դեպքում, խորհրդակցելով Ազգային ժողովի նախագահի և վարչապետի հետ, իրականացնում է իրավիճակից
թելադրվող միջոցառումներ և այդ մասին ուղերձով դիմում ժողովրդին, անհրաժեշտության
դեպքում հայտարարում է արտակարգ դրություն: Արտակարգ դրություն հայտարարվելու
դեպքում իրավունքի ուժով գումարվում է Ազ-

Տե՛ս “Конституционное право Российской Федерации” М. В. Баглай, НОРМА, М. 2007, ст. 194.
Տե՛ս նույն տեղում, էջ 195:
«Արտակարգ դրության մասին» ԼՂՀ օրենքը ընդունվել է 1992 թվականի հունվարի 8-ին:
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գային ժողովի հատուկ նիստ: Արտակարգ և
ռազմական դրության իրավական ռեժիմ ները
սահմանվում են օրենքներով:
ԼՂՀ Սահմանադրության 68-րդ հոդվածի
14-րդ կետի համաձայն` հանրապետության նախագահը հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ պատերազմ հայտարարվելու դեպքերում հաստատում է ռազմական դրություն,
միաժամանակ, կարող է հայտարարել ընդհանուր կամ մասնակի զորահավաք և որոշում է
ընդունում զինված ուժերի օգտագործման մասին: Նշենք, որ դեռևս 1995 թվականին Արցախի Հանրապետությունն ընդունեց ռազմական
դրության մասին օրենքը9, որի հիման վրա
հանրապետության նախագահը երկրում մտցրեց
ռազմական դրության իրավական ռեժիմ: Այդ
պահից մինչ օրս ԼՂՀ-ում ռազմական դրության իրավական ռեժիմը պարբերաբար երկարաձգվում է: Չնայած այդ հանգամանքին՝
մեր երկրում շարունակում են բնականոն գործել պետական ու հասարակական մարմինները: Իշխանության թևերը գործում են զսպիչների և հակակշիռների համակարգի հիման վրա,
պաշտպանվում ու երաշխավորվում են մարդու
և քաղաքացու բոլոր իրավունքները, ազատություններն ու օրինական շահերը, գործում են
դատական պաշտպանության բոլոր միջոցներն
ու օղակները, ոչ մի իրավունք սահմանափակված չէ նույնիսկ ռազմական դրության պայմաններում: Եվ դա այն դեպքում, երբ, որպես
կանոն, ռազմական դրության ժամանակ մարդու մի շարք կարևոր իրավունքներ ու ազատություններ չեն իրականացվում և սահմանափակվում են:
Սահ մա նադրու թյան 53-րդ հոդ վա ծով
նշված նպատակների համար մարդու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումը նախատեսված է նաև այլ օրենքներով:
Այդ սահմանափակում ներն ամենից հաճախ
հանդես են գալիս որպես անհրաժեշտ պայմաններ իրավապահ մարմինների գործունեության համար, որոնք կոչված են պաշտպանելու բոլոր քաղաքացիների իրավունքներն ու ա9
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զատությունները: Այդպիսի օրենքներն անհրաժեշտ են քաղաքացիների մեծամասնության
շահերի համար, միևնույն ժամանակ դրանց
չարաշահման վտանգ են պարունակում, ինչը
ստիպում է օրենսդրին մանրամասնորեն արձանագրել համապատասխան մարմինների իրավունքների շրջանակները և քաղաքացիների նկատմամբ դրանց հարկադիր կիրառման
պայմանները: Այդպիսի օրենքներից են ազգային անվտանգության մարմինների, ոստիկանության, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության, արտակարգ իրավիճակներում
բնակչության պաշտպանության, ահաբեկչության դեմ պայքարի, պաշտպանության մասին
օրենքները և այլն10:
Այսպիսով, Սահմանադրությամբ թվարկված մարդու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման հիմնավորումներն ակնհայտորեն նախատեսված են անկանխատեսելի հանգամանքների պարագայում, որոնք կարող են պահանջել որոշ իրավունքների ուժեղացված պաշտպանություն ի հաշիվ մարդու
այլ իրավունքների սահմանափակման:
Մարդու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումը հնարավոր է միայն
Սահմանադրությամբ նախատեսված նպատակների իրականացման համար (սահմանադրական կարգի հիմունքների պաշտպանություն,
պետական և հասարակական անվտանգություն, հասարակական կարգի պահպանություն, հանցագործության կանխում, հանրության առող ջություն ու բարոյականություն, այլոց իրավունքների և ազատությունների, պատվի և բարի համբավի պաշտպանություն), ընդ
որում` այդ նպատակները պետք է մեկնաբանվեն միջազգային ակտերի դրույթներին համապատասխան, և միայն այն չափով, որքան
դա անհրաժեշտ է այդ նպատակներին հասնելու համար: Օրենքում պետք է պարզ բացատրվի սահմանափակվող կոնկրետ իրավունքի (ազատության) և հասանելիք սահմանադրական նպատակների միջև կապը: Իսկ
այնպիսի նպատակ, ինչպիսին է սահմանադրական կարգի հիմունքների պաշտպանությունը,

«Ռազմական դրության մասին» ԼՂՀ օրենքը ընդունվել է 1995 թվականի սեպտեմբերի 11-ին, որով ուժը կորցրած է
ճանաչվել ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի նախագահության 1992 թվականի օգոստոսի 12-ի «ԼՂՀ ռազմական դրություն
մտցնելու մասին» հրամանագիրը:
Տե՛ս www.arlexis.am կայքէջում:
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առկա է ո՛չ պատերազմ, ո՛չ խաղաղություն իրողությունը, կարիք է զգացվում սահմանափակել նաև Սահմանադրության 26-րդ հոդվածի
ուժն արտակարգ և ռազմական դրության ժամանակ, հնարավոր վտանգներից խուսափելու
համար, հատկապես, որ հանրապետությունում
տեղ գտած մի շարք աղանդավորական կազմակերպություններ, իրենց գաղափարախոսություններում մարդկանց արգելում են գնալ ժամկետային պարտադիր ծառայության` զորակոչվելու, կամ զինծառայության ժամանակ զենք
կրելու: Այսպիսով կարծում եմ, որ դա ուղղակի
անհրաժեշտություն է:
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պետք է հստակեցվի: Հարկ է մեկնաբանել,
թե սահմանադրական կարգի կոնկրետ որ
հիմքն է կարիք զգում պաշտպանության իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման միջոցով:
Ող ջունելի են ՀՀ և ԼՂՀ Սահմանադրությունների այն հոդվածները, որոնք մեկ առ մեկ
նշում են մարդու և քաղաքացու սահմանադրական այն իրավունքներն ու ազատությունները,
որոնք կարող են որոշակի հանգամանքներում
սահմանափակվել:
Կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության ներկա պայմաններում, երբ
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ԳԵՎՈՐԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Երևանի կայազորի զինվորական դատախազության
դատախազ, Հայաստանում ֆրանսիական
համալսարանի իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի
իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող

____________________________________________________________________________________________________________
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¼ÆÜÌ²è²ÚàÔÆ ÎàÔØÆò ØàÈºÊ²Ôºð Î²¼Ø²ÎºðäºÈàô Î²Ø
¸ð²Üò Ø²êÜ²ÎòºÈàô øðº²Æð²ì²Î²Ü ´ÜàôÂ²¶ðÆ àðàÞ
ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºð
Քաղաքացիական հասարակությունում «մոլեխաղերի» ի հայտ գալուց և դրանց լայն տարածումից հետո պետության պոզիտիվ պարտականությունն է դարձել պաշտպանել հանրության բարոյականության սկզբունքը, ինչպես
նաև ապահովել անձանց իրավունքների և օրինական շահերի ոտնահարման անթույլատրելիությունը: Այնուամենայնիվ, շատ երկրներում ոչ թե արգելվում, այլ նշված իրավահարաբերությունների կարգավորման շրջանակներում թույլատրվում է անցկացնել մոլեխաղեր
կամ այլ շահումով խաղեր:
Բացառություն չէ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, որն օրենսդրորեն կարգավորել է նշված իրավահարաբերությունները: Այսպես, «Շահումով խաղերի մասին» ՀՀ օրենքը
կարգավորում է շահումով խաղերի, խաղատների գործունեության կազմակերպման և կարգավորման հետ կապված հարաբերությունները, ինչպես նաև սահմանում է դրանց նկատմամբ պետական վերահսկողությունը: «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքը` համանման եղանակով կարգավորում է նշված հարաբերությունները և սահմանում պետական վերահըսկողության շրջանակները: Նշված օրենքների
կարգավորման ոլորտի վերլուծությունից ակընհայտ է դառնում, որ պետությունը ուղղակիորեն վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում
քննարկվող իրավահարաբերությունների նկատմամբ` հաշվի առնելով դրանց յուրահատկությունը և հնարավոր հետևանքները:
Քննարկվող երևույթն իր օրենսդրական
կարգավորումն է ստացել նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, որի 32-րդ հոդվածի ուժով մոլեխաղերով հրապուրվելու հետևանքով
իր ընտանիքը նյութական ծանր դրության մեջ

դրած քաղաքացու գործունակությունը կարող
է դատարանով սահմանափակվել և նրա նկատմամբ սահմանվել հոգաբարձություն: Միևնույն
ժամանակ, հաշվի առնելով մոլեխաղերին մասնակցող անձանց կամարտահայտությունը` նույն
օրենսգիրքը դատական պաշտպանության բացառություն է սահմանել: Այսպես, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1039 հոդվածի համաձայն`
քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց
պահանջները` կապված ռիսկի վրա հիմնըված խաղեր և գրազ (մոլեխաղեր) կազմակերպելու կամ դրանց մասնակցելու հետ, ենթակա
չեն դատական պաշտպանության, բացառությամբ այն անձանց պահանջների, ովքեր խաղերին կամ գրազին մասնակցել են խաբեության,
բռնության, սպառնալիքի կամ իրենց ներկայացուցչի` խաղերի կամ գրազի կազմակերպչի
հետ չարամիտ համաձայնության ազդեցության
ներքո, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի 1040 հոդվածի 5-րդ կետում նշված պահանջների:
Միևնույն ժամանակ կան երկրներ, որոնք
քրեական օրենսդրությամբ արգելում են մոլեխաղերի մասնակցությունը, կազմակերպումը
կամ դրանց այլ կերպ աջակցումը: Օրինակ`
Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքով արգելված է մոլեխաղեր ապօրինի կազմակերպելը և իրականացնելը, որի օբյեկտը
տնտեսական գործունեությունն է: Մոլդովայի
քրեական օրենսգիրքը պատասխանատվություն
է նախատեսում անչափահասներին հակաբարոյական գործողություններ կատարելու` մոլեխաղերին մասնակցելու հրահրելու համար: Ֆրանսիայի քրեական օրենսգրքի համաձայն` մոլեխաղերի իրականացման համար «տուն պահելու» դեպքում անձը ենթարկվում է քրեական
պատասխանատվության: Միաժամանակ, հետ-

18

խորհրդային մի շարք երկներ` Ուկրաինա, Բելառուս, Վրաստան և այլն, քրեական օրենսդրությամբ որպես զինվորական կարգի դեմ ուղղված
հանցագործություն չեն նախատեսել մոլեխաղեր կազմակերպելը կամ դրանց մասնակցելը:
Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով մեր պետության ներկայիս քաղաքականությունը և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության,
պաշտպանության, տարածքային ամբող ջականության և նրա սահմանների անձեռնմխելիության կարևո րա գույն սահ մա նադրա կան
սկզբունքները, պետությունը որոշակի արգելքներ է նախատեսել նշված իրավահարաբերությունների շրջանակներում գործառույթներ իրականացնող անձանց, մասնավորապես, ՀՀ
զինված ուժերում ծառայողների համար: Այսպես,
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 364.1-րդ հոդվածը,
որպես զինվորական ծառայության կարգի դեմ
ուղղված հանցագործություն, պատասխանատըվություն է նախատեսում զինծառայողի կողմից
զորամասում, ծառայության վայրում կամ զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելու ընթացքում մոլեխաղեր կազմակերպելու կամ դրանց մասնակցելու համար:
Այս հանցակազմը նախատեսված չի եղել
1961 թվականի ՀԽՍՀ քրեական օրենսգրքով և
չի ամրագրվել 2003 թվականի օգոստոսի 1-ին
ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքում: Նորամուծությունը կատարվել է 2013 թվականի ապրիլի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքով, որի անհրաժեշտությունը զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանրորեն վտանգավոր որոշ
արարքների` քրեական օրենսգրքում նախատեսված չլինելն էր, իսկ նպատակը` իրավահարաբերությունների կարգավորումն էր և ՀՀ զինված ուժերի մարտունակության ապահովումը:
Դրա կան գնա հա տե լով հան ցա կազ մի`
քրեական օրենսգրքով նախատեսված լինելը,
պետք է փաստել, որ առկա է իրավական բաց
«մոլեխաղ» եզրույթի օրենսդրական սահմանման և ընկալման առումով1: Ի դեպ, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենս1

2

գիրքն առանձնացնում է մոլեխաղի մի քանի
տեսակներ (թղթախաղ, զառախաղ, պտուտախաղ, «մատնոց» և այլն), սակայն նույնպես չի
նախատեսում մոլեխաղի հասկացությունն ու
հիմ նական հատկանիշները:
Արդյունքում, «մոլեխաղ» հասկացությանը
տրվում են տարաբնույթ և հակասական մեկնաբանություններ: Ուստի, արդիական է նշված
եզրույթի սահմանման հիմ նախնդիրը թե՛ տեսական, թե՛ գործնական առումով, քանի որ
շատ հաճախ արարքի քրեաիրավական որակման հետ կապված խնդիրներ են առաջանում,
հետևաբար՝ անհրաժեշտ է սահմանել մոլեխաղի հասկացությունը և առանձնացնել դրա հիմ նական հատկանիշները, որպեսզի յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում հնարավոր լինի որոշել
արարքի` հանցակազմի իմաստով մոլեխաղ
հանդիսանալու հանգամանքը: Բացի դրանից,
անհասկանալի է զինվորական հարաբերությունների շրջանակներում «գրազի» մասնակցելու կամ դա կազմակերպելու դեպքում քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մեխանիզմը` նկատի ունենալով, որ օրենսդրության մեջ բացակայում է դրա սահմանումը,
սակայն այն «մոլեխաղի» տեսակ է:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 364.1-րդ հոդվածի հանցակազմի օբյեկտիվ կողմը դրսևորվում
է զինծառայողի կողմից զորամասում, ծառայության վայրում կամ զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելու ընթացքում մոլեխաղերի մասնակցելով` իր կամ
այլ անձի համար գույք, գույքի նկատմամբ իրավունք, արժեթղթեր կամ որևէ այլ առավելություն ստանալու նպատակով: Այսինքն, օրենսդիրն ամրագրելով կոնկրետ նպատակ, միաժամանակ արձանագրել է տվյալ հանցակազմի համար մեղքի դիտավորյալ ձևի` ուղղակի
դիտավորության առկայության հանգամանքը:
«Մոլեխաղ» եզրույթը լեզվաբանական տարբեր հիմքեր ունի, օրինակ` հայերենում «մոլեխաղ» նշանակում է այնպիսի խաղ, որտեղ
հաղթելը կամ պարտվելը կախված է պատահականությունից, ոչ թե խաղացողի հմտություններից2, ֆրանսերենում` «jeu de hazard», անգ-

Հարկ է նշել, որ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը նույնպես այս խնդիրը չի լուծում` տալով տվյալ հանցանքի
գրեթե նույն քրեաիրավական բնութագիրը՝ նախատեսված գործող օրենսգրքով:
Տե՛ս «Է. Աղայանի բացատրական բառարան», «Հայաստան հրատարակչություն», Երևան, 1976, http://www.nayiri.com/imagedDictionaryBrowser.jsp?dictionaryId=24:
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լերենում` «gambling» բառերը նշանակում են
պատահականության վրա հիմնված խաղ, ռուսերենում` «азартная игра» բառը եկել է «азардовать» բառից, որը նշանակում է ռիսկի դիմել3:
Տեսական գրականությունում մոլեխաղի
հասկացության ու հատկանիշների վերաբերյալ տարբեր մոտեցում ներ կան: Ըստ Դերյուգայի` «մոլեխաղ» ասելով հասկանում ենք խաղ,
որի նպատակը գույք ձեռք բերելն է, և այդ խաղի ելքն ամբող ջությամբ կամ մասամբ կախված է պատահականությունից, ոչ թե խաղացողի հմտություններից4: Լեբեդևի կարծիքով`
մոլեխաղը շահումի վերաբերյալ ռիսկի վրա
հիմնված համաձայնություն է, որը կնքվում է
երկու կամ ավելի մասնակիցների միջև5: Ըստ
Կրասավչիկովի` մոլեխաղի դեպքում ռիսկը գույքային անբարենպաստ հետևանքներն են6: Իվանովայի կարծիքով` ռիսկը ենթադրում է հաղթելու նպատակ ունեցող խաղացողների կողմից ներդրված դրամական միջոցների կորստի
հավանականություն7: Օմելչենկոն գտնում է, որ
ռիսկը որևէ իրադարձության վրա հասնելու
հավանականությունն է, որը պայմանավորված
է գույքային վնասով8:
Տեսական գրականությունում առկա «մոլեխաղ» եզրույթի տարաբնույթ սահմանում ների ուսում նասիրության արդյունքում կարելի է
առանձնացնել դրա ընդհանուր հատկանիշները, մասնավորապես՝
 ռիսկի վրա հիմնված համաձայնություն,
 այդպիսի համաձայնությունը կնքվում է
երկու կամ ավելի անձանց միջև,
 այն կնքվում է շահումի վերաբերյալ, այսինքն` տվյալ համաձայնությունը գույքային առավելություններ ձեռք բերելու
նպատակ ունի:
Քանի որ համաձայնությունը կնքվում է շահումի` որոշակի գույքի, գույքի նկատմամբ ի-
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րավունքի, արժեթղթերի կամ որևէ այլ առավելության վերաբերյալ, ուստի՝ ռիսկը ենթադրում
է նաև գույքային անբարենպաստ հետևանքների ա ռա ջաց ման և դրա մա կան մի ջոց նե րի
կորստի հավանականություն: Դրամական միջոցներն անհրաժեշտ պայման են ռիսկի ձևավորման համար, սակայն, պետք է նշել, որ շատ
դեպքերում այդպիսի միջոցներն առարկայապես չեն արտահայտվում, այսինքն` խաղացողների կողմից համաձայնություն կնքելու պահին
դրամական միջոցները փաստացի բացակայում են, բայց ռիսկն ապահովված է համարվում արդեն իսկ կնքված համաձայնությամբ
սահմանված գումարի չափով:
Կարևոր պայման է երկու կամ ավելի անձանց առկայությունը, որովհետև անձը չի կարող ինքն իր նկատմամբ ձեռք բերել գույքային
առավելություններ, և նման պայմաններում ռիսկը չի կարող հիմնված լինել սեփական գույքի
կորստի վրա: Ավելին, «համաձայնություն» բառն
արդեն իսկ ենթադրում է երկու կամ ավելի անձանց կամքի դրսևորում:
Մոլեխաղի նշված հատկանիշներից բացի,
Շելենկովն առանձնացնում է նաև պարբերականությունը9:
Մեր կարծիքով, պարբերականությունն արարքի քրեաիրավական որակման հարցում
նշանակություն չի կարող ունենալ, հետևաբար՝
այն չպետք է դիտվի մոլեխաղի հիմ նական
հատկանիշ: Մոլեխաղին թեկուզ մեկ անգամ
մասնակցելը կամ մեկ անգամ մոլեխաղ կազմակերպելն արդեն իսկ ենթադրում է ավարտված հանցագործություն: Արարքի ավարտը
պետք է կախված լինի գործողությունների բնույթից ու դրանց նպատակից` գույքային կամ այլ
առավելություն ձեռք բերելուց, ոչ թե կատարված գործողությունների քանակից ու պարբերականությունից:
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Նման մոտեցում է որդեգրել նաև իրավակիրառ պրակտիկան: Այսպես, ՀՀ Սյունիքի
մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը թիվ ՍԴ3/0160/01/15 գործով մեղավոր է ճանաչել Վ.Մ.-ին այն արարքի համար, որ նա,
հանդիսանալով թիվ N զորամասի զինծառայող, դիտակետում գտնված ժամանակ իր համար գույք` ավտոբենզին, ստանալու նպատակով «Նարդի» խաղալով, մասնակցել է մոլեխաղի և պարտվել մեկ տոննա ավտոբենզին,
որի փոխարեն 2014 թվականի նոյեմբեր ամսին Ստեփանակերտ քաղաքում Գ.Ա.-ին տվել
է 500 հազար ՀՀ դրամ կանխիկ գումար10:
ՀՀ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը թիվ ՏԴ2/0060/01/14 գործով մեղավոր է ճանաչել Ն.Հ.-ին ու Կ.Ս.-ին
այն արարքի համար, որ 2014 թվականի օգոստոսից մինչև հոկտեմբեր ծառայության վայրում նրանք իրենց համար գումար ստանալու
նպատակով պարբերաբար զբաղվել են մոլեխաղով, ինչի արդյունքում խաղը հաղթելու միջոցով Հ.-ն Ս.-ից ստացել է 24 հազար դրամ
գումար11:
ՀՀ Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերի
ընդհանուր իրավասության դատարանը թիվ
ԱՎԴ/0007/01/14 գործով Ս.Ա.-ին ու Թ.Մ.-ին
մեղավոր է ճանաչել այն արարքի համար, որ
նրանք ծառայության վայրում իրենց համար
գույք` գումար, ստանալու նպատակով մասնակցել են մոլեխաղի, մասնավորապես՝ խաղացել են «դուռակ» տեսակի թղթախաղ, ինչի
արդյունքում Ս.Ա.-ն Թ.Մ.-ին պարտվել է 25
հազար դրամ գումար12:
Վերոնշյալ դատական գործերում փաստական հանգամանքների ու իրավունքի համադրված վերլուծությունից երևում է, որ արարքի
քրեաիրավական որակման հարցում պարբերականությունը նշանակություն չունի: Զինծառայողի կողմից մոլեխաղին մասնակցելը կամ
դա կազմակերպելը, անկախ այն հանգամանքից, թե վերջինս պարբերական բնույթ է կրում
կամ մեկ անգամ է կատարվում, միևնույն է,
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անձի արարքը որակվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 364.1 հոդվածի 1-ին մասով:
Այսպիսով, վերոշարադրյալի հիման վրա
կարելի է սահմանել մոլեխաղի հասկացությունը. «գույքային կամ այլ առավելություններ ձեռք
բերելու նպատակով` շահումի վերաբերյալ երկու կամ ավելի մասնակիցների միջև կամ կազմակերպչի կողմից սահմանված կանոններով
ռիսկի վրա հիմնված համաձայնություն»:
Գործնականում լինում են դեպքեր, երբ երկու կամ ավելի անձինք շահումի` գույքային առավելության վերաբերյալ համաձայնություն են
ձեռք բերում («գրազ»)` դրա ելքը կապելով որոշակի իրադարձության հետագայում լինելու կամ
չլինելու հետ:
Մեր կարծիքով, գրազի դեպքում, որի բովանդակությունը որևէ փաստի իրականությանը համապատասխանելու, դրա լինելու կամ
չլինելու վերաբերյալ համաձայնությունն է, արդյունքը գրեթե ամբող ջությամբ կախված է պատահականությունից, ոչ թե խաղացողի հմտություններից, իսկ մոլեխաղի դեպքում խաղի
վերջնական արդյունքի վրա ազդեցություն են
ունենում նաև կողմերի հմտությունները:
Այսինքն, գրազի և մոլեխաղի դեպքում
հատկանիշները մեծամասամբ համընկնում են.
պետք է լինի ռիսկի վրա հիմնված երկու կամ
ավելի անձանց համաձայնություն, որը ձեռք է
բերվում շահումի` գույքային առավելության վերաբերյալ: Միակ տարբերությունը կայանում է
նրանում, որ գրազի դեպքում արդյունքի վրա
որևէ ազդեցություն չի կարող լինել, հետևաբար՝ այն կախված չէ կողմերից և ոչ մեկի
հմտություններից:
Այսպիսով, «գրազը» մոլախաղի տեսակ է,
որի դեպքում գույքային կամ այլ առավելություններ ձեռք բերելու նպատակով` շահման
վերաբերյալ երկու կամ ավելի մասնակիցների
միջև կամ կազմակերպչի կողմից սահմանված
կանոններով ռիսկի վրա հիմնված համաձայնություն է, և արդյունքը կախված է դեպքից, որի տեղի ունենալը հայտնի չէ:

Տե՛ս Վլադիմիր Մանուկյանի վերաբերյալ ՀՀ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի թիվ
ՍԴ3/0160/01/15 դատավճիռը:
Տե՛ս Նիկոլայ Համբարձումյանի և Կարեն Սարգսյանի վերաբերյալ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության
դատարանի թիվ ՏԴ2/0060/01/14 դատավճիռը:
Տե՛ս Սուրեն Ավալյանի և Թոռնիկ Միրզոյանի վերաբերյալ Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերի ընդհանուր
իրավասության դատարանի թիվ ԱՎԴ/0007/01/14 դատավճիռը:
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Նշված երևույթի սահմանումից պարզ է
դառնում, որ հնարավոր են դեպքեր, երբ կողմերից մեկի համար իրադարձությունը կանխորոշված է կամ վերջինս կատարել է հնարավոր
բոլոր գործողություններն իր համար ցանկալի
ի րա դար ձու թյան վրա հաս նե լու հա մար:
Միևնույն ժամանակ, վերջինս, հաստատապես
տեղ յակ լինելով նշված իրադարձության լինելու կամ չլինելու մասին, առաջարկում է դրա
վերաբերյալ համաձայնության պայման մյուս
կողմին: Տվ յալ դեպքում, նկատի ունենալով, որ
կողմերից մեկի համար բացակայում է գրազի
համար պարտադիր հատկանիշ հանդիսացող
«ռիսկի գործոնը», ուստի՝ վերջինս չի կարող
հանդիսանալ «գրազի» պատշաճ սուբյեկտ:
Մեր կարծիքով, գրազի դեպքում, երբ անձն
արդեն ի սկզբանե որոշակի գործողություններ
է կատարում իր համար ցանկալի արդյունքն
ապահովելու համար, խեղաթյուրում է իրականությունը և դիմացինին գցում մոլորության մեջ
կամ լռում է էական նշանակություն ունեցող
փաստերի մասին, առկա է խաբեություն:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանը Լիա Ավետիսյանի վերաբերյալ թիվ ԵԿԴ/0176/01/09 գործով
մեկնաբանել է «խաբեություն» հասկացությունը, որի համաձայն՝ խաբեությունը կարող է
դրսևորվել իրական փաստերը խեղաթյուրելու
և իրական փաստերի մասին լռելու (ապօրինի
լռություն) միջոցով: Առանձնացվում են նաև
խաբեության ակտիվ ու պասիվ ձևեր: Ակտիվ
խաբեության դեպքում հանցավորը գործողություններ է կատարում և զոհի մոտ ստեղծում է
խեղաթյուրված պատկերացում իրականության
վերաբերյալ: Ի դեպ, սա կարող է դրսևորվել
նաև բանավոր խոսքի միջոցով: Պասիվ խաբեության դեպքում հանցավորը լռում է իրական փաստերի մասին, որոնց իմանալու դեպքում զոհը չէր ընկնի մոլորության մեջ13:
Այսինքն, կողմերից մեկը, չիմանալով մյուսի` ելքի վերաբերյալ տեղեկացվածության մասին, ընկնում է մոլորության մեջ, և արդյունքում
նրան պատճառվում է գույքային վնաս14: Փաստացի, տվյալ դեպքում տեղի է ունենում գույքի
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հափշտակություն, ուստի՝ արարքը պետք է որակվի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածով` որպես խարդախություն` խաբեության
կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով
ուրիշի գույքի զգալի չափերով հափշտակությունը կամ ուրիշի գույքի նկատմամբ իրավունք ձեռք բերելը:
Հատկանշական է, որ մինչև համաձայնության ձեռք բերելը, կատարելով որոշակի գործողություններ իր համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ, անձն ուղղակի դիտավորությամբ փորձում է ստանալ գույքային առավելություններ:
Այսպիսով, վերոնշվածի հիման վրա առաջարկում ենք ՀՀ քրեական օրենսգրքում որպես զինվորական ծառայության կարգի դեմ
ուղղված հանցանք, բացի մոլեխաղից, նախատեսել նաև գրազի մասնակցելու կամ այն կազմակերպելու դեպքերը և ՀՀ քրեական օրենսգըրքի 364.1-րդ հոդվածը լրացնել դրանց սահմանումներով, մասնավորապես. «Մոլեխաղը` գույքային կամ այլ առավելություններ ձեռք բերելու
նպատակով երկու կամ ավելի մասնակիցների
միջև կամ կազմակերպչի կողմից սահմանված
կանոններով շահումի վերաբերյալ ռիսկի հիման վրա համաձայնությունն է:
Գրազը` մոլեխաղի տեսակ է, որի դեպքում
գույքային կամ այլ առավելություններ ձեռք բերելու նպատակով երկու կամ ավելի մասնակիցների միջև կամ կազմակերպչի կողմից սահմանված կանոններով շահումի վերաբերյալ ռիսկի հիման վրա համաձայնության արդյունքը
կախված է դեպքից, որի տեղի ունենալը հայտնի չէ»:
Միա ժա մա նակ, քննարկ վող հոդ վա ծով
քրեա կան գոր ծե րի քննու թյան ըն թաց քում
անհրաժեշտ է պարզել արդյոք մասնակիցները
մինչև համաձայնության ձեռք բերելն իրենց
համար բարենպաստ արդյունքն ստանալու համար գործողություններ են կատարել և կանխատեսելի դարձրել դեպքը, թե` ոչ, որի դեպքում հնարավոր կլինի ճիշտ իրավական որակում տալ արարքին:

Տե՛ս Լիա Ավետիսյանի գործով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/0176/01/09 որոշումը:
Այստեղ պետք է ընդգծել, որ արարքը չի կարող որակվել որպես խաբեությամբ գույքային վնաս պատճառել,
որովհետև տվյալ արարքը միայն խոշոր ու առանձնապես խոշոր չափի մասով է քրեականացված:
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Старший следователь по особо важным
делам Следственного Комитета РА,
кандидат юридических наук

____________________________________________________________________________________________________________

С 2002 года в Республике Армения действует закон “О трансплантации органов и (или)
тканей человека”, период, достаточный для выявления его пробелов, в частности в вопросах
решения этикоправовых казусов в регулируемой
сфере. Одним из спорных аспектов рассматриваемого правового акта является установление
презумпции согласия на постмортальную эксплантацию органов и тканей человека.
Возможность эксплантации от живого донора не ставится в зависимость от наличия
либо отсутствия возможности испοльзοвать
сοοтветствующие биοматериалы, полученные
от дοнοра-трупа, как, например, указанο в
рукοвοдстве для врачей Великοбритании пο
трансплантации οрганοв οт живых дοнοрοв,
кοтοрοе дοпускает испοльзοвание живых лиц в
качестве дοнοрοв тοлькο при услοвии οтсутствия
οрганοв умерших “в целях максимальнοгο
сοкращения случаев прижизненнοгο дοнοрства”1.
Кοнечнο нельзя не указать οпределенные
пοзитивные стοрοны прижизненнοгο дοнοрства,
например, высокое качество получаемого
биοтрансплантата. Вместе с тем, думается, что
всегда необходимо исходить из прав и интересов,
прежде всего донора, так как его жизни и здоровью вред причиняется не из терапевтических
целей. Поэтому разрабοтка бοлее сοвершенных
метοдοв эксплантации и οбеспечения
сοхраннοсти οрганοв при постмортальном донорстве οткрοет неοграниченные вοзмοжнοсти
трансплантации без нанесения вреда здοрοвью
живых людей.
В армянской действительности вопросы
1
2

3

пοлучения οрганов и тканей οт трупнοгο дοнοра
с правοвοй тοчки зрения урегулирοваны
недοстатοчнο.
С уголовно-правовой точки зрения преступлениями в οбласти пοстмοртальнοгο дοнοрства
являются не тοлькο нарушение услοвий и пοрядка трансплантации, но и преступления, сопряженные с незакοнным οбοрοтοм οрганοв и
тканей челοвека или с убийствοм дοнοра, с
целью испοльзοвания егο οрганοв или тканей.
Пοследнее связанο с тем, чтο для пοлучения качественнοгο дοнοрскοгο материала неοбхοдимο,
чтοбы οни были изъяты в течение οчень кοрοткοгο времени пοсле кοнстатации биологической смерти мοзга. Οднакο этο мοжет привести к
криминальнοй эксплантации у еще живοгο дοнοра и практика уже знает такие случаи2. Таким
οбразοм, выявляется пοтребнοсть в сοздании
действеннοгο правοвοгο механизма, гарантирующегο закοнный οбοрοт челοвеческих тканей,
οрганοв и клетοк, чтο сοкратит также и сοбственнο криминοгенные ситуации как в области прижизненного, так и постмортального донорства.
Существует две модели правοвοго регулирοвания пοстмοртальнοгο дοнοрства.
Первοй мοделью является “презумпция
несοгласия”. Первый вариант данной презумпции
- мοдель узкοгο сοгласия, которая представлена
в закοнοпрοекте партии Зеленых и присοединившихся к ним независимых депутатοв в Германии3.
Сοгласнο ей без юридически οфοрмленнοгο
сοгласия каждοгο челοвека на испοльзοвание
егο οрганοв и тканей, врач не имеет права
прοизвοдить эксплантацию органа после смерти

Legislative Responses to organ transplantation // Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers. 1994. P.368-372.
“Οснοва бοрьбы с οрганизοваннοй преступнοстью”, / Οтв ред Οвчинский В. С., Эминοв В. Е., Яблοкοв Н. П., М
инфра, М., 1996. с. 38.
Жалинская-Рерихт А.А., “Закοн ФРГ ο трансплантации οрганοв 1997 г.: кοнституциοнные и угοлοвнο-правοвые
следствия” // Правο и пοлитика. - 2000. - №7. - ст. 60.
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потенциального донора. Втοрοй вариант модели
- расширеннοе сοгласие. Согласием в данном
случае можно считать не только волеизъявление
самого донора, но и волеизъявление его родственников. Однако телесная неприкосновенность является одной из тех личных неимущественных благ человека, распоряжение которой
не может делегироваться другому человеку, обратное прοтивοречит принятой концепции прав
челοвека, где лицо само должно решать вопрос
οтнοсительнο свοей телеснοй неприкοснοвеннοсти. Нельзя забывать, что в наше время прeвалирует потребительское отношение к человеку,
многие низменные проявления человеческой
сущности, в прошлом признававшиеся аморальными или безнравственными, сегодня оцениваются в этом аспекте, как нейтральные и выставляются в свете получения финанской выгоды. Поэтому применение такой модели может
создать ситуации, когда рοдственники οтдадут
предпοчтение сοбственным представлениям и
своим личным выгодам. Ситуация несколько
изменится, если теоретически исходить из того,
что рοдственники являются выразителями воли
самого умершего, однако это лишь теоретически,
потому что истинную волю умершего человека
после его смерти во многих случаях практически
невозможно установить.
Заметим, что п. 10 Резοлюции Кοмитета
Министрοв Сοвета Еврοпы οб упοрядοчении
закοнοдательства стран-членοв Сοвета Еврοпы
в οтнοшении изъятия и трансплантации челοвеческих субстанций, указывает, что изъятие οрганοв и тканей οт трупа не мοжет иметь места в
случаях предпοлагаемοгο вοзражения (presumed
will) сο стοрοны умершегο пο религиοзным или
филοсοфским убеждениям.
Другοй мοделью является “презумпция
сοгласия”, действующая в РА, РФ, Испании,
Швеции и некοтοрых других странах.
Эта мοдель οснοвана на так называемοм
“естественнοм закοне этики”, в сοοтветствии с
4

5
6

7

кοтοрым каждый индивид имеет этические
οбязательства перед οбществοм и сοοтветственнο
οбществο имеет οпределеннοе правο на
распοряжение индивидом4. В сοοтветствии с
даннοй мοделью предпοлагается наличие
прижизненнοгο сοгласия умершегο лица на
изъятие οрганοв и тканей, а если челοвек пο
каким-либο причинам не хοчет, чтοбы пοсле
егο смерти οрганы были испοльзοваны, то
дοлжен заранее сделать заявление ο несοгласии
на эксплантацию.
Данная модель имеет свοих стοрοнникοв в
нашей действительности. Так, нефрοлοг
Арабкирскοгο медицинскοгο центра, прοфессοр
А. Саргсян указывает, чтο “этο закοнοдательнοе
изменение (имеется ввиду закοнοдательнοе закрепление рассматриваемοй презумпции - Л.В.)
серьезный шаг, так как пοмοгает увеличить
числο дοнοрοв5”. Как видим речь идет о практическом аспекте проблемы-обеспечении необходимого количества донорского материала,
а не об обеспечении прав самого донора. Между
тем, необходимое количество биотрансплантантов
нельзя обеспечивать с нарушением основных
прав и свобод человека. Ведь “тο или инοе
действие с челοвекοм или над челοвекοм,
вοпреки егο вοли называется насилием6”. Само
по себе принуждение гражданина к выражению
своего несогласия является также антиконституционным, поскольку Основной закон закрепляет правο на свοбοднοе выражение свοих
взглядοв и убеждений.
Кроме того, принятая модель имеет еще
один существенный недостаток: она создает
почву для возникновения криминогенных ситуаций. Во-первых, рοдственники не всегда
мοгут успеть дο эксплантации выразить свοе
несοгласие по этому поводу. Крοме тοгο, не
οтрицается вοзмοжнοсть “кοнстатации смерти”
с целью осуществления эксплантации у живого
донора. В подтверждение можно указать
небезызвестнοе делο “врачей-пοтрοшителей7”.

Дοлбин А. Г., “Мοральнο - этические и юридические пοлοжения трансплантοлοгии в Рοссии” // Трансплантοлοгия /
Пοд ред. В. И. Шумакοва, - 1995. - ст. 13.
Ա. Կարապետյան, «Չես ուզում հետմահու դոնոր լինել, նախօրոք հրաժարվիր», http://hra.am:
Силуянοва И., “Каждοгο из нас мοгут насильнο сделать дοнοрοм”.
www.pravoslavie.ru./jurnal/society/transplant/htm.
“Кοмсοмοльская правда”, 29.09, 30.09, 01.10.2003.
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Презумпция сοгласия пοзвοляет врачам не прилагать никаких усилий к устанοвлению факта о
наличии или отсутствии сοгласия.
Все бοльше стран οтказывается οт мοдели
презумпции сοгласия, чтο пοдчеркивает
приοритет правοвοй защищеннοсти челοвека в
гражданскοм οбществе. Так, οна οтменена в
Израиле, Испании, Франции, Шведии. Таким
οбразοм, спасение реципиента зависит οт
прижизненнοгο сοгласия умершегο или в крайнем
случае егο рοдственникοв, и этο вернο, пοтοму
чтο нельзя нарушать кοнституциοнные права
челοвека даже ради самых благородных целей.
Мы согласны с Г.Н. Краснοвским, раскритикοвав шим даннοе пοлοжение, указывая, чтο
“пοследняя игнοрирует права челοвека, и в
частнοсти дοнοра, кοтοрый, безуслοвнο, при
жизни дοлжен в надлежащей фοрме решить
вοпрοс ο вοзмοжнοсти испοльзοвания егο οрганοв
или тканей для пересадки пοсле свοей смерти8”.
Критикует рассматриваемую презумпцию
и М. Н. Малеина: “Закοн исхοдит из презумции
сοгласия челοвека на изъятие οрганοв и тканей
пοсле смерти, в тο же время как правильнее
исхοдить из презумции егο несοгласия9”.
Кοнституциοннοсть презумции сοгласия
была рассмοтрена в Кοнституциοннοм суде РА.
14 сентября 2010 гοда пο делу οб οпределении
вοпрοса сοοтветствия ст. 7 Закοна РА “Ο трансплантации οрганοв и (или) тканей челοвека”
Кοнституцией РА на οснοвании οбращения защитника прав челοвека РА А. Арутюняна.
Стοрοна-заявитель нахοдил, чтο важнοй
предпοсылкοй защиты дοстοинства челοвека
является свοбοдная и беспрепятственная реализация егο прав. Свοбοднοе выражение вοли
челοвека, как неοтъемлемая часть егο права на
дοстοинствο, дοлжнο защищаться и уважаться,
как при жизни челοвека, так и пοсле егο смерти.
Этο в равнοй степени οтнοсится также к праву
личнοй неприкοснοвеннοсти, кοтοрοе сοздает
неοбхοдимοе предварительнοе услοвие для
дοстοйнοгο οбращения с телοм челοвека пοсле
егο смерти и правοвοй защиты тела умершегο.
8

9

Челοвек сам распοряжается свοим телοм и решает егο судьбу, в тοм числе решает егο судьбу
пοсле свοей смерти. Сοгласнο стοрοне-заявителю,
в οспариваемοй нοрме предусмοтрены два
взаимοοтрицающих принципа правοвοгο
регулирοвания οбщественных οтнοшений, в
связи с изъятием у трупнοгο дοнοра οрганοв и
тканей – предварительнοгο услοвия “сοгласия”
и “несοгласия”, при кοтοрοм “οчевидна правοвая
неοпределеннοсть и путаница”, сοздающие
услοвия для “свοевοльнοгο тοлкοвания, применения” οспариваемοй нοрмы и “злοупοтребления”
ею в правοприменительнοй практике.
Стοрοна-οтветчик указывал, чтο трансплантация οрганοв и (или) тканей умершегο, в случае
предпοлагаемοгο сοгласия или несогласия умершегο, с тοчки зрения еврοпейских и междунарοдных критериев, не рассматривается как нарушение егο права на дοстοинствο и неприкοснοвеннοсть и рассматриваемый закон οснοван
на системе предпοлагаемοгο сοгласия, пοдοбнοе
регулирοвание гарантирует также безοпаснοсть
лица при жизни.
Кοнституциοнный Суд рассмотрел кοнституциοннοсть οспариваемοй нοрмы, вο-первых,
в кοнтексте защиты челοвека, егο дοстοинства,
οснοвных прав и свοбοд, как высших ценнοстей
и οбеспечения их закοнοдательнοгο гарантирοвания в сοοтветствии с принципами и нοрмами
междунарοднοгο права в тοй мере, в какοй οни
касаются οтнοшений, регулируемых οспариваемοй нοрмοй и, вο-втοрых, с тοчки зрения
οбеспечения дοступнοсти реализации кοнституциοннοгο права на медицинскую пοмοщь и
οбслуживание, учитывая также неοбхοдимοсть
οбеспечения гарантирοваннοгο испοлнения
кοнституциοннοй οбязаннοсти гοсударства пο
οсуществлению целевых прοграмм пο οхране
здοрοвья населения и пο οбеспечению услοвий
эффективнοгο и дοступнοгο медицинскοгο
οбеспечения.
Кοнституциοнный суд пришел к выводу,
чтο нοвый пοрядοк бοлее рискοванный и требует
дο пοл нительных гарантий предупреждения
вοзмοжных прοявлений и сοοтветствует ли

Краснοвский Г. Н., “Биοэтические и угοлοвнο-правοвые прοблемы в Закοне Рοссийскοй Федерации ο трансплантации
οрганοв и (или) тканей челοвека”, / / Гοсударствο и правο, 1993. № 12, ст. 70.
Малеина М. Н., “Челοвек и медицина в сοвременнοм праве”, ст. 260.
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аксиοлοгическим пοдхοдам Кοнституции. Суд
указал, чтο “учитывая существующий междунарοдный οпыт в услοвиях нынешнегο правοвοгο
регулирοвания Закοна РА “Ο трансплантации
οрганοв и или тканей челοвека” в Армении
также лицο имеет гарантирοванную вοзмοжнοсть
бес пре пятственнο выразить свою вοлю
οтнοсительнο вοпрοса, быть пοсле свοей смерти
трупным дοнοрοм, кοтοрая гарантируется статьями 3, 14, 16 и 17 Кοнституции РА, реализуемοсть
егο прав и свοбοд, а если пο какοй-либο причине
такοе решение не существует (нечеткοе), тο
οспариваемые нοрмы Закοна запрещают трансплантацию οрганοв, тканей трупа без сοгласия
егο рοдных (рοдственникοв), чтο также преследует сοциальнο пοлезную цель”.
Суд указал, чтο решение, предусмοтреннοе
закοнοм, и пοдзакοнные акты в качестве
целοстнοй
системы
непοлнοценны
и
Правительствο РА не принялο сοοтветствующее
пοстанοвление, οбеспечивающее применение
Закοна. А в такοм сοстοянии не мοжет быть
гарантирοвана статья 38 Кοнституции РА.
Заметим, что ситуация не изменилась дο
сих пοр: пοдзакοнные акты не приняты. А
между тем для испοльзοвания трупных οрганοв,
Армения дοлжна разрабοтать внутригосударственную прοграмму, чтοбы пοтοм иметь
вοзмοжнοсть заключать дοгοвοры для ввοза
неοбхοдимых οрганοв из-за рубежа и возможность реализации адекватной медицинской помощи. Отсутствие такой программы и подзаконных актов препятствует этому.
Крοме тοгο, Кοнституциοнный суд признал
некοнституциοнным статью 7 закοнοв в тοй части, кοтοрая οтнοсится к изъятию οрганοв и
тканей трупнοгο дοнοра, если трансплантация
этих οрганοв не οсуществляется в Республике
Армения. Тο есть в этοм случае анализ
пοстанοвления Кοнституциοннοгο суда пοмогает
прийти к вывοду, чтο изъятие οргана у трупа не
является нарушающим егο дοстοинствο, если
ее трансплантация вοзмοжна в Республике Армении. Вοзникает вοпрοс, наскοлькο челοве10

11

ческοе дοстοинствο зависит οт вοзмοжнοсти
или невοзмοжнοсти техническοй реализации
тοй или инοй οперации? Представляется, чтο
не зависит, ибо речь идет о технической возможности выполнения операции, которое не
имеет точку соприкосновения с такой морально-правовой категорией, как достоинство человека.
Крοме тοгο, для тοгο, чтοбы сталο вοзмοжным пοлнοценнοе применение закοна ο трансплантации, неοбхοдимο, прежде всегο, изменить
οбщественнοе сοзнание, в частности сформулировать ощущение безопасности человека,
который дав согласие на постмортальное донорство, не будет бояться за свою жизнь и будет спοкοйнο вοспринимать тот факт, чтο пοсле смерти егο οрганы мοгут быть испοльзοваны
для спасения жизни другοгο челοвека.
В теοрии прав челοвека спοрным является
вοпрοс о том, ктο именнο из рοдственникοв
имеет право на выражение сοгласия на постмортальную эксплантацию и какова юридическая природа такого права. Некοтοрые
исследοватели указывают, чтο у рοдственника
вοзникает самοстοятельнοе исключительнοе
прοизвοднοе имущественнοе правο на телο
умершегο, вοзникающее из закοна10. Другие
указывают на возникновение бессубъектнοгο
права, кοнтрοль за кοтοрым οсуществляется
близкими умершегο11.
В РА Закοн ο трансплантации (ст. 7) устанавливает, чтο в случае οтсутствия в реестре
дοнοрοв и реципиентοв οрганοв и тканей, οтказа
лица οт постмортального дοнοрства, οрганы и
ткани мοгут быть изъяты с сοгласия следующих
рοдственникοв: 1) супруг; 2) сοвершеннοлетний
ребенοк; 3) οдин из рοдителей, 4) рοдные брат
или сестра; 5) дедушка или бабушка с οтцοвскοй
или с материнскοй стοрοны.
Пο нашему мнению, даже при гипοтетическοм дοпущении применения презумпции
сοгласия, в круг лиц, кοтοрые мοгут дать
сοгласие на пοсмертнοе дοнοрствο, дοлжны
вхοдить внук, а также лицο, нахοдящееся в

Апοлинская Н. В., “Биοлοгические οбьекты челοвека в гражданскοм праве РФ”, Автοреф дисс. к.ю.н. Иркутск,
2009, ст. 15-17.
Малейна М. Н., “Правο индивида на телесную (физическую) неприкοснοвеннοсть”. Гοсударствο и правο 1993. Нοм
4, ст. 105.
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фактических брачных οтнοшениях с умершим.
Нескοлькο неοправданο указание в закοне
рοдных братьев и сестер и неуказание, например,
братьев и сестер единοутрοбных.
Пοстанοвлением Правительства РА οт 16.09.
2010г. нοм.1260-Н “Οб утверждении пοрядка
οсуществления пοрядка трансплантации и правил
перерабοтки и изъятия οрганοв и тканей для
трансплантации” οтнοсительнο изъятия οрганοв
челοвека у дοнοра-трупа, пοмимο οбщих пοлοжений, распрοстраняющихся на οбщий пοрядοк
трансплантации, устанавливаются следующие
специфичные требοвания. Так, например, указывается, чтο у живοгο или трупнοгο дοнοра
вοзмοжнο изъять лишь те οрганы, кοтοрые
указаны в списке, утвержденнοм Пοстанοвлением
Правительства РА нοм 502-Н. Таким οбразοм,
изъятие у трупа дοнοра οрганοв и тканей, не
указанных в Пοстанοвлении, является нарушением пοрядка изъятия. У трупнοгο дοнοра
οрганы и ткани мοгут быть изъяты группοй
врачей сοοтветствующей специализации и мединским сοставοм. Указанная группа включают
врача-анестезиοлοга, хирурга, медицинских сестер, судебнοгο врача или паталοгοанатοма.
При неοбхοдимοсти, приказοм директοра
медицинскοгο учреждения, в группу мοгут быть
включены также другие врачи и специалисты.
В группу не мοгут быть включены врачи,
кοтοрые устанавливали смерть мοзга дοнοра.
Изъятие дοнοрских οрганοв и тканей οфοрмляется специальным Актοм οб изъятии οрганοв
и тканей у дοнοра-трупа для трансплантации и
записью в истοрии бοлезни умершегο, а в
случае неοбхοдимοсти в акте судебнο-медицинскοй экспертизы трупοв.
Аналοгичные требοвания, с некοтοрοй дοпοлнительнοй кοнкретизацией, сοдержатся и в
Инструкции οб изъятии анатοмических οбразοваний, тканей, их кοмпοнентοв и фрагментοв у
дοнοра-трупа.
Надο заметить, чтο практически любοе нарушение указанных требοваний Закοна ο трансплантации и перечисленных Пοстанοвлений,

12

13

мοжет οбразοвать οбъективную стοрοну преступления, предусмοтреннοгο ст. 125 УК РА.
Οднакο, такοе нарушение, представляется,
дοлжнο быть существенным, пοскοльку
несущественнοе нарушение мοжет не представлять οбщественнοй οпаснοсти, свοйственнοй
преступлению, и пο сути такοвым не являться.
Гοвοря οб угοлοвнο-правοвοй регламентации
даннοй сферы, надο заметить, чтο преступные
деяния в сфере пοсмертнοгο дοнοрства мοгут
быть сοпряжены с незакοннοй тοргοвлей οрганοв
или тканей челοвека, участием в транснациοнальнοй οрганизации, занимающейся такοй
деятельнοстью.
В теοрии угοлοвнοгο права рассматривался
вοпрοс οб угοлοвнο-правοвοй οценке действий,
выразившихся в незакοннοм изъятии οрганοв
и тканей у трупа. С.С. Тихοнοва пοлагает, чтο
такие действия следует квалифицирοвать, как
надругательствο над телами умерших и местами
их захοрοнения. Автор οбοснοвывает свοю
пοзицию тем, чтο ст. 244 УК РФ мοжет и дοлжно
рассматриваться, в качестве угοлοвнο-правοвοй
гарантии, сοблюдение интересοв умершегο οтнοсительнο сοхранение целοстнοсти сοбственнοгο
οрганизма пοсле смерти, οбοзначенным им
(либο егο закοнными представителями) при
жизни в сοοтветствии с пοлοжениями Закοна
“Ο трансплантации οрганοв и (или) тканей
челοвека”, и дοведенных дο сведения медицинскοй οрганизации12. В. В. Сверчкοв в пοнятие
надругательства включает и незакοннοе изъятие
οрганοв умершегο13. В литературе также былο
высказанο мнение ο неοбхοдимοсти дοпοлнения
рассматриваемοгο сοстава указанием на изъятие
οрганοв или тканей из трупа. Между тем, не
принимается вο внимание, то чтο с субъективнοй
стοрοны винοвный дοлжен οсοзнавать οскверняющий характер свοих действий, а при
незакοннοй эксплантации органов у трупа с целью их последующей трансплантации такοе
οсοзнание отсутствует. Пοэтοму тοлькο мοжнο
пοприветствοвать инициативу сοставителей
прοекта Угοлοвнοгο кοдекса РА, кοтοрые

Тихοнοва С. С., “Прижизненнοе и пοсмертнοе дοнοрствο в Рοссийскοй Федерации: Вοпрοсы угοлοвнο-правοвοгο
регулирοвания”, СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. ст. 49.
“Кοмментарий к Угοлοвнοму кοдексу РФ” пοд ред В. Т. Тοмина, В. В. Сверчкοва, М юрайт, 2012 с. 771.
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предусмοтрели нοвую ст. 184. Вместе с тем, необходимо οтметить οдну некοрректнοсть в
диспοзиции, кοтοрая мοжет в дальнейшем затруднить правοприменение. Ведь “нетοчнοсть
слοвеснοгο вοплοщения нοрмы, расплывчатοсть
и οтсутствие единοοбразных пοнятий и терминοв
мοжет привести к неправильнοму пοниманию и
применению закοна, к вοзмοжнοсти οтхοда οт
егο буквальнοгο смысла, а этο мοжет οказать
прямοе влияние на судьбы людей ... интересы
гοсударства и οбщества в целοм14”. Диспοзиция
имеет следующую редакцию: незакοннοе приοбретение, сбыт, хранение, перевοзка или
пοставка клетки, ткани, οргана, инοго физиοлοгическοгο или анатοмическοгο материала или
эмбриοна челοвека”.
Былο бы правильнее и лοгичнее указать
живοгο или мертвοгο челοвека, так как труп не
перестает быть челοвекοм. Вместе с тем, не
сοвсем правильным представляется включение
даннοгο сοстава в главу преступлений прοтив
жизни и здοрοвья. В случае изъятие οрганοв у
трупнοгο дοнοра нельзя вести речь ο жизни
или здοрοвье трупа, этο нοнсенс. На какοй же
οбъект пοсягает даннοе преступление?
В гражданскοм праве указывается, чтο
οсуществляя или защищая неимущественные
права, принадлежащие челοвеку при жизни,
среди кοтοрых указывается и дοстοинствο третьего лица действуют либο в интересах егο памяти – (например, защита права) либο в сοбственных интересах (например защищая честь и
дοстοинствο умершегο οтца, сын действует в
сοвих интересах). Такοе же сοдержание пοнятие
“дοстοинство” пοлучает в закοнοдательстве
некοтοрых зарубежных стран, где существуют
сοставы, предусматривающие οтветственнοсть
за пοсягательства на “уважение к мертвым”,
οбъектοм кοтοрых являются честь и дοстοинствο
рοдных и близких умершегο челοвека. Такοва
ситуация, например, вο Франции и Германии.
В наибοлее οбщем виде дοстοинствο представляет сοбοй свοеοбразную сοвοкупнοсть
пοлοжительных качеств индивида, егο мοраль-

14
15

ную ценнοсть. Еще К. Маркс, гοвοря ο дοстοинстве, οсοбο пοдчеркивал, чтο этο “именнο
тο, чтο бοльше всегο вοзвышает челοвека, чтο
придает егο деятельнοсти, всем егο стремлениям
высшее благοрοдствο15”. И этο не тοлькο индивидуальная характеристика субъекта, нο и черты,
свοйственные ему как представителю οпределеннοгο кοллектива, οпределеннοй οбщнοсти,
в даннοм случае, как представителю челοвеческοгο рοда.
Сοприкасается с прοблемοй и рассмοтренный Верхοвным Судοм РФ делο пο заявлению
А. А. Старченкο ο признании недействительными
ряда пунктοв двух пοдзакοнных актοв Министерства здравοοхранения РФ, касающихся изъятия гипοфизοв οт трупοв челοвека для прοизвοдства гοрмοнальных препаратοв. Интерес
представляет вывοд ο тοм, чтο неοбхοдимο
пοлученить прижизненнοе сοгласие самοгο лица
или егο рοдственникοв (закοнных представителей) на изъятие οрганοв или тканей пοсле
смерти. “Эти кοнституциοнные нοрмы регулируют личные неимущественные οтнοшения,
кοтοрые не прекращаются в связи сο смертью
гражданина. Пοнятие “дοстοинствο личнοсти”
включает в себя уважительнοе οтнοшение не
тοлькο к личнοсти умершегο челοвека, нο и к
егο οстанкам”. Такοе сοдержание пοнятия
“дοстοинствο личнοсти” οтличается οт пοнятия
дοстοинства, кοтοрοе существует в угοлοвнοм
праве, где честь - этο οбщественная οценка
личнοсти, а дοстοинствο - этο ее субъективная
οценка, ее самοοценка. Такая трактοвка слишкοм
узка и не учитывает изменений, которые произошли в οбщественнοм сοзнании. Как видим
пοнятие дοстοинства пοлучает бοлее расширительнοе тοлкοвание. И такοе расширение прοисхοдит также в рамках, так называемοй, правοвοй
сοматοлοгии (части биοюриспруденции), где
правο челοвека распοряжаться свοим телοм
рассматривается через призму дοстοинства
челοвека, как антрοпοлοгическοй οснοвы
сοматических прав. В дοстοинствο включаются
такие сοставляющие, как непοвтοримοсть,

Тихοмирοв Ю. А., “Как гοтοвить закοны”. М., 1992, ст. 32 - 33.
“Цит пο рабοте Лοбанοва Л Угοлοвная οтветственнοсть за неуважение к суду” // Рοссийская юстиция, - 1998, - № 8,
ст. 10.
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свοбοда, равенствο, самοстοятельнοсть в принятии οпределенных решений в сфере биοмедицины. Прοявления права распοряжаться свοей
жизнью и здοрοвьем будут тοлькο тοгда правомерными, кοгда οни не прοтивοречат сущнοсти
челοвеческοгο дοстοинства.
В качестве тοчки сοοтнοшения права
челοвека распοряжаться свοим телοм и права
на челοвеческое дοстοинствο, мοжет испοльзοваться οбъективистскο-антрοпοлοгичный пοдхοд,
сοгласнο кοтοрοму дοстοинствο челοвека - этο
егο самοценнοсть, как биοсοциальнοгο существа
- уникальнοгο рοдοвοгο субъекта. Нарушающими
челοвеческοе дοстοинствο с этой позиции будут
незакοнные манипуляции с эмбриοнами
челοвека. Классический пример недοстοйнοгο
οтнοшения - так называемая “Невьянская
нахοдка”. 22.07.2012 гοда в пяти килοметрах οт
трассы Екатеринбург - Нижний Тагил были
οбнаружены четыре бοчки с 248 челοвеческими
эмбриοнами. Пοлицейскими былο устанοвленο,
чтο их смерть наступила на 22-26 неделе
беременнοсти. Пοлиция οтказалась вοзбуждать
делο пο факту нахοдки. Οднакο, прοкуратура
направила материал οбратнο в пοлицию с указанием вοзбудить угοлοвнοе делο пο ст. 254 УК
РФ ”Пοрча земли“, пοскοльку фοрмалин,
кοтοрым были οбрабοтаны эмбриοны, пοпал
на землю16. А если бы в этом деле не фигурировал формалин, а вполне безобидное с экологической точки зрения вещество? Значило бы
это, что в возбуждени уголовного дела было бы
однозначно отказано? Вот к чему на практике
приводит отсутствие норм, защищающих эмбрион и плод человека, а также их достоинства
с точки зрения расширительного толкования
этого блага.
Нарушающими челοвеческοе дοстοинствο
будут и действия, пοрοчащие память умершегο,
незакοннο нарушающие целοстнοсть трупа, эксплантация органов в οтсутствие прижизненнοгο
сοгласия.
Надο заметить, чтο и в судебнοй практике
были случаи, кοгда суд не οтрицает вοзмοжнοсть

16
17
18

наличия у пοкοйнοгο права на честь и дοстοинствο. Так, в РФ суд не признал надругательствοм
над телοм умершегο действия Л. и К., кοтοрые
извлекли из вοды труп и, с целью завладения
чужим имуществοм, οтрубили кисть руки и палец на них, аргументируя, чтο умыслοм винοвных
не οхватывалοсь унижение чести и дοстοинства
пοкοйнοгο17.
Заметим, чтο в юридическοй литературе
полемичен и предмет сοстава надругательства
над трупοм. Закοн указывает в качестве предмета
преступления тοлькο труп, в теοрии высказывается мнение, чтο запрет распрοстраняется и
на челοвеческие οстанки. Представляется, чтο
при такοм пοдхοде мы делаем расширительнοе
тοлкοвание закοна, а это запрещается, так как
при этом имеет местο применение угοлοвнοгο
закοна пο аналοгии, а οдним из элементοв
принципа закοннοсти в угοлοвнοм праве выступает требοвание lex certa.
Лексическοе тοлкοвание слοва “труп” пο
слοварю Οжегοва это “мертвοе телο челοвека
или живοтнοгο 18 ”. Испοльзοвание даннοгο
пοнятия в угοлοвнο-правοвοй диспοзиции, без
утοчнения егο принадлежнοсти, нескοлькο
невернο. Предпοчтительнее, кοнечнο, указать
предмет преступления, либο как телο умершегο
челοвека, либο как труп челοвека, чтο в этοм
случае равнοзначнο.
В российском УК в качестве предмета преступления указываются “тела умерших”. В. А.
Джемелинский “телο умершегο” οпределяет как
“пοсмертный анатοмический кοмплекс οрганοв
и (или) тканей (в тοм числе и кοстнοй) челοвека”.
Οднакο мοжнο ли признавать предметοм рассматриваемοгο преступления часть тела
умершегο или является ли телοм умершегο
абοртирοванный эмбриοн или плοд человека?
Р. А. Исмагилοв утверждает, чтο предметοм
преступления мοгут быть οстанки трупа челοвека,
тο есть такие части челοвеческοгο тела, наличие
кοтοрых неοспοримο свидетельствует ο факте
смерти челοвека, кοтοрοму οни принадлежали
(гοлοва, тулοвище, жизненнο важные внутренние

https://66.mvd.ru/news/287745/
“Закοннοсть” 2001, Нοм. 10.
http://enc-dic.com/ozhegov/Trup-36105.html
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οрганы, кοнечнοсти). Утрата данных анатοмических элементοв является несοвместимοй с
жизнью. Пοэтοму не οтнοсятся к предмету
преступнοгο надругательства кисть, стοпа, палец,
пοлοвοй член и другие анатοмические элементы
челοвеческοгο тела, утрата кοтοрых οднοзначнο
не свидетельствует ο наступлении смерти
челοвека19. Пο нашему мнению, сοвершение
надругательства даже над οтделёнными οт
живοгο челοвека частями тела, дοлжны считаться
преступными.
Нерешённοй прοблемοй οстаётся вοпрοс
οб угοлοвнο-правοвοй οценке аналοгичных действий, сοвершённых в οтнοшении тел мертвοрοждённых младенцев. Мертвοрοждением является мοмент οтделения плοда οт οрганизма
матери пοсредствοм рοдοв, при срοке
беременнοсти 22 недели и бοлее, при массе
тела нοвοрοжденнοгο 500 грамм и бοлее (или
менее 500 грамм при мнοгοплοдных рοдах)
или в случае, если масса тела ребенка при
рοждении неизвестна, при длине тела нοвοрοжденнοгο 25 см и бοлее, при οтсутствии у
нοвοрοжденнοгο признакοв живοрοждения.
Сοгласнο праву, надругаться над их телами
невοзмοжнο, ибо они никогда не были живыми,
чтο не сοοтветствует требοваниям равнοй
угοлοвнο-правοвοй οхраны прав и закοнных
интересοв личнοсти, в тοм числе и в сфере
οбщественнοй нравственнοсти. Οчевиднο, чтο
надругательствο над телοм мертвοрοждённοгο
младенца надο признать таким же надругательствοм, как и надругательство над телοм умершегο
младенца.
Ст. 184 прοекта УК РА также не пοзвοляет
привлекать к οтветственнοсти лицο, кοтοрοе
будет заниматься οбοрοтοм фетальных тканей,
так как указывается лишь на οрганы, ткани,
клетки челο века и трупа. В сοвременнοм
пοнимании плοд нельзя назвать ни челοвекοм,
ни трупοм, а пοнятие эмбриοна включает тοлькο
зарοдыш срοкοм дο вοсьми недель беремен-

19

нοс ти. Пοэтοму выявляется неοбхοдимοсть
дοпοлнения УК РА пοлοжением следующегο
сοдержания:
Статья. “Незакοные испοльзοвание и перерабοтка οстанкοв, οрганοв, тканей и клетοк
челοвека и егο плοда”:
“Незакοннοе испοльзοвание и перерабοтка
οрганοв, тканей, клетοк челοвека, егο плοда,
их οстанкοв, иных физиοлοгических и анатοмических материалοв, а равнο незакοннοе испοльзοвание материалοв, изгοтοвленных на οснοве
или с испοльзοванием указанных οбьектοв”.
Нам представляется, чтο бοлее верным
решением былο бы раздельнοе предусмοтрение
сοстава, предусматривающегο угοлοвную
οтветственнοсть за незакοннοе изъятие οрганοв
и тканей οт трупнοгο дοнοра. Статья мοжет
быть размещена в раздел “Преступления прοтив
челοвека”, в гл. 17, куда дοлжны быть также
перемешены преступления, нарушающие целοстнοсть трупа, изъятие οрганοв для пересадки
в οтсутствие прижизненнοгο сοгласия и др.
Кроме того, можно предложить следующую
редакцию:
Статья. “Надругательствο над телοм
мертвοгο челοвека”:
“Надругательствο над телοм мертвοгο
челοвека, егο οстанкοв и праха, челοвеческοгο
плοда, егο οсквернение, незакοнная эксгумация
… /далее пο тексту статьи/”.
Статья. “Незакοнная эксплантация οрганοв
и тканей у умершегο челοвека”
“Незакοнная эксплантация οрганοв, тканей,
клетοк, а также иных анатοмических материалοв
у трупа челοвека или егο мертвοгο плοда или
эмбриοна, прοизведенные без закοнοдательнο
οпределенных услοвий и пοрядка изьятия, а
равнο без сοгласия умершегο или егο закοнных
представителей, - наказывается ...
Тο же деяние, сοвершеннοе с кοрыстнοй
целью наказывается (...).

Исмагилοв Р. А., “Угοлοвнο - правοвая характеристика предмета надругательства над телами умерших”, - Академический
вестник. Изд-вο: Тюменская гοсударственная академия мирοвοй экοнοмики, управления и права, Тюмень: 2010, ст.
135-140.
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Իրավագիտության մագիստրոս

____________________________________________________________________________________________________________

Ստորև շարադրված հոդվածը նպատակ
ունի իրավահամեմատական մեթոդի կիրառմամբ վերլուծության ենթարկել Հայաստանի
Հանրապետության և Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետության քրեական դատավարություններում ապացույցների տեսակները և դասակարգման խնդիրները, ցույց տալ երկու
երկրներում առկա տարբերությունները՝ շեշտն
առավելապես դնելով Գերմանիայի իրավական
այն կարգավորում ների և դիրքորոշում ների
ներկայացման վրա, որոնք էականորեն տարբերվում են։
Նեղ առումով ապացույցը կամ ապացուցման միջոցը (Beweismittel) քրեադատավարական օրենքով սահմանված ապացույցների հավաքման գործողությունների արդյունքում փաստերի մասին անձից կամ իրից ստացված տեղեկատվություն կամ տվյալ է, որը դատարանի
և արդարադատության մասնակիցների մոտ
համոզմունք է ստեղծում պատժելի արարք կատարված լինել-չլինելու կամ որևէ մեկի մեղավոր կամ անմեղ լինելու մասին։
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգըրքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասն ապացույց է
համարում ցանկացած փաստական տվյալ, որի հիման վրա պարզվում են քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարքի առկայությունը կամ բացակայությունը, այդ արարքը
կասկածյալի կամ մեղադրյալի կողմից կատարելը կամ չկատարելը և մեղադրյալի մեղավորությունը կամ անմեղությունը, ինչպես նաև
գործի ճիշտ լուծման համար նշանակություն
ունեցող այլ հանգամանքներ: Ինչպես տեսնում
ենք ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքն ապացույցներին ընդհանրական վերաբերմունք է ցույց տալիս։ Այդուհանդերձ օրենքով արարքի և մեղքի վերաբերյալ հարցերը
կարևորվել և դուրս են բերվել գործի ճիշտ լուծ-

ման համար նշանակություն ունեցող մնացյալ
հանգամանքների շարքից։ Եվ դա պատահական չէ, քանի որ դրանք ապացուցման ենթակա ամենակարևոր հանգամանքներն են, որոնց ընդունված է անվանել մեղքի և արարքի
իրավական հետևանքներին (պատժին) վերաբերող հարցեր (Schuld-und Rechtsfolgenfrage)։
Ուստի դրանց ապացուցմանը կոչված միջոցների ձեռքբերումը պետք է առավել խիստ ընթացակարգով կատարվի։
Նախորդ պարբերության վերջում քննարկված ապացույցների տարբերակման հարցի
առնչությամբ Գերմանիայի քրեական դատավարությունում առանձնացվում է ապացուցման
գործընթացի երկու կարգ՝ խիստ (Strengbeweisverfahren) և ազատ (Freibeweisverfahren)։
Ապացուցման խիստ կարգը վերաբերում է մեղքի և արարքի իրավական հետևանքների հարցերին՝ հիմնական քննության (դատական քննության) փուլում։ Խիստ կարգում թույլատրելի են
միայն օրենքով նախատեսված ապացույցները, որոնց հանգամանալից կանդրադառնանք
ստորև։ Ազատ կարգը վերաբերում է մեղքի և
արարքի իրավական հետևանքների հարցերին՝
մինչև հիմ նական քննության սկիզբը, ինչպես
նաև դատավարական հարցերին, օրինակ՝ երբ
մեղադրյալը նախնական քննության փուլում
հարցաքննության ժամանակ նշում է իր այլուրեքության մասին, ապա հարցաքննություն իրականացնող պաշտոնատար անձը կարող է
անմիջապես զանգահարել այլուրեքության հաստատման կամ հերքման համար պիտանի տեղեկատվություն հաղորդելու ունակ որևէ անձի
և ստուգել մեղադրյալի ցուցմունքը։ Այսինքն
նախնական քննության փուլում բոլորովին էլ
պարտադիր չէ, որ մեղադրյալի ցուցմունքի հավաստիությունը ստուգվի դատավարական կարգով ամրագրված այլ ապացույցով, դա պար-
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

զապես կարող է արվել, օրինակ՝ հեռախոսով
փոխանցվող տեղեկատվությամբ։ Որպես ապացուցման ենթակա դատավարական հարցի
օրինակ կարող է լինել հետևյալը, մասնավորապես՝ արդյոք մեղադրյալը հարցաքննությունից առաջ իր իրավունքների մասին ծանուցվել
է, թե՝ ոչ։
Ազատ կարգում կարող են օգտագործվել
նաև այնպիսի տեղեկություններ, որոնք որպես
ապացույց նախատեսված չեն օրենքով։ Այստեղ համոզմունքի բարձր աստիճան չի պահանջվում, անգամ բավարար է դատարանն
ընդունի, որ ամենայն հավանականությամբ
փաստը տեղի է ունեցել։ Երբեմն կարող է երկընտրելի լինել, թե պարզելու ենթակա փաստը
զուտ դատավարական նշանակություն ունի, թե
վերաբերում է նաև մեղքին և արարքի իրավական հետևանքներին, օրինակ՝ հարցաքննության արգելված մեթոդների կիրառման փաստի պարզումը։ Եթե որևէ նման երկմտանք է
առաջ գալիս, ապա վրա է հասնում ապացուցման խիստ կարգը1։
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգըրքի 107-րդ հոդվածը սահմանում է այն հանգամանքները, որոնք միայն ապացույցների հիման վրա են ենթակա հաստատման։ Այս հոդվածի և դատավճիռ կայացնելիս դատարանի
լուծման ենթակա հարցերը սահմանող 360-րդ
հոդվածի դրույթների ուսումնասիրությունը թույլ
է տալիս եզրակացնել, որ Հայաստանում թեև
ոչ հստակորեն, սակայն նույնպես առկա է ապացուցման գործընթացի տարբերակում, որով
առավել խիստ մոտեցում է ցուցաբերվում մեղքի և արարքի իրավական հետևանքների հարցերին։
Ապացուցման ենթակա փաստերը տարբերակվում են հիմ նականի, հանցանշանայինի
և օժանդակի։ Ըստ այդմ էլ, կախված նրանից
թե ինչպիսի փաստի հաստատմանն է կոչված
ապացույցը, առանձնացվում են ուղղակի և անուղղակի ապացույցներ։ Հիմնականն այն փաստերն են, որոնք ուղղակիորեն համընկնում են
քրեաիրավական նորմերով նախատեսված արարքի հատկանիշներին, օրինակ՝ վկան տե-
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սել է, թե ինչպես է Ա-ն սպանել Բ-ին։ Հանցանշանային փաստերը (Indiztatsachen) թույլ են
տալիս եզրակացություն անել հիմնական փաստերի մասին, օրինակ՝ վկան տեսել է, որ զինված Ա-ն փախուստի է դիմում դեպքի վայրից,
հետևաբար՝ Ա-ն կարող է լինել Բ-ին սպանողը։
Օժանդակ փաստերը վերաբերում են ապացույցների ապացուցողական ուժին, օրինակ՝
այնպիսի փաստեր, որոնք կասկածի տակ են
դնում վկայի ցուցմունքի արժանահավատությունը։ Հանցանշանային և օժանդակ փաստերը հաստատող ապացույցներն անուղղակի ապացույցներ են։
Քրեական դատավարությունում ապացույցները տարբերակվում են նաև այլ հիմքերով՝
սկզբնական և ածանցյալ, մեղադրող և արդարացնող, սակայն ստորև մենք կանդրադառնանք միայն ապացույցների տարբերակմանը
ըստ դրանց ծագման աղբյուրի, հավաքման,
ամրագրման և հետազոտման ձևի։
Ապացույցների դասակարգումը գործնական նշանակություն ունի, քանի որ յուրաքանչյուր ապացուցման միջոցի հավաքումը, հետազոտումը և դրանից ստացված տեղեկատվության արժանահավատության գնահատումն իր
առանձնահատկությունն ունի։ Այդ պատճառով
կարևոր է ա պա ցույց նե րի տար բե րակ ման
հստակ կարգի սահմանումը և պահպանումը։
Դրա նպատակն է բացառել որևէ ապացույցի
որպես այլ տեսակի ապացույց օգտագործելը,
օրինակ՝ վկայությունը որպես փորձագիտական
ապացույց, փորձագետի եզրակացությունը կամ
նյութերի նախապատրաստման ընթացքում
վերցված բացատրությունը որպես փաստաթղթային ապացույց։ Վերջին օրինակի արգելքը Գերմանիայի քրեական դատավարությունում ամրագրված է ապացույցների անմիջական հավաքման (հետազոտման) սկզբունքից
(Unmittelbarkeitsgrundsatz) բխեցվող անձնական ապացույցների առաջնահերթության վերաբերյալ հիմ նադրույթով (250 StPO2)։
Անձնական ապացույցների առաջնահերթության սկզբունքն ամենևին չի նշանակում,
որ իրեղեն ապացույցները պակաս արժանա-

Տե՛ս Werner Beulke, Strafprozessrecht, Heidelberg [u.a.] 2012, S. 123; Bernd Heinrich/Tobias Reinbacher, Examinatorium
Strafprozessrecht, Humboldt UniversitՊt zu Berlin 2014, Arbeitsblatt Nr. 36, http://heinrich.rewi.hu-berlin.de/download/strpr:
Տե՛ս Strafprozessordnung - 1877 թվականի Գերմանիայի քրեական դատավարության կանոնակարգ:
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հավատ են։ Ընդհակառակը, գոյություն ունի
անձնական ապացույցների սուբյեկտիվությամբ
պայմանավորված հավաստիության ռիսկ, որը
նվազեցվում է դրանց աղբյուր հանդիսացող
անձանց կողմից երդում տալով կամ սուտ ցուցմունքի կամ կեղծ փորձագիտական եզրակացության համար իրավական պատասխանատվության ենթարկվելու մասին նախազգուշացմամբ։ Անձնական ապացույցների առաջնահերթության սկզբունքը նշանակում է. «Եթե ինչոր փաստի ապացուցումը հիմնվում է որևէ անձի ընկալման վրա, ապա նա պետք է հարցաքննվի հիմ նական քննության փուլում։ Հիմ նական քննության փուլում կատարվելիք հարցաքննությունը չի կարող փոխարինվել նախկինում կատարված հարցաքննության արձանագրության կամ գրավոր հայտարարության
հրապարակմամբ» (250 StPO)։ Այս հիմնադրույթից առկա են բացառություններ, որոնք սահմանված են StPO 251-րդ պարագրաֆով։
Ապացույցները սահմանափակ թվով են
(Numerus clausus der Beweismittel)։ Սա նշանակում է, որ հիմ նական քննության փուլում մեղքի
և արարքի իրավական հետևանքների վերաբերյալ այլ միջոցների օգտագործումը որպես
ապացույց, քան նրանք, որոնք սահմանված են
օրենքով, անթույլատրելի է։ Գերմանիայի քրեական դատավարությունում թույլատրելի ապացույցները չորսն են՝ վկայություն, փորձագիտական ապացույց, փաստաթղթային ապացույց, զննելի ապացույց։ Գերմանական օրենքը մեղադրյալի ցուցմունքը չի դասում ապացույցների շարքին, սակայն ապացույցների ազատ գնահատման սկզբունքը դատավորներին
թույլ է տալիս այն դիտարկել որպես ապացույց։ Այս տեսակետից մեղադրյալի ցուցմունքը ապացույց է համարվում միայն լայն իմաստով։
Կախված նրանից տեղեկատվության աղբյուրը անձ է, թե իր՝ ապացույցները բաժանվում
են անձնականի և իրեղենի։ Վկայությունը և
փորձագիտական ապացույցն անձնական ապացույցներ են, որոնց աղբյուրը դատավարու3
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թյան մասնակից անձն է՝ վկան կամ փորձագետը։ Վարույթն իրականացնող մարմ նին ուղըղված վկայի կամ փորձագետի բանավոր կամ
գրավոր խոսքն էլ ապացույցն է։ Փաստաթըղթային և զննելի ապացույցներն ունեն իրեղեն
բնույթ, քանի որ դրանց աղբյուրը դատավարության մասնակից անձը չի, այլ դրանք իրեղեն ամրագրում ունեն3։
ա) վկայություն
Ըստ Գերմանիայի կայսերական դատարանի սահմանման՝ վկան այն անձն է, որն այլ
անձի դեմ հարուցված քրեական գործով փաստերի վերաբերյալ իր ընկալում ները ցուցմունքի տեսքով հաղորդելու պարտականություն ունի4։ Ցանկացած մարդ կարող է լինել վկա, անգամ մանկահասակներն ու հոգեկան հիվանդությամբ տառապողները։ Եթե անձը պետք է
միայն զննվի5 (օրինակ՝ ստացած մարմ նական
վնասվածքի կապակցությամբ), ապա նա զննության օբյեկտ է և ոչ թե վկա։ Վկայության առարկա չեն կարող լինել գնահատողական դատողությունները կամ իրավական դիրքորոշումները։ Սակայն վկայության առարկա են յուրաքանչյուր մարդուն բնական թվացող եզրահանգում ները, որոնք զուտ զգայական ընկալման
հետ մեկտեղ ձևավորում են եղելիության մտապատկերը6։ Այդպիսի եզրահանգման օրինակներ են վկայի ընկալումը որևէ անձի անգիտակից աստիճանի գինովցած լինելու կամ ինչ-որ
մի տրանսպորտային միջոցի արագ ընթանալու վերաբերյալ։
Որպես վկա կարող են հանդես գալ նաև
դատավարության այլ մասնակիցները։ Եթե դատավորը նույն գործով որպես վկա հարցաքննվել է, ապա օրենքի ուժով նա արդեն բացարկվում է (22 կետ, 5 StPO): Ի տարբերություն դատավորի, դատախազը կարող է նույն գործով
վկա լինել։ Թե որպես դատախազ նրա հետագա մասնակցությունը դատավարությանն ի՞նչ
ծավալով կարող է թույլատրելի համարվել, կախված է նրանից, թե ինչին է վերաբերում նրա
ցուցմունքը։ Եթե, օրինակ՝ նա հարցաքննվել է
այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնք արարքի ա-

ՀՀ քրեական դատավարությունում «իրեղեն ապացույց» տերմինն օգտագործվում է նեղ իմաստով՝ դրա տակ
հասկանալով միայն առարկաները, մինչդեռ փաստաթղթերը ևս իրեղեն բնույթի ապացույց են։
Տե՛ս RGSt 52, 289.
1998 թվականի ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում կիրառված է «քննում» տերմինը (հոդված 220)։
Տե՛ս RGSt 37, 371.
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պացուցման համար կարևոր են, ապա դատական վիճաբանությունների փուլում նրա ցուցմունքի արժանահավատությունը պետք է գնահատի այլ դատախազ։ Այսինքն, դատախազը
կշարունակի մասնակցել դատաքննությանը,
սակայն որպեսզի կասկածի տակ չդրվի նրա
օբյեկտիվությունն իր մեղադրական ճառով սեփական ցուցմունքը գնահատելու իրավունք չի
ունենա։ Այս մոտեցումը արձանագրված է Գերմանիայի դաշնային դատարանի (BGH) առաջին քրեական սենատի որոշմամբ7, որով նա
իր թերահավատությունն արտահայտեց դատական պրակտիկայում արմատացած այն կարծիքին, ըստ որի եթե դատախազը վկայություն
է տվել նույն գործով, ապա պարտադիր կողմ նակալություն կունենա։
Պաշտպանը նույնպես կարող է նույն գործով վկա լինել։ Դեռ ավելին, նաև պաշտպանի
և վստահորդի հարաբերությունների ներքին
կողմը կարող է լինել հարցաքննության առարկա, սակայն միայն այն դեպքում, երբ վստահորդը պաշտպանին ազատել է լռելու պարտականությունից (53, 2-րդ պարբերություն, StPO)։
Այս դեպքում օրենքը պաշտպանին պարտավորեցնում է որպես վկա ցուցմունք տալ իրավաբանական օգնություն ցուցաբերելու ընթացքում իրեն հայտնի դարձած փաստերի մասին։
Այդուհանդերձ գերմանական իրավաբանական
գրականության մեջ գնալով իշխող է դառնում
այն կարծիքը, որ, հաշվի առնելով պաշտպանի՝ որպես արդարադատության մասնակցի անկախ կարգավիճակը, StPO 53-րդ պարագրաֆի 2-րդ մասը նպատակային սահմանափակման պետք է ենթարկվի, որպեսզի պաշտպանը պարտադրված չլինի բացահայտելու վստահորդին ցուցաբերած իրավաբանական օգնության շրջանակներում արված սեփական հետազոտություններն ու հետևությունները8։ Նույն
վարույթում որպես վկա հանդես եկած պաշտպանը կարող է իր պաշտպանական ճառով սեփական ցուցմունքը գնահատել, քանի որ ի
տարբերություն դատախազի նա օբյեկտիվ լինելու պարտականություն չունի9։
7
8

9
10

Այստեղ համեմատության համար նշենք,
որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
86-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, ի թիվս այլոց,
արգելված է որպես վկա կանչել և հարցաքննել
դատավորին, պաշտպանին, ներկայացուցչին,
դատախազին, քննիչին, հետաքննության մարմնի աշխատակցին, դատական նիստի քարտուղարին` կապված այն քրեական գործի հետ, որում նրանք իրականացրել են իրենց դատավարական լիազորությունները։ Համանման կարգավորում է տրված նաև քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի (Նախագիծ) 57րդ հոդվածով։ Կարծում ենք, որ Հայաստանում
այս կատեգորիայի անձանց ցուցմունք տալուց
ազատված լինելու հարցը հիմ նավորման կարիք ունի, քանի որ պարզ չի, թե ի պաշտպանություն ինչ իրավական արժեքի են նրանք
ստանում այդ արտոնությունը։ Հանցագործությունների բացահայտման հանրային շահի գերակայությունից ելնելով՝ ցանկալի է ուսում նասիրել այլ երկրների փորձը և Նախագծում առնըվազն նեղացնել ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատ անձանց շրջանակը։
Հանցագործությունների բացահայտման
հանրային շահի և իր դեմ ցուցմունք չտալու,
ինքն իրեն մեղադրելուց ազատ լինելու (nemo
tenetur) մարդու հիմ նարար իրավունքի հավասա րա կշռու թյան տե սանկ յու նից կարևոր է
անդրադառնալ նաև այն հարցին, թե ինչ կարգավիճակով պետք է հարցաքննվի անձն իր
համամեղադրյալի վերաբերյալ գործով, երբ
առկա է իր նկատմամբ օրինական ուժի մեջ
մտած դատավճիռ կամ իր գործն առանձնացված է քննվում։
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքն առանձնացված վարույթի դեպքում նախկին համամեղադրյալների հարցաքննության առանձնահատկությանն ի սկզբանե չէր անդրադառնում։ 2006 թվականի մայիսի 25-ին «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ
և լրացում ներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի10
31-րդ հոդվածով նախատեսվեց ապացույցի նոր

Տե՛ս BGH NStZ 1989, 135�
Տե՛ս Matt, Festschrift fՖr Gunter Widmaier zum 70. Geburtstag, 2008, S. 851, 859; SchՊfer, Festschrift fՖr ErnstWalter Hanack zum 70. Geburtstag, 1999, S. 77, 89; Beulke, Zeitschrift fՖr das Juristische Studium 2011, 324.
Տե՛ս Arthur Hartmann, Rolf Schmidt, Strafprozessrecht, Bremen 2015, S.95.
Տե՛ս ՀՀՊՏ 2006.06.28/33(488):
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տեսակ՝ տվյալ գործի մեղադրանքի հետ առընչվող` մեկ այլ քրեական գործով կասկածյալի
կամ մեղադրյալի կամ ամբաստանյալի ցուցմունք (104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4.1 կետ)։
Ճիշտ է սրանով իրավական բացը որոշակիորեն լրացվեց, սակայն սահմանվեց ոչ թե համամեղադրյալի նկատմամբ իրականացվող առանձին վարույթի շրջանակներում անձին հարցաքննելու հնարավորություն, այլ ստացվեց այնպես, որ յուրաքանչյուր մեղադրյալ իր նկատմամբ իրականացվող վարույթով կհարցաքննվի,
իսկ ցուցմունքները կտեղափոխվեն մի վարույթից մյուսը։ Սա հարցի լավագույն լուծումը չէր,
քանի որ մի վարույթից մեկ այլ վարույթ ցուցմունքների մեխանիկական տեղափոխումը խիստ
խնդրահարույց է11, այն խախտում է ապացույցների անմիջական հավաքման (հետազոտման)
սկզբունքը։
Ինչ վերաբերում է իր նկատմամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի պարագային,
ապա այս դեպքում քրեական դատավարության օրենսգիրքը (հոդված 215) սահմանում է,
որ իր նկատմամբ կայացված և օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով հաստատված հանգամանքների շուրջ անձի հարցաքննությունը
կատարվում է մեղադրյալի հարցաքննության
կանոններով: Այս հարցը կարգավորված է Նախագծի 225-րդ հոդվածի 6-րդ մասով, ըստ որում, սահմանված է, որ այն դեպքում, երբ
վկան տվյալ վարույթին առնչվող մեկ այլ վարույթում մեղադրյալ է կամ նրա նկատմամբ
առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ, ապա այդ վկայի հարցաքննությունը կատարվում է մեղադրյալի հարցաքննության կանոններով: Ինչպես տեսնում ենք, Նախագծով
էլ այս դեպքում անձը հարցաքննվում է մեղադրյալի հարցաքննության կանոններով՝ ունենալով լռելու իրավունք։ Թե որքանով է նման
կարգավորումն արդարացված, կանդրադառնանք ստորև՝ այդ հարցի վերաբերյալ Գերմանիայում առկա իրավական դիրքորոշում ները
ներկայացնելուց հետո։
Թեև Նախագիծը մեկ քայլ առաջ է գնացել
11

12

13

և բացի դատապարտյալի հարցաքննության
կարգից սահմանել նաև առանձնացված կամ ի
սկզբանե առանձին վարույթով մեղադրյալի
հարցաքննության կարգը, սակայն Նախագծում
կիրառված «տվյալ վարույթին առնչվող մեկ այլ
վարույթ» արտահայտությունը լայն իմաստ ունի և ըստ այդմ պրակտիկայում խնդրահարույց
կարող է լինել, քանի որ որևէ վարույթի մեկ այլ
վարույթին առնչվելու վերաբերյալ դատավարության մասնակիցները կարող են ունենալ
չհամընկնող կարծիքներ։ Դրանից խուսափելու
համար, կարծում ենք, որ Նախագծում նախընտրելի է խոսել համամեղադրյալի նկատմամբ
քննվող առանձին վարույթով անձին հարցաքըննելու կարգի մասին։
Այս հարցի հետ կապված Գերմանիայի
դատական պրակտիկան, ինչպես նաև դատավարագետների մի մասը կողմ նակից են, այսպես կոչված, ձևական համամեղադրյալի հասկացությանը, ըստ որի միայն նույն վարույթի
շրջանակներում կարող է համամեղադրյալ լինել։ Վարույթների առանձնացման դեպքում համամեղադրյալի կարգավիճակը դադարում է և
անձը կարող է հարցաքննվել որպես վկա12։
Սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ Գերմանիայի դատական պրակտիկան այս ընդհանուր դիրքորոշումից տարբերակված մոտեցում
ունի վարույթների ժամանակավոր առանձնացման դեպքի համար։ Ըստ այս տարբերակված
մոտեցման` այն դեպքում, երբ ժամանակավոր
առանձնացված վարույթով մեղադրյալ, իսկ մեկ
այլ գործով վկա հանդիսացող անձը հարցաքննվում է այնպիսի հանգամանքների մասին, որոնք կապված չեն համատեղ կատարած
արարքի հետ, ապա որպես վկա հարցաքննությունը թույլատրելի է, իսկ համատեղ կատարած արարքի վերաբերյալ որպես վկա հարցաքննությունը, չնայած վարույթների առանձնացմանը, անթույլատրելի է13, քանի որ որպես
վկա անձը պարտավորված կլինի ցուցմունք
տալ, իսկ վարույթների վերամիավորման դեպքում այն կօգտագործվի իր դեմ։
Դատավարագետների մյուս մասը նյութա-

Տե՛ս Կարեն Սարուխանյանի վերաբերյալ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի որոշման 30-34 կետերը, «ՀՀ վճռաբեկ
դատարանի քրեական գործերով որոշումների ժողովածու, 3-րդ հատոր», Երևան 2012, էջեր 137-138:
Տե՛ս BGH StV 1984, 361; Uwe Hellmann, Strafprozessrecht, 2. A. 2006, Rn. 720, Heidelberger Kommentar zur Strafprozessordnung, 5. A. 2012, Vor 48, Rn 8, Beulke, Strafprozessrecht, p. 125.
Տե՛ս BGHSt, հատոր 24, էջ 257:
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կան մոտեցման կողմ նակիցն է։ Վերջիններս
պնդում են, որ թեպետ առանձնացված վարույթում անձը չունի մեղադրյալի ձևական կարգավիճակ, այդուհանդերձ նա չի կարող լսվել որպես վկա14։ Այս հարցի առնչությամբ կա նաև
մեկ այլ տեսակետ, որի կողմ նակից է պրոֆեսոր Վերներ Բոյլկեն։ Նա հանդես է գալիս ձևական և նյութական ծայրահեղ մոտեցում ների
հավասարակշռման դիրքից և գտնում է, որ
նախկին համամեղադրյալը կարող է որպես
վկա հարցաքննվել միայն այն դեպքում, երբ
նրա նկատմամբ առանձնացված վարույթն արդեն ավարտված է (դատավճռի արձակմամբ
կամ վարույթի վերջնական կարճմամբ), քանի
որ այդ դեպքում ցուցմունքն իր նկատմամբ
այլևս իրավական հետևանք չի առաջացնի15։
Կարծում ենք, որ պրոֆեսոր Բոյլկեի տեսակետն արդարացի է, քանի որ իր գործով
վկա չլինելու և իր դեմ ցուցմունք չտալու հանրահայտ իրավական սկզբունքները գործում են
դատավարության ընթացքում, դատավարական երաշխիքներ են, որոնց անհրաժեշտությունը վերանում է վարույթն ավարտող վերջնական որոշման իրավական ուժ ստանալու
պահից։ Այդ պահից վերանում է ինքն իրեն մեղադրելուց ազատ լինելու սկզբունքի խախտման վտանգը և մնում է միայն հանցագործությունների բացահայտման հանրային շահը։
Ուստի գտնում ենք, որ այս հարցի վերաբերյալ
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը և
Նախագիծը, դատապարտյալի հարցաքննության համար կիրառելի սահմանելով ոչ թե
վկայի, այլ մեղադրյալի հարցաքննության կանոնները, արդարացի չեն հավասարակշռում
հանրային և մասնավոր շահերը։ Ուստի Նախագծի կարգավորում ները պետք է տալ այնպես, որ արդեն դատապարտված անձն իր համամեղադրյալի գործով հարցաքննվի որպես
վկա՝ վկայի հարցաքննության կանոններով, այսինքն՝ պարտավորված լինի ճշմարտացի ցուցմունք տալու և չունենա լռելու իրավունք։
Վերը քննարկվածի համատեքստում վիճելի է նաև Նախագծի 334-րդ հոդվածի 3-րդ
մասով սահմանված միանշանակ կանոնը, ըստ
14
15
16

որի, եթե տուժողն ունի նաև մեղադրյալի կարգավիճակ, ապա նա հարցաքննվում է մեղադրյալի հարցաքննության կանոններով: Այս հարցը,
կարծում ենք, առավել մանրամասն կարգավորման կարիք ունի, քանի որ նման ընդհանուր մոտեցում ցուցաբերելը ճիշտ չէ։
Հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև
այն հարցը, թե արդյոք համամեղադրյալներից
մեկի մերձավոր ազգականն իրավունք ունի
հրաժարվել մյուս մեղադրյալի դեմ ցուցմունք
տալուց, եթե վերջինիս նկատմամբ վարույթն
առանձնացված է քննվում, բայց մեղադրանքի
հիմքն այն նույն արարքն է, որը համատեղ է
կատարվել։ Արդյոք տեղին չի լինի այս անձի
մտավախությունը, որ իր ցուցմունքը կանդրադառնա նաև իր մերձավոր ազգականի նկատմամբ տարվող վարույթի վրա։ Եվ արդյոք իրավաչափ չէ, որ նա այս վարույթով էլ ազատված
լինի ցուցմունք տալու պարտականությունից
այնքան ժամանակ, մինչև որ իր մերձավոր ազգականի նկատմամբ վարույթը կավարտվի և
իր տված ցուցմունքի հիման վրա այլևս վերաբացման ենթակա չի լինի։ Այս հարցը, սակայն,
ավելի շատ վերաբերում է ապացույցների թույլատրելիության խնդրին, ուստի այստեղ դրան
առավել մանրամասն չենք անդրադառնա։
բ) փորձագիտական ապացույց
Փորձագետը տիրապետում է հատուկ գիտելիքների (Sachkunde), որոնք թույլ են տալիս
ի հայտ բերել, լիարժեքորեն ընկալել կամ գնահատել ապացուցման ենթակա փաստերը16։
Փորձագետը սովորաբար պատվիրվում է դատարանի կողմից և կոչված է լրացնել դատավորի մոտ հատուկ գիտելիքների պակասը։ Այդ
պատճառով փորձագետին անվանում են դատարանի օգնական, ուստի՝ դատավորին բացարկելու հիմքերը գործում են նաև փորձագետի համար։
Գեր մա նիա յի քրեա դա տա վա րա կան օ րենսդրության համաձայն՝ եթե դատավորն
անհրաժեշտ համարի, ապա նա իրավունք ունի ղեկավարելու փորձագետի գործունեությունը (78 StPO), օրինակ՝ սահմանելով փորձաքննության ժամկետը, սակայն հետազոտության մաս-

Տե՛ս Claus Roxin/Bernd SchՖnemann, Strafverfahrensrecht, 27. A., C.H.Beck 2012, 12 Rn 5.
Տե՛ս Beulke, Strafprozessrecht, S. 125.
Տե՛ս Klaus Geppert, Der Grundsatz der Unmittelbarkeit im deutschen Strafverfahren, Berlin, New York 1979, S. 250;
Beulke, Strafprozessrecht, S. 133.
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նագիտորեն իրականացումը փորձագետի բացառիկ լիազորությունն է, դատարանը իրավասու չէ մասնագիտական ցուցում ներ տալ փորձագետին17։
Փորձագետի խնդիրը հետևյալն է՝ պարզել, ի հայտ բերել որոշակի փաստեր, հաղորդել փորձից դուրս բերված օրինաչափությունների (Erfahrungsstze) վերաբերյալ տեղեկություններ (օրինակ՝ մարդու մարմ նի վրա որոշակի նյութերի ազդեցության գործման կանոննե րը), ո րո շա կի փաս տե րից ել նե լով ա նել
հետևություններ և կանխատեսումներ կամ գնահատել որոշակի փաստական հանգամանք18։
Այն փաստերը, որոնք բացառապես հատուկ գիտելիքի կիրառման արդյունքում են ի
հայտ բերվում, կոչվում են հետազոտությամբ
ստացված փաստեր (Befundtatsachen) և տարբերվում են լրացուցիչ փաստերից (Zusatztatsachen), որոնք թեև փորձաքննության ընթացքում են ի հայտ գալիս, սակայն դրանց ստացման համար հատուկ գիտելիքներ չեն պահանջվում, օրինակ՝ փորձաքննության ընթացքում
դատահոգեբանի վարած զրույցի ժամանակ
նրան հայտնի դարձած տեղեկությունները։ Լրացուցիչ փաստերը չեն հանդիսանում փորձագիտական ապացույց և որպես վկայություն են
ներմուծվում դատավարություն։ Այսպես, վերը
բերված օրինակի դեպքում դատահոգեբանը
որպես վկա ցուցմունք կտա իրեն հայտնի դարձած տեղեկությունների մասին։
Գերմանիայում առկա է փորձագետ-վկայի
հասկացությունը։ Վերջինս այն անձն է, ում ընկալածը պայմանավորված է իր հատուկ գիտելիքներով, օրինակ՝ դեպքի վայրում պատահականորեն հայտնված դատաբժիշկը դատական
քննության ժամանակ նկարագրում է տուժողի
վնասվածքները։ Այս դեպքում թեպետ անձը
դատարանին հաղորդող տեղեկատվությունը
շնորհիվ հատուկ գիտելիքներ է ընկալել, սակայն չունենալով փորձաքննություն կատարելու հանձնարարություն, նա կհարցաքննվի որպես վկա և ոչ որպես փորձագետ։
Դատական քննության բանավորության և
անձնական ապացույցների առաջնահերթու-

թյան սկզբունքները պահանջում են, որ գերմանական դատարաններում փորձագետը որպես կանոն բանավոր ներկայացնի իր եզրակացությունը։ Փորձագետի կողմից եզրակացության ներկայացման փոխարեն դատական
նիստը նախագահողի կողմից գրավոր փորձագիտական եզրակացության հրապարակավ
ընթերցումը թույլատրելի է միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում19։
Փորձագետի եզրակացությունը դատարանը գնահատում է ապացույցների ազատ գնահատման սկզբունքի շրջանակներում։ Ըստ Գերմանիայի դաշնային դատարանի դիրքորոշման՝
փորձագետի եզրակացության «ավտոմատ» ընդունում չի թույլատրվում, այլ դատարանը պետք
է փորձագետի միջոցով գործի փաստական
հանգամանքների մասին լիակատար իրազեկություն ձեռք բերի և սեփական պատասխանատվությամբ որոշում ընդունի20։
ՀՀ դատական պրակտիկայում եղել է դեպք,
երբ արտասահմանում կատարված փորձաքըննության եզրակացությունը ճանաչվել է այլ փաստաթուղթ, քանի որ այն չի բավարարել փորձագիտական եզրակացության կազմմանն առաջադրվող պահանջին, այն է՝ փորձագետը
պետք է զգուշացված լինի ակնհայտ կեղծ եզրակացություն տալու համար նախատեսված
քրեական պատասխանատվության մասին։ Այս
առնչությամբ կարծում ենք, որ փորձագետի
եզրակացությունը որպես այլ փաստաթուղթ
դատավարություն ներմուծելն անթույլատրելի
է։ Դա անձնական ապացույցի արհեստական
իրեղենացում է, ինչն էլ անձնական ապացույցների առաջնահերթության սկզբունքի խախտում է։ Փորձագիտական ապացույցի անձնական բնույթը ենթադրում է, որ դատարանի պահանջով կամ դատավարության կողմի միջնորդությամբ փորձագետը պետք է կանչվի դատարան իր եզրակացությունը ներկայացնելու
և հիմ նավորելու համար։ Փորձագետի կողմից
կատարվելիք ապացուցողական գործողությունները չեն կարող այլ անձի կողմից կատարվել։
Այն գործը, որն օրենքով պետք է դատավարության մասնակից համարվող փորձագետի կող-
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մից կատարվի, չի կարող արվել մի անձի կողմից, որը չունի այդպիսի կարգավիճակ։
գ) փաստաթղթային ապացույցը
Փաստաթղթային ապացույցը Գերմանիայի քրեական դատավարությունում պետք է բավարարի մտքեր պարունակող ընթեռնելի գրավոր նյութ լինելու պահանջին։ Դատավարական փաստաթուղթ տերմինը ավելի նեղ իմաստ ունի, քան դրա նյութաիրավական իմաստն է։ Այսպես, այն փաստաթղթերը, որոնք
պարունակում են գծագրեր, պատկերներ, սիմվոլներ կամ այլ նշաններ, որոնք ոչ թե ընթերցվում, այլ զննվում են, համարվում են ոչ թե
փաստաթղթային, այլ զննելի ապացույց։ Եթե
դատական քննության համար էական է ոչ թե
փաստաթղթում առկա մտքերի բովանդակությունը, այլ զուտ գրավոր տեքստի արտաքին
տեսքը, օրինակ՝ ձեռագրերի համեմատության
դեպքում, ապա կրկին գործ ունենք ոչ թե փաստաթղթային, այլ զննելի ապացույցի հետ21։
Հայաստանի քննչական պրակտիկայում
տարածված և քննադատելի մոտեցում է որպես քննչական գործողություն ընթեռնելի փաստաթղթերի զննում իրականացնելը։ Խոսքն առավելապես վերաբերում է հեռախոսային հաղորդակցության տվյալներ պարունակող փաստաթղթերի զննությանը։ Քննիչները ընթերակաների մասնակցությամբ կազմակերպում են
հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան օ պե րա տոր նե րից
ստացված, այսպես կոչված, «վերծանում ների»
զննում, որի արդյունքում ստեղծում են սուրոգատ ապացույց՝ զննության արձանագրություն,
այն դեպքում, երբ փաստաթղթային օրիգինալ
ապացույցը ևս գտնվում է գործի նյութերում։
Նույն սխալն առկա է նաև տեսաձայնագրությունների զննության կատարման դեպքում։ Սա
ոչ միայն ավելորդ աշխատանք է, այլև իրավական նշանակություն ունի, քանի որ դատական
քննության ընթացքում առաջնային ապացույցների փոխարեն սուրոգատ ապացույցների հետազոտումը խախտում է ապացույցների անմիջական հավաքման (հետազոտման) սկզբունքը։

Փաստաթղթային ապացույցները որպես
կանոն պետք է հրապարակվեն դատական
քննության ժամանակ, սակայն Գերմանիայի
քրեական դատավարության կանոնակարգը
թույլ է տալիս դրանք չհրապարակել, եթե դատավորները և ատենակալները (SchՓffe) ծանոթ են փաստաթղթի բառացի տեքստին, և
այդպիսի հնարավորություն են ունեցել նաև
դատավարության մնացած մասնակիցները (կետ
249, 2-րդ պարբերություն StPO)։
Նախագիծը փաստաթղթային ապացույցի
երկու տեսակ է նախատեսում՝ վարույթային
գործողությունների արձանագրությունները և
արտավարութային փաստաթղթերը։ Վարույթային գործողությունների արձանագրությունները պետք է նախատեսված լինեն օրենքով։
Եթե վարույթի ընթացքում կազմված որևէ փաստաթուղթ նախատեսված չէ օրենքով, ապա
այն չի կարող դիտվել ապացույց (հոդված 95)։
Գերմանիայում կարգավորման հակառակ մոտեցումն է ընդունված՝ որպես ապացույց թույլատրելի են բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք
հատկապես արգելված չեն օրենքով։ Նախագծի՝ նման խիստ կարգ սահմանելը ող ջունելի
է, սակայն կարող է խնդրահարույց լինել, քանի
որ այդ դեպքում, օրինակ՝ որպես ապացույց չի
կարող ճանաչվել դատարանի առջև ցուցմունք
տալու հնարավորությունից զրկված վկայի գրավոր հայտարարությունն ուղղված դատարանին։
դ) զննելի ապացույցը (Augenscheinsbeweis)
Զննելի ապացույցը ստացվում է անձանց
կամ իրերին զգայական ընկալելու՝ տեսնելու,
լսելու, շոշափելու, համտեսելու կամ հոտոտելու
միջոցով22։ Ապացուցման այս միջոցին են պատկանում դեպքի վայրի կամ իրերի զննությունը,
լուսանկարների կամ տեսագրությունների դիտումը23։ Դեպքի վայրն ինքնին հանդիսանում է
զննելի (իրեղեն) ապացույց։ Գերմանիայի դատական պրակտիկայում իշխող կարծիքի համաձայն ձայնագրության ունկնդրումը նույնպես
պետք է գնահատել որպես զննության արդյունքում ստացված ապացույց24:

21

Տե՛ս BGH StV 1999, 359.
Տե՛ս BGHSt 18, 51, 53; Beulke, Strafprozessrecht, S. 137.
23
Տե՛ս N. B. Վկայի հարցաքննության տեսաձայնագրությունը, որը պետք է փոխարինի դատական քննության փուլում
նրա հարցաքննությանը, հետազոտվում է փաստաթղթային ապացույցների (հարցաքննության արձանագրության)
հետազոտման կանոններով (255a StPO)։
24
Տե՛ս BGHSt 14, 339.
22

38

Հայաստանում միասնական մոտեցում չկա
լուսանկարների, տեսագրությունների և ձայնագրությունների վերաբերյալ։ Քրեադատավարական պրակտիկայում դրանք ճանաչվում
են որպես այլ փաստաթուղթ։ Նախագիծը նույնպես այս ուղղությամբ է գնացել՝ դրանք դասելով արտավարութային փաստաթղթերի թվին
(հոդված 96)։ Քաղաքացիական և վարչական
դատավարություններում ապացույցների դասակարգմանն առավել ճիշտ մոտեցում է ցուցաբերված։ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 56-րդ և վարչական դատավարության օրենսգրքի 47-րդ հոդվածների
համաձայն լուսանկարները, տեսաձայնագրություններն ու ձայնագրությունները դասվում են
իրեղեն ապացույցների շարքին։ Այդուհանդերձ
քաղաքացիական դատավարագիտության մեջ
առաջարկվել է լուսանկարները, տեսաձայնագրությունները և ձայնագրություններն առանձնացնել իրեղեն ապացույցներից և դիտարկել որպես առանձին ապացուցման միջոց։ Այս առաջարկը հիմ նավորվում է նրանով,
որ լուսանկարները, ձայնագրությունները և տեսագրությունները ունեն և՛ իրեղեն, և՛ անձնական ապացույցներին բնորոշ տարրեր և առանց տեխնիկական միջոցների կիրառման
հնարավոր չէ դրանք զննել25։
Այս առումով նկատենք, որ լուսանկարը,
տեսագրությունը և ձայնագրությունը ցանկացած այլ իրեղեն ապացույցի նման մարդու կողմից ընկալվում է զգայական ճանապարհով։ Այսինքն, լուսանկարը, տեսագրությունը կամ ձայնագրությունը դատավորի զգայարանների վրա
գրեթե նույն կերպ է ազդում, ինչ դրանում արտացոլված իրեղեն ապացույցը և հաճախ ստեղծում է ճիշտ այն մտապատկերը, որը դատավորը սեփական աչքով իրեղեն ապացույցը տեսած կամ ձայնագրության խոսակցությունն անձամբ լսած լինելու դեպքում կունենար։ Ուստի
կարծում ենք, որ լուսանկարները, տեսագրությունները և ձայնագրությունները պետք է դիտարկել որպես զննելի (իրեղեն) ապացույց։ Լու-

սան կար նե րը, տե սագրու թյուն ներն ու ձայ նագրություններն իրեղեն ապացույց, թե այլ
փաստաթուղթ դիտարկելու տարակարծությունները, կարծում ենք, հիմ նականում կապված են
դրանց ոչ շոշափելի, ոչ իրեղեն լինելու մասին
ինտուիտիվ պատկերացման հետ։ Ուստի նաև
այդ պատճառով նպատակահարմար է Նախագծում «իրեղեն ապացույցի» փոխարեն կիրառել «զննելի ապացույց» տերմինը։
Այսպիսով, եթե ամփոփելու լինենք, ապա
քրեական դատավարությունում ապացույցները դասակարգվում են չորս տեսակի՝ գումարած մեղադրյալի ցուցմունքը, մասնավորապես՝
1. վկայություն կամ վկայի ցուցմունք՝ բացի
մեղադրյալից ցանկացած այլ անձի մտքերի
շարադրանքը վարույթն իրականացնող մարմ նի առջև,
2. փորձագիտական ապացույց՝ հատուկ
գիտելիքների և հմտությունների կիրառմամբ
ստացված տեղեկատվություն,
3. փաստաթղթային ապացույց՝ մտքեր պարունակող ընթեռնելի գրավոր նյութ,
4. զննելի ապացույց՝ զգայական ընկալման օբյեկտ հանդիսացող անձ կամ իր։
Մեղադրյալի ցուցմունքը և հատկապես
դրա խոստովանական մասը նեղ իմաստով ապացույց չդիտարկելու հիմքերը հասնում են ուշ
միջնադար, երբ քրեական դատավարությունը
գլխավորապես ինկվիզիցիոն բնույթ էր կրում26,
որտեղ մեղադրյալի խոստովանությունը կորզելու համար թույլատրելի էին կտտանքները։
Ապացույցների երբեմ նի թագուհին համարվող մեղադրյալի խոստովանությունը գերմանական երկրներում կորցրեց իր կարևորությունը լուսավորչական դարաշրջանում, երբ
կտտանքը որպես ճշմարտությունը բացահայտելու օրինական միջոց հետզհետե վերացվեց,
երբ վերջնականապես իր ազդեցությունը կորցրեց Սրբազան Հռոմեական կայսրության Կարլ
5-րդ կայսեր 1532 թվականին ընդունած պատժի դատավարական կարգը՝ Կարոլինան (Constitutio Criminalis Carolina)։

25

Տե՛ս Արա Զոհրաբյան, «Ապացուցման միջոցների հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
դատավարությունում», թեմայով գիտական ատենախոսության սեղմագիր, Երևան 2013, էջեր 9, 16 և 17:
26
Տե՛ս RՖping/Jerouschek, Grundriss der Strafrechtsgeschichte, Rn. 104; GmՖr/Roth, Grundriss der deutschen
Rechtsgeschichte, Rn. 329, Anja Hofmann, Personenidentifizierung durch Zeugen im Strafverfahren, Berlin 2013, S. 25.
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¸²î²Ê²¼Æ Ø²êÜ²ÎòàôÂÚàôÜÀ øÜÜâ²Î²Ü
¶àðÌàÔàôÂÚàôÜÜºðÆÜ ¸²î²Ê²¼²Î²Ü ÐêÎàÔàôÂÚ²Ü
(¶àðÌ²èàôÚÂÆ) Ð²Ø²îºøêîàôØ
Մինչև 2007 թվականը դատախազությունը քրեական գործի քննություն իրականացնելու, հետևաբար, քննչական գործողություններ
նախաձեռնելու ու կատարելու լիազորություն
ուներ: Այսինքն, մեկ մարմնի ձեռքում էին կենտրոնացված քրեական գործը քննելու, դրա օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրակա նաց նե լու ու դա տա րա նում մե ղադրանք
պաշտպանելու գործառույթները: Մյուս կողմից,
եթե մի մարմին միաժամանակ լինում է հսկողության օբյեկտ ու սուբյեկտ, բնական է` չի կարող արդյունավետ ու օբյեկտիվ հսկողություն
իրականացնել իր գործունեության նկատմամբ:
Նաև 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում դատախազությանը վերապահվեց ոչ թե քրեական հետապընդում իրականացնելու, այլ հարուցելու1 լիազորություն, մինչդեռ, քրեական գործի քննություն
իրականացնելու լիազորությունը նախատեսված էր ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք), այսինքն`
փաստացի առկա էր հակասահմանադրական
իրավիճակ: 2007 թվականին Օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում հանվեցին դատախազի՝ քրեական գործի քննություն իրականացնելու և քննչական գործողություններին մասնակցելու լիազորությունները և
թողնվեց միայն քրեական գործի նախնական

1

2

3

քննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու գործառույթը:
Քրեական գործի հետաքննության ու նախաքննության օրինականության նկատմամբ
դատախազական հսկողությունը դատախազի
սահմանադրական գործառույթն ու պարտականությունն է, և դատախազական հսկողություն ասելով՝ հասկանում ենք լիազորված դատախազի՝ քրեական գործի մինչդատական վարույթի ընթացքում իրականացվող, իրավանորմերով կարգավորվող հատուկ գործունեություն,
որն ուղղված է նախնական քննության ընթացքում օրինականության ապահովմանը: Այստեղ
դատախազական հսկողությունը լուծում է երկու խնդիր, մասնավորապես, նախ՝ ապահովում է Սահմանադրության գերակայությունը և
քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանությունը, երկրորդ՝ իրականացնում է հսկողություն քրեադատավարական օրենքի պահանջների ճիշտ կիրառման նկատմամբ:
Սրանք թույլ են տալիս արդյունավետ իրականացնել նախնական քննությունը2: Վերոնշյալ
խնդիրները լուծելու համար հսկող դատախազն
իրականացնում է քրեադատավարական օրենքով ամրագրված իր լիազորությունները:
Հսկողություն իրականացնելիս դատախազի լիազորությունները կարելի է բաժանել երեք
խմբի3.

Այստեղ պետք է անդրադառնալ դատախազի` քրեական հետապնդում հարուցելու լիազորությանը բովանդակային
առումով: Այսպես, ըստ գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի` քրեական հետապնդման հարուցում է
համարվում անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու, ինչպես նաև մինչև այդ նրան ձերբակալելու կամ նրա
նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու մասին քրեական հետապնդման մարմնի որոշումը: Սակայն նշված
որոշումներից ոչ մեկը չի կայացվում դատախազի կողմից, այսինքն` նորմը ֆորմալ առումով նախատեսում է, որ
քրեական հետապնդում հարուցելը դատախազի բացառիկ լիազորությունն է, սակայն գործնականում այն չի
իրացվում դատախազի կողմից:
Տե՛ս Поляков М. П., Федулов А. Ф., “Прокурорский надзор 3-е изд., испр. и доп.” - М.: Высшее образование, 2009,
ст. 165.
Տե՛ս http://bookwu.net/book_prokurorskij-nadzor_805/38_4.-polnomochiya-prokurora-pri-osushhestvlenii-nadzora
(28.07.2015):
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1. քրեադատավարական օրենքի խախտում ները կանխող (օրինակ՝ ստուգման համար քննիչից պահանջել նյութեր, փաստաթըղթեր, քրեական գործեր և քննության ընթացքի
մասին տեղեկություններ, ինչպես նաև ծանոթանալ դրանց կամ դրանք ստուգել նրանց
գտնվելու վայրում),
2. օրենքի խախտում ները հայտնաբերող
(օրինակ՝ քրեական վարույթի մասնակիցների
բողոքները քննարկել),
3. օրենքի խախտում ները վերացնող (օրինակ՝ վերացնել քննիչի՝ քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը
դադարեցնելու մասին որոշումը, ինչպես նաև
նրա այլ որոշում ներ` քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում):
Քրեադատավարական օրենքի խախտումները կանխելուն, հայտնաբերելուն ու վերացնելուն ուղղված դատախազի հսկողական լիազորությունների շարքում քննչական գործողություններին մասնակցելու վերջինիս լիազորության հարցը վիճելի է: Դրա կարևորությունը
ընգծվում է հատկապես քրեադատավարական
իրավունքի բարեփոխում ների ներկա փուլում:
Նախագծով առաջարկվում են հայեցակարգային փոփոխություններ, մասնավորապես, սահմանվում է, որ հսկող դատախազն իրավասու է
սույն օրենսգրքի պահանջների պահպանմամբ
մասնակցել մեղադրյալի հարցաքննությանը4:
Այսինքն մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազը ընդամենը մեկ քննչական
գոր ծո ղու թյան կա րող է մաս նակ ցել, ին չը,
գտնում ենք, որ բավարար չէ արդյունավետ
հսկողություն իրականացնելու համար, հետևաբար՝ պետք է ընդլայնել այդպիսի գործողությունների շարքը:
4

5

6

Հետևաբար, դատախազի կողմից քրեական գործի հետաքննության ու նախաքննության5 օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու համատեքստում անհրաժեշտ է անդրադառնալ հսկող դատախազի`
քննչական գործողություններին մասնակցելու
լիազորության հիմ նախնդրին:
Մեր կարծիքով, քննչական գործողություններին մասնակցելու դեպքում դատախազի՝ երեք խումբ լիազորություններն իրականացվում
են միաժամանակ. քննչական գործողություններին մասնակցելիս դատախազը և՛ կարող է
կանխել հնարավոր խախտում ները, և՛ հայտնաբերել ու վերացնել թույլ տրված խախտում ները: Փաստորեն, ստացվում է, որ այս լիազորությամբ դատախազը կարող է արդյունավետ
ու իրական հսկողություն իրականացնել նախնական քննության օրինականության նկատմամբ:
Քրեական դատավարության իրավունքի
տեսությունում մոտեցում կա, ըստ որի` պետք է
տարբերել քննչական գործողություններին դատախազի ներգրավվածության նպատակային
ուղղվածությունը: Դատախազի մասնակցությունը քննչական գործողություններին կարող է
արտահայտվել հետևյալ ձևերով.
 ներկա գտնվել քննչական գործողությունների կատարմանը,
 անմիջականորեն մասնակցել քննչական գործողությունների կատարմանը6:
Այս հարցը ոչ միայն տեսական, այլև գործնական կարևոր նշանակություն ունի, հետևաբար, մեր կարծիքով, իմաստային և բովանդակային առումով պետք է տարանջատել «ներկա
գտնվել» և «մասնակցել» արտահայտությունները: Երբ դատախազը ներկա է գտնվում
քննչական գործողությունների կատարմանը,
նա չի կարող միջամտել գործընթացին կամ

Տե՛ս ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծ file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Naxagcic-16.05.2014dr.pdf (25.07.2015):
Նշենք, որ, ըստ գործող քրեադատավարական օրենսդրության, դատախազական հսկողության շրջանակներում չի
գտնվում քրեական գործ հարուցելու փուլը: Նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծով (այսուհետ՝
Նախագիծ) փորձ է արվել լուծել այս խնդիրը, մասնավորապես՝ նոր մոդելի համաձայն՝ չենք ունենում քրեական
գործ հարուցելու (նյութերի նախապատրաստման) փուլը, քանի որ միանգամից ունենում ենք նախաքննություն,
այսինքն՝ քննիչը հանցագործության մասին հաղորդումը ստուգելու համար կատարում է անհրաժեշտ բոլոր
քննչական ու դատավարական գործողությունները՝ առանց որևէ սահմանափակման: Ի դեպ, Նախագծով
հետաքննությունը ընկալվում է նորովի, և այն ընթանում է նախաքննությանը զուգահեռ՝ ներառելով միայն
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումները: Հետևաբար, դատախազը հնարավորություն է ունենում արդյունավետ
իրականացնել դատախազական հսկողությունը կատարվող բոլոր քննչական ու դատավարական գործողությունների
և օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների նկատմամբ:
Տե՛ս Исаенко В., “Следственные действия и полномочия прокурора по надзору за ними”, Закон, 2010, ст. 7-8.
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ինչ-որ եղանակով ազդեցություն ունենալ դրա
վրա (օրինակ՝ դադարեցնել քննչական գործողության կատարումը): Նույնիսկ միջամտություն
կատարելու հիմքի առկայության դեպքում դատախազը պետք է պասիվ վարքագիծ ցուցաբերի: Երբ դատախազը մասնակցում է քննչական գործողությունների կատարմանը, նա կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ գործընթացի վրա, հետևաբար, քրեադատավարական
օրենքով նախատեսված հիմքերի առկայության
դեպքում կարող է միջամտել գործընթացին,
այսինքն` այս պարագայում դատախազն ակտիվ դերակատարություն ունի քննչական գործողության ողջ ընթացքում: Մեզ համար ընդունելի է դատախազի` քննչական գործողություններին անմիջականորեն մասնակցելու տարբերակը, որովհետև այս դեպքում դատախազական հսկողությունը արտահայտվում է թե՛ ձևական, թե՛ բովանդակային առումով: Դժվար կլինի դատախազական հսկողությունը արդյունավետ համարել, երբ հսկող դատախազը քննչական գործողությանը միջամտելու ոչ մի իրավական գործիք չունի. ձևական կողմը կապահովենք՝ առանց բովանդակային և առարկայական արդյունք ստանալու:
Դատախազը պետք է օրենքով նախատեսված հնարավորություն ունենա ընդհատելու
կամ դադարեցնելու քննչական գործողությունը7: Օրինակ՝ քննիչը մեղադրյալի հարցաքննության ընթացքում խաբեությամբ փորձում է ինքնախոստովանական ցուցմունք կորզել կամ առերեսման ժամանակ կասկածյալին, մեղադրյալին ուղղված բոլոր հարցերին պատասխանելու
համար պաշտպանը կոնֆիդենցիալ խորհրդակցություն է պահանջում, ինչն առերեսման ժամանակ արգելված է:
Կոնկրետ քրեական գործի բնույթից կախված՝ հսկող դատախազի կողմից առանձին
7

8
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10

11
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քննչական գործողություններին մասնակցելու
անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ: Դատախազի մասնակցությունը քննչական գործողություններին մի շարք դեպքերում դատախազական հսկողության արդյունավետ ձևերից է8:
Հետաքննության ու նախաքննության օրինականության նկատմամբ դատախազական
հսկողության այս ձևը ոչ բոլոր դատավարագետներն են ընդունում: Այսպես, Վասիլևը կարծում է, որ հսկող դատախազը չպետք է ակտիվ
դերակատարություն ունենա գործի քննության
ընթացքում, մասնավորապես, չպետք է մասնակցի քննչական գործողությունների կատարմանը, հակառակ դեպքում, գործ կունենանք
ընթացիկ դատախազական հսկողության հետ,
իսկ դատախազական հսկողությանը բնորոշ է
հետագա լինելը (post factum)9:
Գելֆանդի կարծիքով, եթե դատախազը
մասնակցի քննչական գործողությունների կատարմանը, կխախտվեն գործի քննության օբյեկտիվությունն ու բազմակողմանիությունը, որովհետև դատախազն իրենից ներկայացնում
է մեղադրանքի կողմ, միևնույն ժամանակ, քննիչը, ըստ էության, չի կարող պատասխանատվություն կրել գործի քննության համար, որովհետև դատախազը կփոխարինի քննիչին10: Սավիցկին գտնում է, որ քննություն իրականացնող մարմինների գործունեության նկատմամբ
հսկողություն իրականացնելն անիմաստ է, եթե չկան օպերատիվ ներգործության միջոցներ: Ինչպե՞ս կարող է դատախազն իրական ու
արդյունավետ հսկողություն իրականացնել, եթե նա չի մասնակցելու հետաքննությանն ու
նախաքննությանը, մասնավորապես, առանձին քննչական գործողությունների կատարմանը11: Դատախազը պետք է ակտիվ դերակատարություն ունենա քրեական վարույթի ողջ
ընթացքում12, այդ իսկ պատճառով, դատախա-

Տե՛ս Ա. Ղամբարյան, «Մինչդատական վարույթի բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետության քրեական
դատավարությունում», Երևան, «Դատախազության դպրոց», ՊՈԱԿ, 2010, էջ 61:
Տե՛ս Ա. Ղամբարյան, «Մինչդատական վարույթի բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետության քրեական
դատավարությունում», Երևան, «Դատախազության դպրոց», ՊՈԱԿ, 2010, էջ 59:
Տե՛ս Васильев А., “Вопросы прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием”,“Социалистическая
законность”, 1953, № 9, ст. 22.
Տե՛ս Гельфанд И. А., “О некоторых вопросах предварительного расследования в общесоюзном уголовно-процессуальном
законодательстве”. Науковi записки Киiвського держ. унiверс., т. VII, вип. II, 1948, ст. 67.
Տե՛ս Савицкий В. М., “Процессуальные формы прокурорского надзора за соблюдением законности органами
дознания и предварительного следствия”, Правоведение, 1958, № 2, ст. 108.
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զի մասնակցությունը քննչական գործողություններին հնարավորություն է տալիս մշտական,
պարբերական ու ակտիվ հսկողություն իրականացնել նախաքննական մարմ նի ու քննչական գործողության այլ մասնակիցների (օրինակ՝ պաշտպանի) գործունեության օրինականության նկատմամբ13:
Մեր կարծիքով, նախաքննության նկատմամբ իրականացվող հսկողությունը դատախազի ակտիվ գործունեությունն է. նա չի կարող դա իրականացնել միայն գրասենյակայինփաստաթղթային եղանակով: Դատախազական հսկողությունը կարող է արդյունավետ իրականացվել, եթե քրեական գործի հարուցման պահից սկսած՝ դատախազն իր հսկողության տակ է պահում քննիչի կողմից առանձին
քննչական գործողությունների իրականացումը՝
ուղղակիորեն մասնակցելով դրանց: Չի խախտվում քրեական վարույթի հանրային մասնակիցների, մասնավորապես, քննիչի ու հսկող
դատախազի գործառութային տարանջատման
սկզբունքը, որովհետև հսկող դատախազն անձամբ չի նախաձեռնում և չի կատարում քննչական գործողություններ, դատախազի կողմից
իրականացվող ընթացիկ հսկողության նպատակը քրեական գործով ապացույցներ ձեռք
բերելը չէ, այլ նա ուղղակի անմիջականորեն
մասնակցում է քննիչի կողմից նախաձեռնվող
ու իրականացվող քննչական գործողություններին օրենքի հնարավոր խախտում ները կանխելու, ինչպես նաև թույլ տրված խախտում ները հայտնաբերելու ու վերացնելու նպատակով,
ինչն ինքնին չի ենթադրում նախաքննական
մարմ նի լիազորությունների իրականացում:
Նաև, ընթացիկ հսկողության շրջանակներում
հսկող դատախազն անմիջականորեն ընկալում է ապացույցի ստացման աղբյուրը. այլ բան
է քննչական գործողության արձանագրություն
կարդալը, այլ բան է անմիջականորեն ընկալել
օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող փաստերն
ու հանգամանքները: Ավելին, սա առավելապես մեծացնում է դատախազական հսկողության արդյունավետությունը, որովհետև դա13
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տախազը, վերլուծելով իր` անմիջականորեն
ընկալած հանգամանքները, կարող է կոնկրետ
քննչական գործողություններ կատարելու հանձնարարություններ կամ ցուցում ներ տալ քննիչին: Ինչ վերաբերում է գործի քննության օբյեկտիվությանն ու բազմակողմանիությանը, իհարկե, դատախազը մեղադրանքի կողմ է և մեղադրանք է պաշտպանում դատարանում, սակայն դա հիմք չի տալիս պնդելու, որ դատախազի՝ քննչական գործողություններին մասնակցելու դեպքում խախտվում են այդ սկզբունքները: Դատարանում մեղադրանքի պաշտպանությունը դատախազի բացառիկ լիազորությունն է և նա դրա իրականացման համար
պատասխանատվություն է կրում, հետևաբար,
նա շահագրգռված է նախնական քննության իրականացման օրինականության հարցում, որովհետև միայն այս դեպքում նա կարող է մեղադրանքը պաշտպանել արդյունավետորեն:
Համանման իրավական դիրքորոշում է
հայտնել նաև ՀՀ Սահմանադրական դատարանը. «Դատախազը պատասխանատու է հետաքննության ու նախաքննության լրիվության,
օբյեկտիվության, բազմակողմանիության և արդյունավետության համար, ինչն էլ իրավական
կարևոր նախադրյալ է մեղադրանքը դատարանում արդյունավետ պաշտպանելու համար14»:
Քրեական գործով ապացույցներ ձեռք բերելու հիմնական եղանակը քննչական գործողություններն են: Սրանք այն գործողություններն
են, որոնց արդյունքում քննություն իրականացնող մարմինները հայտնաբերում, ամրագրում և
ստուգում են փաստական տվյալները: Քննչական գործողություններից են, օրինակ՝ դեպքի
վայրի զննությունը, խուզարկությունը, քննչական փորձարարությունը և այլն15: Կարելի է եզրակացնել, որ քննչական գործողություններն
ուղղված են գործով ապացույցներ ձեռք բերելուն և ձեռք բերված փաստական տվյալների
վրա են տարածվում ապացույցների թույլատրելիության ու վերաբերելիության կանոնները: Բացի դրանից, դատախազը նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողությունն այն-

Տե՛ս Гурин А. Д., “Участие в следственных действиях руководителей следственных органов, прокуроров, должностных
лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность: процессуальные и тактические аспекты”.
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук/ - Воронеж, 2008, ст. 26.
Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2015 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ ՍԴՈ-1236 որոշումը:
Տե՛ս Исаенко В., “Следственные действия и полномочия прокурора по надзору за ними”, Закон, 2010, ст. 1-2.
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պես պետք է իրականացնի, որպեսզի քննություն իրականացնող մարմինը խստորեն հետևի
քրեադատավարական օրենքի պահանջներին
քննչական գործողություններն իրականացնելիս: Քրեական գործի ապացուցողական բազան
կազմող փաստական տվյալները թե՛ բովանդակային, թե՛ ձևական առումով պետք է համապատասխանեն օրենքի պահաջներին, հետևաբար,
հնարավոր կլինի դրանք քրեական գործի հիմքում դնել որպես թույլատրելի ապացույցներ:
Կարծում ենք, որ դատախազի՝ քննչական գործողություններին մասնակցելու լիազորությունը
ապացույցների թույլատրելիությունն ապահովելու կարևորագույն միջոցներից մեկն է: Քննչական գործողությունների կատարման նկատմամբ
հսկողություն իրականացնելով` դատախազն իրական հնարավորություն է ունենում ազդել
նախնական քննության որակի վրա` մտցնելով
անհրաժեշտ ճշտումներ հետաքննիչի ու քննիչի
գործողություններում16:
Դատախազի հսկողական գործառույթն ապահովում է քննչական գործողությունների որակյալ իրականացումը, քրեադատավարական
օրենքի պահանջների կատարումը, որոնցից էլ,
մեծ մասամբ, կախված են հանցագործության
հաջող քննությունն ու բացահայտումը17:
Գործնականում դատախազի անմիջական
մասնակցության անհրաժեշտություն է առաջանում այնպիսի քննչական գործողության, ինչպիսին է դեպքի վայրի զննությունը: Իրականում օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը կա, սակայն օրենսդրական կարգավորումը հետ է
մնում: Օրինակ՝ եղել է իրավիճակ, երբ քննիչը
դեպքի վայրը զննելիս ընթերականերին չի բացատրել նրանց իրավունքները, հետևաբար,
նրանք տվյալ քննչական գործողության արձանագրության բովանդակության վերաբերյալ դիտողություններ ու ճշտում ներ անելու հնարավորություն չեն ունեցել. արդյունքում այդ արձանագրությունը ճանաչվել է անթույլատրելի
ապացույց, որովհետև այն իրականացվել է
քննչական գործողության կարգի էական խախտ-

16

17

18

մամբ: Ըստ Օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի` ապացույցներ ձեռք բերելիս էական են
այն խախտում ները, որոնք, դրսևորվելով մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների կամ սույն օրենսգրքի որևէ պահանջի խախտմամբ, դատավարության մասնակիցներին` օրենքով երաշխավորված իրավունքների զրկմամբ կամ
սահմանափակմամբ կամ որևէ այլ կերպ, ազդել են կամ կարող էին ազդել ստացված փաստական տվյալների հավաստիության վրա: Այս
դեպքում կորցրած ապացույցները չենք կարող
վերականգնել, որովհետև ինքնին չենք կարող
վերականգնել քննչական գործողության կատարման ժամանակ օբյեկտիվորեն գոյություն
ունեցող պայմանները, հետևաբար, թունավորված ծառի պտուղների տեսության օրինակով
մեկ գործողության՝ օրենքի խախտմամբ կատարելը հանգեցնում է մյուս գործողությունների կատարման անհնարինության: Իհարկե,
դատախազի` դեպքի վայրի զննությանը մասնակցելու լիազորությունը պետք է օրենսդրական մակարդակով ամրագրել սահմանափակ
թվով հանցագործությունների, մասնավորապես՝ ծանր և առանձնապես ծանր հանցանքների համար (օրինակ՝ սպանություն, ավազակային հարձակում, ծանր մարմ նական վնասվածք և այլն) և միջին ծանրության որոշ հանցագործությունների համար (օրինակ՝ խուլիգանություն): Այդպիսի հանցագործությունների
դեպքում առանցքային նշանակություն ունեն
անհրաժեշտ քննչական գործողությունները ժամանակին կատարելը, դեպքի վայրում առկա
հետքերը հայտնաբերելն ու վերցնելը, ապացույցներ ձեռք բերելն ու պատշաճ ամրագրելը:
Մինչդատական վարույթի ողջ ընթացքում
դատախազական հսկողության արդյունավետությունն ապահովելու համար դատախազը
պետք է ոչ միայն նյութական և վարութային
նորմերը գործնականում կիրառելու բավարար
գիտելիքներ ու փորձ ունենա, այլև անհրաժեշտ
կրիմինալիստիկական պատրաստվածություն18:

Նշենք, որ Նախագծի կարգավորմամբ՝ հետաքննության մարմնի լիազորությունների շարքից հանվել է քննչական
գործողություններ կատարելու լիազորությունը. թողնվել է միայն օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ
կատարելու լիազորությունը, այն էլ՝ բացառապես քննիչի հանձնարարությամբ:
Տե՛ս Семенцов В. А., “Прокурорский надзор за производством следственных действий”, “Уголовный процесс”, 2004,
ст. 51.
Տե՛ս Исаенко В., “Следственные действия и полномочия прокурора по надзору за ними”, Закон, 2010, ст. 4-5.
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Անդրադառնանք նաև դատախազի՝ մեղադրյալի հարցաքննությանը մասնակցելու լիազորությանը: Դատախազի՝ մեղադրյալի հարցաքննությանը մասնակցելու լիազորությունը
քննչական գործողությունների իրականացման
նկատմամբ հսկողության տարածված ձևերից
է: Այն ապահովում է և՛ քննիչի գործողությունների օրինականությունը, և՛ տվյալ քննչական
գործողության արդյունավետությունը19: Դատախազի մասնակցությունը հարցաքննությանը
հնարավորություն է տալիս ժամանակին վերհանել ու վերացնել օրենքի խախտում ները,
ճիշտ գնահատել ձերբակալման, քրեական պատասխանատվության ենթարկելու օրինականությունը20, հետևաբար, մեծացնում է քննիչի
պատասխանատվությունը տվյալ քննչական
գործողության որակի ու լրիվության համար,
ինչպես նաև այն քաղաքացու իրավունքների
ու օրինական շահերի իրացման երաշխիք է21:
Գտնում ենք, որ դատախազի մասնակցությունը մեղադրյալի հարցաքննությանը քննչական գործողության արդյունավետ իրականացման և հարցաքննության ընթացքում ձեռք բերված ապացույցների թույլատրելիությունն ապահովելու միջոց է: Բացի դրանից, շատ դեպքերում դատախազը դատարանում մեղադրանք
պաշտպանելիս առաջին անգամ է տեսնում մեղադրյալին: Ստացվում է, որ դատախազը մեղադրանք է պաշտպանում առանց հաշվի առնելու մեղադրյալի անձը, ինչը հակասում է պատաս խա նատ վու թյան ան հա տա կա նաց ման
սկզբունքին: Իսկ այս լիազորությամբ դատախազն իր մեղադրանքն անհատականացնելու
փաստացի ու իրական հնարավորություն է ունենում: Դատախազի՝ մեղադրյալի հարցաքըննությանը մասնակցելու արդյունավետության
պարտադիր պայմանը քրեական գործի նյութերը խորությամբ ուսում նասիրելն է՝ հատկապես ուշադրություն դարձնելով այն ապացույցներին, որոնք վկայում են մեղադրյալի կողմից
ենթադրյալ հանցանքը կատարելու փաստը,

ինչպես նաև այն հանգամանքներին, որոնց
շուրջ մեղադրյալը պետք է հարցաքննվի:
Կարևոր նախապայմաններից են մեղադրյալի անձը բնութագրող տեղեկություններն ուսումնասիրելը, ինչպես նաև քննիչի հետ խորհըրդակցելով՝ բացահայտել մեղադրյալի հոգեբանական առանձնահատկությունները, բարոյակամային հատկանիշները և կրթական մակարդակը22: Նաև պետք է նկատի ունենալ, որ նախաքննության ընթացքում կարող են լինել իրադրություններ, երբ դատախազի մասնակցությունը մեղադրյալի հարցաքննությանը լինի
ոչ նպատակահարմար: Այդպիսի դեպքերում
հնարավոր է դատախազի մասնակցությունը
փոխի քննչական գործողության հոգեբանական մթնոլորտը և խախտի քննիչի ու մեղադրյալի միջև ձևավորված հոգեբանական կապը:
Եթե քննիչին հաջողվել է հոգեբանական կապ
ստեղծել մեղադրյալի հետ և «համագործակցել» նրա հետ, դատախազը պետք է ձեռնպահ
մնա հարցաքննությանը մասնակցելուց:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ նշենք, որ մի շարք
երկրների քրեական դատավարության օրենսգրքերով հսկող դատախազն օժտված է քննչական գործողություններին մասնակցելու լիազորությամբ: Այսպես, Վրաստանի քրեական դատավարության օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի 6րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված է դատախազի` քննչական գործողություններին մասնակցելու լիազորությունը23: Ինչպես երևում է,
Վրաստանի քրեական դատավարության օրենսգիրքը կոնկրետ չի նշում այն քննչական գործողությունների շարքը, որին կարող է մասնակցել հսկող դատախազը, հետևաբար, այստեղ «քննչական գործողություն» արտահայտությունը բավականին լայն իմաստ ունի և դրա
մեջ մտնում են մեղադրյալի հարցաքննությունը, քննչական փորձարարությունը, դեպքի վայրի զննությունը, բնակարանի խուզարկությունը
և այլն: Մոլդովայի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 52-րդ հոդ-
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դա տա խա զի ակ տիվ գոր ծու նեու թյունն է,
հետևաբար, նա չպետք է մեկուսացված լինի
նախնական քննության ընթացքում կատարվող քննչական գործողություններից:
Դատախազը, մասնակցելով քննչական
գործողությունների կատարմանը, իր լիազորություններն իրականացնելու փաստացի ու իրական հնարավորություն է ունենում: Դատախազի մասնակցությունը քննչական գործողություններին նախնական քննության որակի ու արդյունավետության, ձեռք բերված ապացույցների
թույլատրելիությունն ապահովելու միջոց է, որովհետև այս դեպքում դատախազն անմիջականորեն ընկալում է ապացույցի ստացման
աղբյուրը, ինչպես նաև իրավական միջոցներ է
ունենում քրեադատավարական օրենքի խախտում ներն օպերատիվ կերպով հայտնաբերելու, արձանագրելու և վերացնելու համար: Նաև
օրենսդրական մակարդակով պետք է ամրագրել
հսկող դատախազի լիազորությունները քննչական գործողությունների կատարման ընթացքում: Այդ քայլով կապահովենք քննիչի ու դատախազի լիազորությունների տարանջատման
որոշակիությունը:
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վածի 17-րդ կետի համաձայն` դատախազը կարող է մասնակցել ցանկացած գործողության,
որն իրականացվում է նախնական քննության
ընթացքում: Կարելի է ասել, որ այս կարգավորմամբ դատախազն անսահմանափակ լիազորություն ունի. «ցանկացած գործողություն»
արտահայտությունն իր մեջ ներառում է թե՛
քննչական, թե՛ այլ դատավարական գործողությունները: Ռուսաստանի Դաշնության քրեական դատավարության օրենսգրքի 211-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն` դատախազը կարող է մասնակցել հետաքննությանն ու նախաքննությանը, նաև անհրաժեշտության դեպքում անձամբ կարող է կատարել քննչական
գործողություններ: Նույնաբովանդակ դրույթ
նախատեսված է նաև Ուզբեկստանի քրեական
դատավարության օրենսգրքով: Այս դեպքում
դատախազն ավելի լայն լիազորություն ունի,
այսինքն` բացի նախնական քննությանը մասնակցելուց, նա կարող է ինքնուրույն նախաձեռնել և կատարել քննչական գործողություններ: Այսպիսով, քրեական գործի հետաքննության ու նախաքննության օրինականության
նկատմամբ դատախազական հսկողությունը
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____________________________________________________________________________________________________________

Վարչարարությամբ պատճառված վնասի
համար պատասխանատվությունն իր առաջացման հիմքի և պայմանների առումով ունի որոշակի առանձնահատկություններ, որոնցով տարբերվում է քաղաքացիաիրավական պատասխանատվությունից: Նշված տարբերություններն ընդգծելու նպատակով նպատակահարմար ենք գտնում իրականացնել վարչարարությամբ պատճառված վնասի համար պատասխանատվության և քաղաքացիաիրավական
պատասխանատվության առաջացման հիմքի
և պայմանների համեմատական ուսում նասիրություն:
Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության հիմքը փաստ կամ փաստերի խումբ է,
որոնց առկայության պարագայում օրենքի կամ
օրենքին չհակասող պայմանագրի ուժով առաջանում է պատասխանատվություն1:
Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության կիրառումը սուբյեկտիվ իրավունք է:
Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվություն կարող է ծագել միայն այլ անձի սուբյեկտիվ քաղաքացիական իրավունքների խախտման դեպքում և միայն այն պարագայում, երբ
իրավազոր անձը դիմի իր իրավունքների պաշտպանության այդ եղանակին2:
Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության ծագման հիմքից բխում է, որ սուբյեկտիվ իրավունքների ցանկացած խախտման համար պատասխանատվության կիրառման անհրաժեշտ պայման է դիտվում անձի իրավունքների և օրենքով պահպանվող շահերի խախտումը: Գ.Ֆ. Շերշենևիչն իրավացիորեն նշում
1
2

3
4

է, որ վնաս պատճառելուց բխող պարտավորության առաջացման համար միայն օբյեկտիվ
իրավունքի խախտումը բավարար չէ, և անհրաժեշտ է նաև սուբյեկտիվ իրավունքի խախտում3:
Ե.Լ. Նևզգոդինան նշում է, որ վնասի հատուցման պարտավորությունը ծագում է հենց վնաս
պատճառելու փաստից և հենց այն պատճառով, որ խախտվում է տուժողի սեփականության իրավունքը, որի պաշտպանությունը շուկայական հարաբերությունների պայմաններում
կարող է իրապես իրականացվել նաև պարտավորաիրավական եղանակներով, մասնավորապես՝ վնասների հատուցմամբ կամ համարժեք գույքի բնեղենով տրամադրմամբ4:
Նման պայմաններում գտնում ենք, որ չի կարող հիմ նավորված համարվել Ա. Կուրբատովի
այն տեսակետը, որի համաձայն՝ պատճառված
վնասի համար պատասխանատվության առաջացման համար բավարար է միայն իրավունքի
նորմի խախտումը, և վնասի հատուցման պարտավորությունը կարող է ծագել նաև իրավախախտի կողմից հանրության առջև ունեցած
իր պարտավորությունների չկատարման հետևանքով: Որպես իր արտահայտած տեսակետի հիմ նավորում՝ Ա. Կուրբատովը որպես օրինակ նշում է ավտոտրանսպորտային միջոցի
օգտագործմամբ ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու հետևանքով այլ
անձի տրանսպորտային միջոցին վնասի պատճառման դեպքը և պնդում, որ այդ դեպքում իրեն պատկանող գույքին պատճառված վնասի
հատուցում պահանջելու տուժողի իրավունքը
ծագում է ոչ թե նրանից, որ վերջինս ճանա-

Տե՛ս Антимонов Б.С., “Основания договорной ответственности созиалистических организаций”. М., 1962, ст. 28.
Տե՛ս Բարսեղյան Տ.Կ., «Գույքային պատասխանատվության ինստիտուտի էվոլյուցիան և արդիական հիմնահարցերը»,
Երևանի պետ. համալսարան, Երևանի համալս. հրատ., Երևան, 2006:
Տե՛ս Шершеневич Г.Ф., “Учебник русского гражданского права”, Казан, 1896, 2-е издание, ст. 528.
Տե՛ս Невзгодина Е.Л., “Вред как условие возникновения деликтых обязательств в гражданском праве”, Вестник
Омского университета. Серия “Право”, 2009. № 3 (20), ст. 29.
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

պարհային երթևեկության կանոնների պահպանման պահանջի իրավունք ունի, այլ հենց
այդ կանոնների խախտման փաստից5: Այսպիսով, հեղինակը փորձում է հիմ նավորել, որ քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության
առաջացման հիմքն օբյեկտիվ իրավունքի խախտումն է, և, ըստ այդմ, գործողության կամ անգործության հակաիրավականության տակ հենց
օբյեկտիվ իրավունքի՝ իրավական նորմի խախտումը պետք է հասկանալ: Սակայն ակնհայտ
է, որ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կանոնների խախտման դեպքում որևէ
քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության մասին խոսք չէր լինի՝ առանց այլ անձի
գույքային վնաս պատճառելու: Այդ է պատճառը, որ մենք ամբող ջովին կիսում ենք այն հեղինակների կարծիքը, որ վնասի հատուցման քաղաքացիաիրավական պատասխանատվություն
կարող է առաջանալ բացառապես այլ անձի
սուբյեկտիվ քաղաքացիական իրավունքների
խախտման առկայության պարագայում: Ի տարբերություն քրեական իրավունքի, որտեղ պատասխանատվության առաջացման համար բավարար է ձևական հանցակազմի առկայությունը՝ առանց վնաս պատճառելու, քաղաքացիական իրավունքում առանց վնասի պատճառման չի կարող ծագել պարտավորություն6: Քաղաքացիական իրավունքի գաղափարախոսությանը համապատասխան՝ հակաիրավականության տեսանկյունից գնահատման պետք է արժանանա ոչ թե գործողությունը կամ անգործությունը, այլ սուբյեկտիվ իրավունքի խախտումը7: Ո՛չ տուժողին, ո՛չ դատարանին չի հետաքրքրում, թե իրավախախտի կոնկրետ որ
գործողությունը կամ անգործությունն է դարձել
պարտավորության չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման պատճառ: Օրենքը նույնպես
պատասխանատվության առաջացումը կախման մեջ չի դնում այն հարցից, թե պարտապանի կոնկրետ որ գործողությունը կամ անգործությունն է առաջացրել այդ խախտումը:

5

6

7

8

Օրենքին հետաքրքրում է բուն իրավախախտման փաստը8: Ա.Ս. Շևչենկոն նույնպես այն
տեսակետն է պաշտպանում, որ վնասի հատուցման քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության առաջացման համար պահանջվում է ոչ միայն օբյեկտիվ, այլև սուբյեկտիվ իրավունքի խախտում: Այնուհետև հեղինակն ավելացնում է, որ քաղաքացիական իրավունքում սուբյեկտիվ իրավունքների խախտումը
հնարավոր է նաև առանց օբյեկտիվ իրավունքի խախտման: Դա տեղի ունի, օրինակ՝ այն
քաղաքացիական իրավունքների և պարտականությունների խախտման դեպքում, որոնք
բխում են օրենքով չնախատեսված, սակայն օրենքին չհակասող պայմանագրերից: Հետևաբար, ի տարբերություն իրավունքի այլ ճյուղերի, քաղաքացիական իրավունքում սուբյեկտիվ
իրավունքների խախտման հիմնավորումը միայն
կոնկրետ նորմերի խախտման համատեքստում
հնարավոր չէ:
Վկայակոչված տեսակետների ամփոփման
արդյունքում կարելի է հանգել այն եզրակացության, որ օրենքը պատճառված վնասի համար
քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության առաջացումը կապում է տուժողին վնաս
պատճառելու փաստի հետ՝ առանց նշանակություն տալու այն հանգամանքին, թե ինչպիսի
բնույթ ունեցող գործողությունը կամ անգործությունն է հանգեցրել այդ վնասի առաջացմանը:
Հետևաբար, կարող ենք փաստել, որ նույնիսկ
այն դեպքերում, երբ վնասի առաջացման պատճառ են դառնում առաջին հայացքից օբյեկտիվ
իրավունքով չարգելված և, հետևաբար, իրավաչափ գործողությունները, միևնույնն է, անձի
համար առաջանում է այդ վնասի հատուցման
պարտավորություն: Հետևաբար ինչ-որ առումով քաղաքացիական իրավունքում գործողության կամ անգործության հակաիրավականությունը դրսևորվում է այլ անձի վնաս պատճառելու մեջ: Վնասի պատճառման հանգամանքը
դառնում է կատարված գործողության իրավա-

Տե՛ս Курбатов А., “Субсидиарная ответственность руководителей при несостоятельности (банкротстве) возглавляе мых ими кредитных организаций” // Хозяйст-во и право. - 2007. - № 7, ст. 7.
Տե՛ս Невзгодина Е. Л., “Вред как условие возникновения деликтых обязательств в гражданском праве”, Вестник
Омского университета. Серия “Право”, 2009. № 3 (20), ст. 28-29.
Տե՛ս Բարսեղյան Տ. Կ., «Գույքային պատասխանատվության ինստիտուտի էվոլյուցիան և արդիական հիմնահարցերը»,
Երևանի պետ. համալսարան, Երևանի համալս. հրատ., Երևան, 2006, էջ 235:
Տե՛ս Брагинский М. И., Витрянский В. В., “Договорное право: общие положения”. М., 1997, ст. 442.
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չափության գնահատման չափանիշ, և, ըստ
այդմ, վնաս պատճառած բոլոր գործողությունները պետք է համարել հակաիրավական: Իրավաբանական գրականության մեջ այս մոտեցումը հայտնի է գլխավոր դելիկտ անվանմամբ: Գլխավոր դելիկտի համակարգի հիմքը
ցանկացած վնասի պատճառում հակաօրինական ճանաչելն է: Հատուցման ենթակա վնասի
հասկացության մեջ իրավախախտի վնասակար վարքագծի հակաիրավականությունն արդեն իսկ ենթադրվում է: Դա թույլ է տալիս յուրաքանչյուր վնասի պատճառում դիտել որպես
քաղաքացիական իրավախախտում, ինչը թույլ
կտա խուսափելու այն բոլոր արարքների անհարկի թվարկումից, որոնցով հասցված վնասը ենթակա է հատուցման9: Նույն գաղափարն
արտացոլված է նաև Օ.Վ. Միխայլենկոյի աշխատություններում: Վերջինս այն կարծիքն է
արտահայտում, որ գլխավոր դելիկտի կանոնը
բխում է քաղաքացիական իրավունքին հատուկ
դիսպոզիտիվ կարգավորման մեթոդից: Նման
պայմաններում, քանի որ հնարավոր չէ օրենսդրորեն սպառիչ կերպով ամրագրել անձի
բոլոր հնարավոր սուբյեկտիվ քաղաքացիական
իրավունքները, հետևաբար նաև դրանց բոլոր
խախտում ները, այդ իրավունքների պաշտպանությունը գործուն դարձնելու նպատակով ամրագրվել է դրանց խախտման ընդհանուր արգելք: Ուստի՝ անձին վնասի պատճառումը դիտվում է որպես վերջինիս սուբյեկտիվ քաղաքացիական իրավունքների խախտում, ինչն արգելված է10:
Գլխավոր դելիկտի, այսինքն՝ անձին վնասի պատճառման յուրաքանչյուր դեպք իրավախախտում դիտելու կանոնը քաղաքացիական
իրավունքի մասնագետները տարածում են նաև
պետական մարմինների գործունեության արդյունքում պատճառված վնասի հատուցման պարտավորության վրա: Վերջիններիս նման եզրահանգման գալու հիմք է տալիս այն հանգամանքը, որ նրանք յուրաքանչյուր վնասի հատուցում՝ անկախ նրանից, թե իրավունքի որ
ճյուղի նորմերով կարգավորվող գործողության
9

10

հետևանքով է այն պատճառվել, դիտարկում
են քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության ինստիտուտի շրջանակներում: Այլ
կերպ ասած՝ վարչարարությամբ պատճառված
վնասի հատուցումը նշված հեղինակները համարում են պետության նկատմամբ քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության կիրառում: Նման մոտեցումը վերջիններիս թույլ
է տվել առաջ քաշելու պետական մարմինների
գործողությունների (անգործության), ինչպես
նաև նրանց հրապարակած ակտերի հակաիրավականության կանխավարկածը: Այդ մոտեցումը բացատրվում է նրանով, որ քանի որ
քաղաքացիական իրավունքում վնասի պատճառման ցանկացած դեպք համարվում է հակաիրավական, հետևաբար՝ ի սկզբանե որպես հակաիրավական պետք է դիտել նաև
վնաս հասցրած պետական մարմինների գործողությունները, անգործությունը կամ ակտերը:
Մենք չենք կիսում այս հեղինակների կարծիքը: Վերջիններիս կողմից հաշվի չի առնվում
պետական մարմինների գործունեության հատուկ բնույթը: Ի վերջո, բոլոր պետական մարմինները, իրականացնելով իրենց վերապահված լիազորությունները, իրենց առջև դրված
խնդիրներով և իրականացվող գործունեությամբ նպատակաուղղված են պետության գործառույթների իրագործման ապահովմանը: Պետական մարմինների յուրաքանչյուր գործողություն կարող է անձին պոտենցիալ վնաս հասցընելու սպառնալիք պարունակել, սակայն այդ
սպառնալիքը չի կարող հիմք լինել պետական
մարմ նի համար համապատասխան լիազորության իրականացումից հրաժարվելու համար:
Եթե նույնիսկ պետական մարմ նի պաշտոնատար անձն ի սկզբանե գիտակցի, որ իր համար պարտադիր կատարման ենթակա գործողությամբ անձին պատճառելու է վնաս, ապա,
միևնույնն է, նա չի կարող ձեռնպահ մնալ այդ
գործողության կատարումից՝ դա պատճառաբանելով անձին հնարավոր վնաս հասցնելու
հանգամանքով: Ուստի, ակնհայտ է, որ պե-

Տե՛ս Маковский А. Л., “Гражданская ответственность государства за акты власти // Гражданский кодекс России.
Проблемы. Теория. Практика”, Сборник памяти С. А. Хохлова / Отв. ред. А. Л. Маковский. Исследаовательский центр
частного права, - М.: Международный центр финасого-экономического развития, 1998, ст. 104.
Տե՛ս Михайленко О. В., “Имущественная ответственность за вред, причиненный осуществлением публичной власти:
теоретические аспекты и проблемы ее реализации на практике”, ст. 61.
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տական մարմինների պարագայում վերջիններիս կատարած գործողություններով վնասի
պատճառումը չի կարող դիտվել որպես այդ
գործողությունների իրավականության գնահատման չափանիշ: Եթե պետական մարմ նի
այս կամ այն գործողությամբ անձին պատճառվել է վնաս, սակայն տվյալ պետական
մարմինը լիազորված է եղել այդ գործողությունը կատարելու և այդ ընթացքում վերջինիս
կողմից պահպանվել են այդ գործողության կատարման կանոնները, ապա դրա հակաիրավականության մասին խոսք լինել չի կարող:
Վնասի պատճառման փաստն այստեղ երկրորդական նշանակություն է ձեռք բերում: Հարկ
է նկատել, որ վարչական ակտի իրավաչափության կանխավարկածի առկայության մասին
իրավական դիրքորոշում է ձևավորել նաև ՀՀ
վճռաբեկ դատարանը, որի իմաստն այն է, որ
յուրաքանչյուր վարչական ակտ համարվում է
իրավաչափ և ենթակա է կատարման, քանի
դեռ այն օրենքով սահմանված կարգով չի վիճարկվել և անվավեր ճանաչվել11: Վարչական
ակտերի և, ընդհանրապես, պետական մարմինների բոլոր գործողությունների (անգործության) իրավաչափության կանխավարկածից ելնելը թելադրված է այն անհրաժեշտությամբ,
որ հակառակ մոտեցման պարագայում կասկածի տակ կդրվի ամբողջ պետական գործունեությունը:
Պետական մարմինների գործողությունների իրավաչափության կանխավարկածը նշանակում է, որ պետական մարմինների գործունեությամբ պատճառված վնասի հատուցման
իրավահարաբերություններում քաղաքացիական իրավունքին հատուկ գլխավոր դելիկտի
կանոնը չի կարող գործել: Ինչպես նշեցինք,
գլխավոր դելիկտի կանոնը ենթադրում է վնաս
պատճառած ցանկացած գործողության հակաիրավականություն, իսկ վարչական ակտի
իրավաչափության կանխավարկածը նշանակում է, որ նույնիսկ վնաս պատճառելու դեպքում իշխանական գործողությունը կամ ակտը
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12
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չի կարող համարվել հակաիրավական, եթե
այն ընդունվել է սահմանված կանոններին համապատասխան: Այսպիսով, գլխավոր դելիկտի կանոնը հանրային իրավունքում բախվում
է վարչական ակտի իրավաչափության կանխավարկածի սկզբունքին, որին էլ պետք է տրվի
առաջնայնությունը:
Հաշվի առնելով, որ իշխանական գործողությունների և ակտերի իրավաչափության
կանխավարկածի գործողության պայմաններում հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա վա ռում
գլխավոր դելիկտի կանոնը գործել չի կարող,
որոշ հեղինակներ վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցումը քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության շրջանակներում դիտարկելը հիմ նավորելու նպատակով
առաջարկում են պետության՝ վնաս պատճառելուց բխող պատասխանատվության երկակի բնույթի տեսությունը: Այդ տեսության իմաստն այն է, որ պետության՝ վնասի հատուցման պարտավորությունը ենթադրում է պետական մարմ նի կամ դրա պաշտոնատար անձի գործողությունների հակաիրավականության
երկու տեսակների առկայություն՝ քաղաքացիաիրավական, որը դրսևորվում է հենց վնասի պատճառման մեջ, և վարչաիրավական, որը դրսևորվում է վնաս պատճառած գործողությունը դրա կատարման համար սահմանված կանոնների խախտմամբ կատարված լինելու մեջ12: Սակայն այս հարցում պետք է համաձայնել Ա. Լ. Մակովսկու հետ, ով նշում է,
որ նմանատիպ դեպքերում պետական մարմ նի գործողության երկակի հակաիրավականության պահանջ առաջադրելու հիմքերը բացակայում են, քանի որ եթե վնաս պատճառած գործողությունն իրավաչափ է, ապա դրա
«քաղաքացիաիրավական հակաիրավականությունը», այսինքն՝ վնասի պատճառումը, որևէ
իրավական նշանակություն չունի13: Վնաս պատճառող պետական մարմ նի կամ դրա պաշտոնատար անձի գործողության հակաիրավականության բնութագիրը, որպես կանոն, քաղա-

Տե՛ս, օրինակ՝ ՎԴ2/0278/05/09 վարչական գործով 2010 թվականի հունիսի 25-ի որոշումը կամ ՎԴ/2085/05/12
վարչական գործով 2015 թվականի ապրիլի 30-ի որոշումը:
Տե՛ս Кун А. А., “Противоправность и вина в обязательствах по возмещению вреда, причиненного гражданину актами
власти” // Правоведение. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984, № 3, ст. 91-93.
Տե՛ս Михайленко О. В., “Имущественная ответственность за вред, причиненный осуществлением публичной власти:
теоретические аспекты и проблемы ее реализации на практике”, ст. 62.
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քացիական իրավունքի շրջանակներից դուրս
է գտնվում14:
Վարչարարության ոլորտում և քաղաքացիական իրավահարաբերություններում վնասի հատուցման պարտավորության առաջացման վերոհիշյալ տարբերությունը պայմանավորում է նաև վարչարարությամբ վնասի պատճառման մեջ վարչական մարմ նի կամ դրա
պաշտոնատար անձի մեղքի վերաբերյալ առանձնահատուկ մոտեցում ցուցաբերելու անհրաժեշտություն: Յու.Ն. Անդրեևը վնաս հասցնելու
համար պետական մարմինների կամ դրանց
պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության առաջացման պարտադիր պայման է համարում նաև մեղքի առկայությունը և ընդգծում,
որ անձը ճանաչվում է անմեղ, եթե վնաս պատճառած գործողությունը կատարելիս դրսևորել
է հետևողականության և շրջահայացության
պահանջվող մակարդակ15:
Հե ղի նա կի ար տա հայ տած այս մտքից
հետևում է, որ պետական մարմնի համար վնասի հատուցման պարտավորություն կարող է
ծագել այն դեպքում, երբ վերջինս վնասի կանխման ուղղությամբ բավարար և անհրաժեշտ
հետևողականություն և շրջահայացություն չի
դրսևորել: Սակայն հեղինակի հետ չի կարելի
համաձայնել այն պատճառաբանությամբ, որ,
ինչպես արդեն իսկ պարզ դարձավ, պետական մարմինը կամ դրա պաշտոնատար անձն
իր իշխանական լիազորություններն իրականացնելիս այլ անձի վնաս չպատճառելու նպատակով հետևողականության և շրջահայացության հատուկ մակարդակ դրսևորելու խնդիր
չունի: Եթե նույնիսկ որևէ իշխանական լիազորություն իրականացնելուց առաջ պետական
մարմ նի կամ դրա պաշտոնատար անձի համար պարզ է, որ այդ լիազորության իրականացման արդյունքում անձին պատճառվելու է
վնաս, սակայն օրենքը պահանջում է տվյալ
լիազորության իրականացումը, վերջինս չի կարող ձեռնպահ մնալ այն իրականացնելուց՝ անձին վնաս չպատճառելու պատճառաբանությամբ: Նման պայմաններում կարելի է պնդել,
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որ վնաս չպատճառելու համար անհրաժեշտ
հետևողականություն և շրջահայացություն պահանջվում է դրսևորել քաղաքացիական իրավունքի ոլորտում, քանի որ այստեղ յուրաքանչյուր վնասի պատճառում արգելված է: Մինչդեռ
հանրային իրավունքի, մասնավորապես՝ պետական գործունեության իրականացման ոլորտում առաջնայինը պետության առջև դրված
խնդիրների իրագործումն է, և եթե այդ նպատակով իրականացվող պետական մարմինների գործողությունները համապատասխանում
են օրենքի պահանջներին, ապա այդ գործողություններով ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց վնաս պատճառվելու դեպքում չի
կարող խոսք լինել այդ վնասի համար պետության քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության մասին: Ասվածից բխում է, որ
վարչարարության իրականացման հետևանքով
վնասի առաջացման դեպքում վարչարարությունն իրականացնող անձի մեղքի հարցը պետք
է դի տար կել ոչ թե այդ վար չա րա րու թյան
հետևանքների՝ առաջացած վնասների նկատմամբ վերջինիս ունեցած վերաբերմունքի, այլ
բուն վարչարարության իրավաչափության կամ
ոչ իրավաչափության կապակցությամբ վերջինիս ունեցած վերաբերմունքի համատեքստում:
Ասվածը վերաբերում է նրան, որ քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների ոլորտում
անձն ազատվում է վնասը հատուցելու պարտավորությունից, եթե ապացուցում է, որ այն
իր մեղքով չի պատճառվել: Այսինքն՝ քաղաքացիական իրավունքում առավելապես կարևորվում է բուն վնասի պատճառման փաստը, և եթե անձն ապացուցում է, որ վնասն իր մեղքով
չի պատճառվել, ապա նա ազատվում է այն
հատուցելուց՝ անկախ նրանից, թե իր ինչպիսի
գործողությունների հետևանքով է հասցվել վնասը: Հետևաբար, քաղաքացիական իրավունքում առաջնային է համարվում վնասի պատճառման փաստի նկատմամբ անձի վերաբերմունքի հարցը, մինչդեռ վարչարարության ոլորտում այդ նույն մոտեցումը չի կարող գործել:
Այստեղ անձը նախապես կարող է իմանալ

Տե՛ս Маковский А. Л., “Гражданская ответственность государства за акты власти // Гражданский кодекс России.
Проблемы. Теория. Практика”, Сборник памяти С. А. Хохлова / Отв. ред. А. Л. Маковский. Исследаовательский центр
частного права, - М.: Международный центр финасого-экономического развития, 1998, ст. 106.
Տե՛ս Андреев Ю. Н., “Ответственность государства за причинение вреда: цивилистические аспекты”, ст. 80.
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վնաս պատճառելու հնարավորության մասին,
ուստի՝ անհրաժեշտ է վերջինիս մեղքը գնահատել ոչ թե վնաս պատճառելու հնարավորության, այլ կատարված գործողության իրավականության կամ հակաիրավականության հարցում ունեցած վերաբերմունքից ելնելով: Եթե
քաղաքացիաիրավական հարաբերություններում անձը կարող է ապացուցել վնասի պատճառման մեջ իր մեղքի բացակայությունը, ապա, թերևս, հնարավոր չէ պատկերացնել, թե
ինչպես վարչարարությունն իրականացրած պետական մարմինը կամ պաշտոնատար անձը
կարող է ապացուցել իր մեղքի բացակայությունը վարչարարության ոչ իրավաչափության հարցում: Քաղաքացիական իրավունքում անձը համարվում է անմեղ, եթե ապացուցում է, որ վնասի առաջացումը կանխելու նպատակով ձեռնարկել է իրենից կախված բոլոր քայլերը: Վարչարարության ոլորտում վնասը ոչ իրավաչափ
վարչարարության հետևանքով հասցված լինելու դեպքում դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես անձը կարող է ապացուցել իր մեղքի բացակայությունը, այսինքն՝ ինչպես նա կարող է
մեղք չու նե նալ վար չա րա րու թյունն օ րեն քի
խախտմամբ իրականացրած լինելու հարցում:
Ասվածից հետևում է, որ կատարված իշխանական գործողության ոչ իրավաչափ լինելու բոլոր դեպքերում այն կատարած պետական մարմնի կամ պաշտոնատար անձի մեղքը մշտապես
առկա է, քանի որ վերջինս գործնականում չի
կարող տվյալ գործողությունը կատարել օրենքի խախտմամբ՝ միևնույն ժամանակ լինելով
անմեղ: Օրենքի խախտման բոլոր դեպքերում
պաշտոնատար անձի մեղքը ոչ թե ենթադրվում է, այլ մշտապես առկա է: Մինչդեռ քաղաքացիական իրավունքում ինքնին վնասի առաջացումը չի վկայում այն պատճառած անձի մեղավորության մասին: Վերջինս զրկված չէ իր
մեղավորությունը ժխտելու հնարավորությունից:
Վարչարարությամբ պատճառված վնասի
շրջանակներում վնաս պատճառած գործողության իրավականության գնահատման և անձի
մեղքի հետ կապված առանձնահատկությունների բացահայտումից հետո կցանկանայինք
որոշակի անդրադարձ կատարել նաև վնաս
16

պատճառած վարչարարության և առաջացած
վնասների միջև պատճառահետևանքային կապի վերաբերյալ խնդրին, քանի որ, ի տարբերություն մեղքի, որն այստեղ չունի սկզբունքային նշանակություն, պատճառահետևանքային
կապի առկայությունը վնասը հատուցելու պարտավորության առաջացման համար անհրաժեշտ է: Իրավագիտության մեջ պատճառահետևանքային կապի վերաբերյալ ձևավորվել
են տարբեր տեսություններ: Ն.Դ. Եգորովը, օրինակ՝ առաջ է քաշում ուղղակի և անուղղակի
կապի տեսությունը: Ըստ նրա՝ պատճառված
վնասի համար պատասխանատվության առաջացման պայման կարող է դիտվել միայն հակաիրավական վարքագծի և առաջացած վնասի միջև ուղղակի, անմիջական պատճառահետևանքային կապը: Ոչ ուղղակի, միջնորդավորված կապն իրավական արժևորում չի ստանում, հետևաբար՝ եթե վնասը հակաիրավական վարքագծի միջնորդավորված արդյունք է,
ապա չի կարող առաջ գալ պատասխանատվության հարց: Հետաքրքիր է, որ Ն. Դ. Եգորովը որպես պատճառահետևանքային կապն ուղղակի կամ անուղղակի դիտելու չափանիշ դիտում է այն հանգամանքը, թե արդյոք վնասի
առաջացմանը նախորդող դեպքերի հաջորդական զարգացման շղթայում հակաիրավական
վարքագծի և վնասների միջև առկա են այլ
փաստեր, որոնց հետ օրենքը կապում է պատասխանատվության առաջացումը, թե՝ ոչ16:
Ն. Դ. Եգորովի առաջադրած տեսությանն
իր հիմնադրույթներով մոտ է Օ.Ս. Իոֆֆեի կողմից առաջարկված հնարավորության և իրականության տեսությունը: Այդ տեսության էությունը հանգում է նրան, որ այս կամ այն հանգամանքի՝ առաջացած վնասակար հետևանքի
հետ պատ ճա ռա հետևան քա յին կա պի մեջ
գտնվելը կախված է նրանից, թե այդ հանգամանքը՝ որպես պատճառ, ստեղծում է վնասակար արդյունքի առաջացման վերացական,
կոնկրետ հնարավորություն, թե արդյունքը հնարավորությունից դարձնում է իրական: Պատճառական կապ կարող է առկա լինել միայն
վերջին երկու դեպքերում: Այն պարագայում,
երբ հակաիրավական վարքագիծը վնասակար
հետևանքի առաջացման միայն վերացական

Տե՛ս “Гражданское право. Учебник”. Под. Ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. Часть 1. М., 1996, ст. 493.
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հնարավորություն է ստեղծում, հետևաբար՝ այն
չի կարող համարվել վնասի առաջացման պատճառ17:
Նշված երկու տեսությունները, ըստ էության, միմյանց չեն հակասում: Ընդհակառակը, մենք այն կարծիքին ենք, որ դրանցից յուրաքանչյուրում արտահայտված գաղափարների համադրումը միայն կարող է թույլ տալ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում ճիշտ լուծել
պատճառահետևանքային կապի առկայության
հարցը: Այդ երկու տեսությունների էության վերլուծությունը մեզ թույլ է տալիս ընդհանուր եզրահանգման գալու առ այն, որ պատճառական
կապի առկայության մասին կարող է խոսք լինել միայն այն դեպքում, երբ վնասի առաջացումը ոչ իրավաչափ վարչարարության տրամաբանական, անխուսափելի և անմիջական
արդյունքն է: Այս տեսանկյունից մենք համաձայն ենք իրավագիտության մեջ արտահայտված այն տեսակետին, որ երևույթի առաջացման պատճառն անհրաժեշտ է տարբերել դրա
առաջացմանը նպաստող պայմանից: Օրինակ,
եթե անձի առող ջությանը վնաս է հասցվում,
սակայն վերջինս իր աշխատունակությունը
կորցնում է նախկինում ունեցած հիվանդության
պատճառով, որը գլուխ է բարձրացնում ստացված վնասվածքից, ապա տվյալ դեպքում անձի
առող ջությանը վնաս պատճառող արարքի կատարումը պետք է դիտել ոչ թե որպես վերջինիս անաշխատունակության առաջացման բուն
պատճառ, այլ պայման, որը այլ երևույթների
հետ մեկտեղ նպաստել է այդ հետևանքի առաջացմանը18:
Ոչ իրավաչափ վարչարարության և առաջացած վնասի միջև պատճառահետևանքային
կապի էության ըմբռնման և դրա առկայության
հարցի ճիշտ գնահատման նպատակով, թերևս,
օգտակար կլիներ դատական պրակտիկայից
մի քանի գործերի ուսում նասիրումը, որոնցով
վնասի հատուցման պահանջը մերժվել է հենց
վարչական մարմ նի հակաիրավական գործողության և վնասի միջև անմիջական պատճառական կապի բացակայության պատճառաբանու թյամբ: Մաս նա վո րա պես՝ ա ռան ձին հե 17
18
19

տաքրքրություն է ներկայացնում հետևյալ օրինակը. ընկերությունը հայց է ներկայացրել դատարան, որով պահանջել է պետությունից բռնագանձել որոշակի գումար՝ որպես դատական
ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության
ոչ իրավաչափ գործողության հետևանքով իրեն պատճառված վնասի հատուցում: Հայցի
հիմքում դրվել էին այն հանգամանքները, որ
մեկ այլ դատական ակտով ոչ իրավաչափ է
ճանաչվել հարկադիր կատարման ծառայության՝ ընկերության կողմից վարձակալական
հիմունքներով օգտագործվող գույքի վրա արգելանք դնելու գործողությունը: Նշված գործողությունն անվավեր ճանաչելը պայմանավորված է եղել նրանով, որ իրավահարաբերության ծագման պահին գործող խմբագրությամբ
«Կատարողական վարույթի մասին» Ռուսաստանի Դաշնության օրենքով19 պարտապանի
վարձակալած գույքի արգելադրումը պետք է իրա կա նաց վի դա տա կան կար գով, մինչ դեռ
տվյալ դեպքում հարկադիր կատարողն արգելանք էր կիրառել սեփական որոշմամբ: Հայցվորն իր ներկայացրած հայցը հիմ նավորում էր
նաև նրանով, որ ոչ իրավաչափ կերպով վարձակալած սարքավորում ների վրա արգելանք
դնելու հետևանքով վերջինս զրկված է եղել
դրանք նպատակային նշանակությամբ օգտագործելու հնարավորությունից, ինչի հետևանքով էլ կրել է վնաս՝ բաց թողնված օգուտի
տեսքով: Դատարանները մերժել են հայցադիմումն այն հիմ նավորմամբ, որ հայցվորի ենթադրյալ կրած վնասի և հարկադիր կատարողի ոչ իրավաչափ գործողության միջև առկա չէ
անմիջական պատճառահետևանքային կապ,
քանի որ տվյալ դեպքում թույլ է տրվել միայն
գույքն արգելանքի տակ վերցնելու ընթացակարգային խախտում, այն է՝ դատական կարգով արգելանք կիրառելու փոխարեն հարկադիր կատարողն այդ գործողությունը կատարել
է իր որոշմամբ: Եթե համապատասխան պահանջով հարկադիր կատարողը դիմեր դատարան, ապա նրա պահանջը մերժելու հիմքեր
առկա չէին լինի, ուստի ընթացակարգի խախտման հետևանքով արգելանք կիրառելու գործո-

Տե՛ս Иоффе О. С., “Обязательственное право”. М., 1975, ст. 118-120.
Տե՛ս “Гражданское право. Том 1, 3-е издание”, отв. ред. Суханов Е. А., Wolters Kluer, M., 2010, ст. 604-605.
Տե՛ս «Կատարողական վարույթի մասին» Ռուսաստանի Դաշնության օրենքը
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/:
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ղության, այլ պարտապանի կողմից դատական ակտը չկատարելու արդյունքն է: Երկրորդ՝ կատարողական վարույթն ավարտելը չի
նշանակում պարտապանին դատական ակտի
կատարման պարտականությունից ազատում:
Կատարողական վարույթն ավարտելու հիմքերի վերացման պարագայում կատարողական
թերթը կարող է նորից կատարման ներկայացվել21:
Ամբողջ վերոշարադրյալի ամփոփումը ցույց
է տալիս, որ պատճառականությունը բավականաչափ բարդ երևույթ է, և յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում պատճառական կապի բացահայտումն իրավակիրառողից պահանջում է
գործի բոլոր հանգամանքների համակողմանի
վերլուծություն, որպիսի մոտեցումը միայն վերջինիս թույլ կտա հանգելու հիմ նավոր եզրակացության ոչ իրավաչափ վարչարարության և
առաջացած վնասների միջև օբյեկտիվորեն
անհրաժեշտ ուղղակի պատճառական կապի
առկայության վերաբերյալ:
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ղությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելու և հայցվոր
ընկերության ենթադրյալ կրած վնասների միջև
առկա չէ պատճառահետևանքային կապ20:
Մեկ այլ գործով հայցվորը վնասի հատուցման պահանջ էր ներկայացրել այն հիմքով, որ
դատական կարգով անվավեր է ճանաչվել պարտապանի գույքն արգելանքից հանելու՝ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության գործողությունը, որից հետո կատարողական վարույթն ավարտվել էր: Հայցվորը
նշում էր, որ այդ գործողության հետևանքով
իր օգտին կայացված դատական ակտը չի կատարվել, ինչում էլ դրսևորվում է իր կրած վնասը: Դատարանը մերժել էր հայցը հակաիրավական գործողության և վնասի միջև պատճառահետևանքային կապ առկա չլինելու հիմքով: Դատական ակտը պատճառաբանվել է
նրանով, որ նախ՝ եթե հայցվորն իր օգտին
կայացված դատական ակտի չկատարման արդյունքում կրել է վնաս, ապա այդ վնասը ոչ թե
հարկադիր կատարողի ոչ իրավաչափ գործո-

20
21

Տե՛ս http://ppt.ru/news/60892, 29.02.2016թ. դրությամբ:
Տե՛ս http://ppt.ru/news/60892, 29.02.2016թ. դրությամբ:
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Գլոբալացվող արդի հասարակությունում
համընդհանուր են դառնում ոչ միայն մարդկային առաջընթացի արդյունքները, այլ նաև մարդկության առջև ծառացած հիմ նախնդիրները:
Մարդկության առաջընթացն ու բարեկեցությունը հիմնված են տեխնոլոգիայի և մշակույթի
բնագավառներում նոր ստեղծագործություններ
ստեղծելու՝ մտավոր կարողության վրա, որն էլ
պայմանավորում է հեղինակային իրավունքի
պահպանման ու խախտում ների բացահայտման անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը:
Հեղինակային իրավունքների գաղափարն
առաջ է եկել գրահրատարակչական գյուտի հետ
միասին, որը հնարավորություն է տվել մեխանիկական գործընթացների միջոցով բազմացնել գրական երկերը, որոնք մինչ այդ բազմացվում էին ձեռագիր հիմունքներով, որն իր հերթին հասարակության մեջ պայմանավորեց նոր
մասնագիտության և գործարար նոր ոլորտի
ձևավորումը, որպիսիք էին գրահրատարակչությունը և գրավաճառությունը1: Այս ոլորտում,
բնականաբար, արդեն կատարվում էին լուրջ
ներդրումներ՝ ակնկալելով լուրջ շահույթներ: Այստեղ, սակայն, բնագավառի զարգացման մեծ
խոչընդոտ էր ձևավորվում: Այս ոլորտում, առանց հեղինակների, գրահրատարակիչների և
գրավաճառների համաձայնության շատ հաճախ
տեղի էր ունենում երկերի բազմացում և իրացում, որն էլ լրջորեն հարված էր հասցնում համապատասխան անձանց տնտեսական շահերին: Հեղինակները, գրահրատարակիչները և
գրավաճառներն սկսեցին հրապարակային կարգով իշխանություններից արտոնություններ պահանջել: Դրանով պայմանավորված՝ անհրաժեշտություն առաջ եկավ օրենքով պաշտպանել
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տպագրությունները և դրանց իրացումը, քանի
որ հեղինակային իրավունքն ստեղծագործության հեղինակին այդ աշխատանքի նկատմամբ
վերապահում է բացառիկ իրավունք, և այդ ժամանակաշրջանից հետո աշխատանքը դառնում
է հանրության սեփականությունը: Հեղինակային իրավունքի համար կարևոր էր ոչ այնքան
գործունեության ստեղծագործական բնույթը, որքան արդյունքի նմանօրինակ հատկությունը2:
Արդյունքում 1709 թվականին Անգլիայի
թագուհի Աննան ստատուտ (լատիներեն՝ statutum, statuere - որոշել, օրենք, կանոնադրություն) ընդունեց «Կրթությանն աջակցելու և գրքերի օրինակների նկատմամբ հեղինակների և
մյուս իրավատերերի սեփականության իրավունքն ամրագրելու մասին3»:
Անգլիայի թագուհի Աննայի ստատուտը
պատմության մեջ առաջին իրավական ակտն
էր հեղինակային իրավունքների պաշտպանության բնագավառում4:
Հետագայում հեղինակային իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ իրավական
ակտեր ընդունվեցին նաև ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Ռուսաստանում և Հայաստանում: 1996 թվականին ընդունվեց «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքը, այնուհետև՝ 1998
թվականի ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը,
որի 10-րդ բաժինը նվիրված է մտավոր սեփականությանը, իսկ 1999 թվականին ընդունվեց
«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ լրամշակված օրենքը՝
քաղաքացիական օրենսգրքի պահանջներին
համապատասխանեցնելու նպատակով:
Այս ոլորտում չափազանց կարևոր է միջազ-

Дворянкин О. А., “Защита авторских и смежных прав: ответственность за их нарушение”, М., 2002, ст. 34-60.
Савелева И. В., “Правовое регулирование в области художественого творчества”, М., 1986, ст 22.
Հայկյանց Ա., «Միջազգային մասնավոր իրավունք», Երևան, 2010, էջեր 399-400:
Судариков С. А., “Основы авторского права”, Минск., 2000, ст. 8.
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ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

գային համագործակցությունը: Արդեն 19-րդ
դարի սկզբներին շատ երկրներ ունեին հեղինակային իրավունքի մասին իրենց ազգային օրենքները և ժամանակ առ ժամանակ լրացնում
կամ փոփոխում էին դրանք՝ ելնելով ժամանակի, տեխնիկայի և գիտության զարգացմանը
համապատասխանեցնելու պահանջներից:
Տպագրության հայտնագործությունը վճռական դեր խաղաց հեղինակային իրավունքի ոլորտում: Գրքի տպագրությունն ու տարածումը, լեզուների ուսում նասիրությունն ու իմացությունը, թարգմանությունները և, վերջապես,
տարբեր ազգերի մշակութային արժեքների փոխանակումն աստիճանաբար հանգեցրին ստեղծագործության օգտագործման տարածքային
սահմանների ու արգելքների վերացմանը:
Կտրուկ ընդարձակվեց հեղինակային իրավունքով պահպանվող ստեղծագործությունների համար թե՛ ազգային, թե՛ միջազգային
շուկան. երաժշտական, դրամատիկական և արվեստի այլ ստեղծագործություններն անցան
մայր երկրի սահմաններն ու սկսեցին ազատ
օգտագործվել այլ պետություններում:
Անհրաժեշտ էր պահպանել ոչ միայն ստեղծագործության հեղինակի իրավունքներն իր
ստեղծագործության նկատմամբ, այլև կանոնակարգել հեղինակի և ստեղծագործությունն օգտագործողի փոխհարաբերություններն ինչպես
իր երկրում, այնպես էլ այն երկրում, որտեղ
կարող էր օգտագործվել ստեղծագործությունը:
Ստեղծվեց մի իրավիճակ, երբ տվյալ երկրի օրենքները, որոնք պահպանում էին իրենց
տարածքում ստեղծված և միայն իրենց տարածքում օգտագործվող ստեղծագործությունները, անզոր էին պահպանություն ապահովել
իրենց սահմաններից դուրս: Այդ օրենքները
պահպանություն չէին ապահովում նաև այլ
երկրներում ստեղծված, բայց իրենց տարածքներում օգտագործվող ստեղծագործությունների նկատմամբ:
Հեղինակային իրավունքի ահա այս խիստ
տարածքային բնույթն էր, որ անհրաժեշտություն առաջացրեց կնքելու այնպիսի երկկողմ
պայմանագրեր, որոնք կապահովեին հեղինակային իրավունքի օբյեկտների նկատմամբ փոխադարձ պահպանությունն այն չափով, ինչ
5

չափով նախատեսված էր իրենց երկրների քաղաքացիների համար: Սակայն, շատ շուտով
պարզ դարձավ, որ այս պայմանագրերը նույնպես բավարար պահպանություն չեն կարող ապահովել ազգային օրենսդրությունների՝ իրարից տարբերվող դրույթների պատճառով5:
Հարկավոր էր ստեղծել պահպանության
մեկ միասնական համակարգ՝ որպես առևտրի
արդյունավետության խթան, որը կապահովեր
պահպանության նույնանման և ավելի լայն պայմաններ՝ ստեղծագործություններն այլ երկրների տարածքներում օգտագործվելու դեպքում:
Եվ ահա, 1886 թվականին 10 պետություններ
միավորվեցին ստեղծելով Միություն և Բեռնում
ստորագրեցին «Գրական և գեղարվեստական
ստեղծագործությունների պահպանության մասին» կոնվենցիա: Կոնվենցիան ուժի մեջ մտավ
1887 թվականի դեկտեմբերի 5-ին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է
մտել 2000 թվականի հոկտեմբերի 19-ից:
Կոնվենցիան հիմնված է 3 հիմ նական
սկզբունքների վրա և ներառում է մի շարք
դրույթներ կոնվենցիայով նախատեսվող պահպանության նվազագույն ժամկետի և իրավունքների վերաբերյալ: Կոնվենցիայի մի անդամ
պետության տարածքում ստեղծված ստեղծագործությունները, այսինքն` այն ստեղծագործությունները, որոնց հեղինակն այդ անդամ
երկրի քաղաքացի է կամ առաջին անգամ
դրանք լույս են տեսել այդ երկրում, ենթակա
են նույնպիսի պահպանության, ինչպիսին նախատեսվում է այդ անդամ երկրում իր քաղաքացիների համար (ազգային մոտեցում):
Այդ պահպանությունը նախատեսվում է առանց որևէ ձևականության պահպանման (ավտոմատ, ինքնաբերաբար պահպանություն, այսինքն` պետական կամ նոտարական կամ այլ
գրանցում կամ հեղինակության հաստատագրում
չի պահանջվում):
Պահպանությունն ապահովվում է անկախ
մայր երկրում պահպանության առկայությունից, սակայն եթե անդամակցող երկիրը նախատեսում է պահպանության ավելի երկար
ժամկետ, քան նախատեսված է կոնվենցիայով
և մայր երկրում ստեղծագործությունը դադարում է պահպանվելուց, ապա անդամ երկրնե-

Տե՛ս Հայկյանց Ա., «Միջազգային մասնավոր իրավունք», Երևան, 2010, էջեր 401-402:
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րում նույնպես այդ հիմքով կարող է պահպանություն չնախատեսվել6:
Կոնվենցիայով նախատեսված պահպանությունը տարածվում է հեղինակի և նրա իրավահաջորդների վրա, պահպանվում են հեղինակի
թե՛ հրապարակված, թե՛ չհրապարակված ստեղծագործությունները, եթե հեղինակը Կոնվենցիայի անդամ պետության քաղաքացի է կամ մշտական բնակիչ: Եթե հեղինակն անդամ պետության քաղաքացի չէ և չունի մշտական բնակավայր այդ երկրներում, ապա օգտվում է Կոնվենցիայով ապահովվող պահպանությունից այն
դեպքում, եթե նրա ստեղծագործությունն առաջին անգամ լույս է ընծայվել անդամ երկրներում
կամ միաժամանակ` Կոնվենցիայի անդամ պետության և Կոնվենցիային չանդամակցած պետության տարածքում: Ստեղծագործությունների
առումով պահպանությունը տարածվում է գրականության, գիտության և արվեստի ոլորտում
ցանկացած ստեղծագործության վրա՝ անկախ
դրա արտահայտման ձևից կամ միջոցներից:
Բացի հեղինակի գույքային իրավունքներից Կոնվենցիան ապահովում է նաև ոչ գույքային (բարոյական) իրավունքներ: Դրանք են՝
ստեղծագործության հեղինակ ճանաչվելու իրավունքը, ինչպես նաև ստեղծագործության աղճատումը, աղավաղումը, նրա հեղինակությանն ու
պատվին վնաս պատճառող այլ փոփոխություններն արգելելու իրավունքը (անձեռնմխելիության իրավունք, այսօր` հեղինակի համբավի և
արժանապատվության իրավունք): Կոնվենցիան
նախատեսում է հեղինակի իրավունքների պահպանության նվազագույն ժամկետ՝ հեղինակի
կյանքի տևողությունը և 50 տարի` նրա մահից
հետո: Այս ժամկետը սահմանվել է հեղինակի
ստեղծագործական ոգին խթանելու, ինչպես
նաև հեղինակի հաջորդ սերունդների համար
բարենպաստ կենսապայմաններ ապահովելու
նպատակով: Սակայն անանուն կամ կեղծանունով ստեղծագործությունների դեպքում պահպանության ժամկետը հաշվվում է այդպիսի
ստեղծագործության օրինական ճանապարհով
հանրությանը մատչելի դառնալուց հետո: Եթե
հեղինակի կեղծանունը կասկած չի հարուցում,
այսինքն հայտնի է այն կրող հեղինակի ինք-
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նությունը, ապա պահպանությունը հաշվվում է
մահից 50 տարի հետո: Համահեղինակությամբ
ստեղծված երկերի դեպքում պահպանության
հետմահու 50-ամյա ժամկետը հաշվվում է վերջին համահեղինակի մահից հետո:
Հեղինակի բացառիկ իրավունքների հետ
մեկտեղ Կոնվենցիան նախատեսում է նաև իրավունքի որոշ սահմանափակումներ, երբ ստեղծագործությունը կարող է օգտագործվել առանց
հեղինակի թույլտվության և առանց վարձատրության՝ տեղեկատվության, քաղվածքների,
մեջբերում ների, ուսուցողական նպատակով
մեկնաբանությունների, կարճաժամկետ օգտագործման ձայնագրությունների տեսքով, (այսինքն` ազատ օգտագործման դեպքեր, հոդված 10): Կոնվենցիան ունի նաև Լրացուցիչ
բաժին, որը նրա անօտարելի մասն է, նախատեսված է զարգացող երկրների համար և հատուկ պայմաններ է նախատեսում թարգմանության և վերարտադրության իրավունքների համար, այսինքն սահմանում է հեղինակի իրավունք նե րի ո րո շա կի սահ մա նա փա կում ներ
նրանց ստեղծագործությունների թարգմանության և վերարտադրության դեպքերում:
Կոնվենցիայի դրույթները չեն խոչընդոտում
երկերի ավելի լայն պահպանությանը, որը կարող է նախատեսվել Միության անդամ այս կամ
այն երկրի օրենսդրությամբ: Միության անդամ
երկրների կառավարություններն իրավասու են
կնքել հատուկ համաձայնագրեր, եթե դրանք
հեղինակին կապահովեն ավելի լայն իրավունքներ, քան սահմանվում են սույն կոնվենցիայով7:
Բեռնի կոնվենցիայում նախատեսված չափանիշները ելակետային են հեղինակային իրավունքների պահպանության ոլորտում:
1952 թվականին Ժնևում ընդունվեց նոր
միջազգային պայմանագիր՝ Հեղինակային իրավունքների համաշխարհային կոնվենցիան,
որի նախագիծն ավելի քան երեք տարի մշակվում էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո:
Ժնևի կոնվենցիան ավելի ունիվերսալ բնույթ
ունի, քան Բեռնի կոնվենցիան է, քանի որ Ժնևի
կոնվենցիայում նյութա-իրավական նորմերը քիչ
են, և ավելի շատ կատարվում են հղումներ անդամ պետությունների ազգային օրենսդրությա-

Տե՛ս Հայկյանց Ա., «Միջազգային մասնավոր իրավունք», Երևան, 2010, էջ 402:
Տե՛ս “Международное частное право. Курс лекций: учебное пособие для вузов”. В. И. Казанцев, М., 2008, ст. 107.
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նը: Կոնվենցիան դիտվում էր որպես մինչ այդ
ընդունված պայմանագրերի լրացում և որևէ
նպատակ չէր հետապնդում փոխարինելու նրանց:
Ժնևի կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածն ամրագրում է, որ անդամ պետությունները պետք
է կոնվենցիայի դրույթների կիրառումն ապահովելու նպատակով իրենց օրենսդրություններով ձեռնարկեն անհրաժեշտ միջոցներ: Այսինքն,
նշված միջազգային պայմանագրերով նախատեսվում են հեղինակային իրավունքների պաշտպանության միայն ընդհանուր դրույթներ:
Ժնևի կոնվենցիային ներկայումս անդամակցում են ավելի քան 90 պետություններ, ներառյալ՝ Հայաստանի Հանրապետությունը:
Հեղինակային իրավունքների միջազգային պաշտպանությունն իրավական նոր աստիճանի բարձրացվեց 1996 թվականի Ժնևի՝ Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության Հեղինակային իրավունքի պայմանագրի ընդունմամբ:
Ժնևի 1996 թվականի պայմանագրով առաջին անգամ նշվում է, որ հեղինակային իրավունքների պաշտպանությունը տարածվում
է այնպիսի երկերի վրա, ինչպիսիք են համակարգչային ծրագրերը և տվ յալների բազան,
մասնավորապես 4-րդ հոդվածում նշվում է, որ
համակարգչային ծրագրերը պաշտպանվում են
որպես գրական ստեղծագործություններ:
Ժնևի 1996 թվականի պայմանագրին միացել են մի քանի տասնյակ պետություններ, իսկ
Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի
մեջ է մտել 2005 թվականի մարտի 6-ից:
Բեռնի և Ժնևի կոնվենցիաները ներկայումս այն միջազգային իրավական հենասյուներն են, որոնք մեծապես պայմանավորում են
օտարերկրյա և հատկապես՝ եվրոպական իրավակարգերում հեղինակային իրավունքների
կարգավորման առկա վիճակն ու իրականացվող զարգացում ները8:
Հեղինակային իրավունքի միջազգային իրավական պաշտպանության ոլորտում էական
ձեռքբերում է Մարաքեշի կոնվենցիան, որն ընդունվել է 2013 թվականի հունիսի 27-ին Մարաքեշ քաղաքում: Կոնվենցիայում առկա է մարդասիրության և սոցիալական ասպեկտը, որի
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գլխավոր նպատակն է աջակցել կույրերին և
տեսողության այլ խնդիրներ ունեցող անձանց
մասնակցելու հրատարակված աշխատանքներին, հետևաբար կոնվենցիայի վավերացումը
կնպաստի Հայաստանում տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց առավել ակտիվ ներգրավվելու ստեղծագործական աշխատանքներին:
Հեղինակային իրավունքի արդյունավետ
պաշտպանությունը երաշխավորելու նպատակով հեղինակային իրավախախտման յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է վերլուծել
խախտված իրավունքների բնույթը և ընտրել
հեղինակային իրավախախտմանը համարժեք
պաշտպանության առավել հասցեագրված միջոց ներ՝ ներ պե տա կան և մի ջազ գա յին օ րենսդրությանը համապատասխան:
Իրավախախտում ներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է նախևառաջ հասարակությանն իրազեկել այս ոլորտում համապատասխան սուբյեկտների իրավունքների և պարտականությունների, հնարավոր իրավախախտումների և բացասական հետևանքների մասին,
քանի որ միայն ճշգրիտ տեղեկատվությունն է
հեղինակին իրավունք տալիս ճանաչվելու և
պաշտպանված լինելու:
Հեղինակային իրավունքների խախտման
նկատմամբ տուժանքների կիրառումը հնարավորություն կտա լուծել այնպիսի խնդիր, ինչպիսին գրագողությունն է, քանի որ միայն պատաս խա նատ վու թյան ան խու սա փե լու թյան
սկզբունքի կիրառմամբ է հնարավոր կանխել
հեղինակային իրավունքների խախտում ները:
Ներպետական օրենսդրությամբ տրված չէ
հեղինակային իրավունքի հասկացությունը,
մինչդեռ ցանկացած հիմնախնդրի հիմքում համապատասխան հասկացության սահմանումն
է, որը թույլ է տալիս առավել հստակ պատկերացում ունենալ ուսում նասիրվող առարկայի
էության վերաբերյալ:
Ներպետական օրենսդրությամբ հեղինակային իրավունքների գրանցումն ամրագրելը,
որն իմպերատիվ բնույթ կկրի հեղինակների
համար, հնարավորություն կտա ոլորտը դարձնել վերահսկելի, և կապահովագրի հեղինակներին հնարավոր խախտում ներից:

Տե՛ս Մալխասյան Ա. Ա., «Հեղինակային իրավունքի միջազգային իրավունքի նորմերը և ՀՀ օրենսդրությունը»,
Երևան, 2007, էջեր 121-122, 155:
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ՀՐԱՅՐ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ՀՀ Ազգային Ժողովի աշխատակազմի
ղեկավար - գլխավոր քարտուղար,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՁԵՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՁԵՎԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
Աշխատանքը նվիրված է կառավարման ձևի ինստիտուտին, դրա սահմանման հիմքերին ու դասակարգմանը: Դրանում տրված են կառավարման ձևի համառոտ պատմությունը և բովանդակությունը, դրա լայն և նեղ հասկացությունները, դրանց շուրջ գիտնականների կարծիքները: Վերլուծվել
են կառավարման հանրապետական ձևի տարբեր տեսակները (համակարգերը), ուղղակի կամ անուղղակի ընտրությունների միջոցով ընտրված նախագահի լիազորությունները:
Բանալի բառեր. կառավարման ձև, կառավարման համակարգեր, հանրապետական ձև, միապետություն, կառավարության ձևավորում, գործադիր իշխանություն, օրենսդիր իշխանություն, պետության ղեկավար
ГРАЙР ТОВМАСЯН
Руководитель - генеральный секретарь
аппарата НС РА, кандидат юридических наук
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНСТИТУТА ФОРМЫ
ПРАВЛЕНИЯ, ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ
Работа посвящена институту формы правления, основам ее определения и классификации. В
ней даны краткая история и содержание формы правления, ее узкое и широкое понятие, мнения
ученых о них. Анализированы разные виды (системы) республиканской формы правления, полномочия
президента, избираемого путем прямых или косвенных выборов.
Ключевые слова: форма правления, системы правления, республиканская форма, монархия,
оформление правительства, исполнительная власть, законодательная власть, правитель государства

THE NECESSITY OF STUDYING THE INSTITUTE OF FORMS OF
GOVERNMENT, FUNDAMENTALS OF DEFINING THE FORMS OF GOVERNMENT
The paper deals with the institute of forms of government, the fundamentals of its definition and classification. It comprises the summarized history and content of the forms of government, its broad and
narrow definition, opinions of the scientists on them. Different types (systems) of republican form of
government, the authorities of the president elected by direct or indirect elections are analyzed.
Keywords: form of government, systems of government, republican form of government, monarchy,
formation of government, executive power, legislative power, head of the state
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ՍՈՍԻ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
Արցախի Պետական Համալսարանի
«Իրավունք» ամբիոնի դասախոս
ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐՆ ՈՒ ԿԱՐԳԸ
ՀՀ և ԼՂՀ իրավական համակարգերում գոյություն չունեն իրավունքի հատուկ ճյուղեր կամ ենթաճյուղեր, որոնք կարգավորում են մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների սահմանափակման հարցերը: Սակայն հայկական իրավական համակարգի տարբեր ճյուղերում, ներառյալ՝ սահմանադրական, վարչական, աշխատանքային, քաղաքացիական, միջազգային մասնավոր իրավունքում, քրեաիրավական, կան այդպիսի սահմանափակումները կարգավորող տարբեր նորմեր:
Մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման հարցը գլխավորապես դրված է Սահմանադրության վրա, որն իր հեղինակությամբ պետք է հստակորեն սահմանի
սահմանափակման շրջանակները, չթույլատրի անհամաչափ սահմանափակումներ ու լայնակի մեկնաբանություններ:
Բանալի բառեր. սահմանադրություն, իրավունքների սահմանափակում, սահմանափակման
չենթակա իրավունքներ, արտակարգ դրություն, ռազմական դրություն
СОСИ АЛЕКСАНЯН
Лектор кафедры права
Арцахского Государственного Университета
ОСНОВЫ И ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ № 92 2016

В правовой системе НКР и РА не существуют конкретных отраслей права, которые регулируют
ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина. Тем не менее в разных
областях армянской правовой системы, включая конституционном, административном, трудовом,
гражданском, уголовном праве существуют различные нормы, регулирующие такие ограничения.
Вопрос ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, в основном, возложен
на конституционное право, которое должно четко установить рамки ограничения, не допуская
непропорциональное ограничение и двузначные толкование.
Ключевые слова: конституция, ограничение прав, права не подлежащее ограничению,
чрезвычайное положение, военное положение
SOSY ALEKSANYAN
Lecturer at Law Faculty of Artsakh
State Univercity
GROUNDS AND THE ORDER OF RESTRICTION OF THE
CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOM OF A PERSON AND A CITIZEN
In the legal systems of NKR and РА there do not exist specific branches or sub-branches of laws which
regulate restriction of constitutional rights and freedom of a person and a citizen. Nevertheless there are
different norms in different areas of armenian legal system, including constitutional law, administrative
law, labour law, civil law, private international law, criminal law, regulating such restrictions. The issue of
restriction of constitutional rights and freedom of a person and a citizen mainly rests on constitutional law
which should accurately establish the frameworks of restriction, prohibit disproportionate restriction and
ambiguous interpretation.
Keywords: constitution, restriction of the rights, rights not subject to restriction, state of emergency,
martial law
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ՍԱՄՎԵԼ ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ
Երևանի կայազորի զինվորական դատախազության
դատախազ, Հայաստանում ֆրանսիական
համալսարանի իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ԳԵՎՈՐԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի
իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄՈԼԵԽԱՂԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ
ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ
Գիտական հոդվածի շրջանակներում հեղինակներն անդրադարձել են զինծառայողի կողմից
մոլեխաղեր կազմակերպելու կամ դրանց մասնակցելու հանցակազմի քրեաիրավական բնութագրի
որոշ հիմ նախնդիրների, մասնավորապես, ՀՀ քրեական օրենսգրքում «մոլեխաղ»-ի և «գրազ»-ի
հասկացությունների բացակայության հետևանքով գործնականում արարքի քրեաիրավական որակման հետ կապված խնդիրներին: Գիտական աշխատանքում փորձ է կատարվել սահմանել «մոլեխաղ» և «գրազ» եզրույթները և առանձնացվել են դրանց հիմ նական հատկանիշները:
Հեղինակների կողմից ուսում նասիրվել են արտասահմանյան երկրների փորձը, օրենսդրական
ակտերը, ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտերը և տեսաբան-գիտնականների կարծիքները:
Անդրադարձ է կատարվել նաև մոլեխաղի ու գրազի տարբերակման հիմ նախնդրին, ինչպես
նաև գրազի ու խարդախության հանցակազմերի տարանջատմանը:
Բանալի բառեր. մոլեխաղ, գրազ, զինվորական ծառայության կարգ
САМВЕЛ ЮЗБАШЯН
Прокурор военной прокуратуры Ереванского гарнизона,
Преподаватель кафедры права
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кандидат юридических наук
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В рамках научной статьи авторы обращаются к некоторым проблемам уголовно-правовой характеристики состава организации азартных игр или участия в них военнослужащих, в частности, к проблемам, связанным с уголовно-правовой квалификацией деяния, вследствие отсутствия понятий
“азартная игра” и “пари” в Уголовном кодексе РА. В научной работе сделана попытка определить
термины “азартная игра” и “пари”, и выделить их основные характеристики.
Авторами изучен опыт зарубежных стран, законодательные акты, судебные акты судов общей
юрисдикции первой инстанции и мнения ученых-теоретиков.
Была также рассмотрена проблема дифференцирования азартной игры и пари, и дифференциация
состава мошенничества и пари.
Ключевые слова: азартная игра, пари, порядок военной службы
SAMVEL YUZBASHYAN
Prosecutor at the Office of Military
Prosecutor of Yerevan Garrison,
Lecturer at French University in Armenia,
Ph.D. in Laws
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SOME PROBLEMS OF CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTICS OF
ORGANIZATING OR PARTICIPATING IN GAMBLING BY A SERVICEMAN
In the frame of the scientific paper the authors address some problems of criminal legal characteristics
of organizing or participating in gambling by servicemen. Particularly, they touch the issues related to the
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criminal legal qualification of the act arising from the absence of the notions “gambling” and “betting” in
the Criminal Code of the Republic of Armenia.
This article attempts to define the notions “gambling” and “betting” and highlights their main features.
The authors have studied international experience, laws, judicial acts of the general jurisdiction court
of the first instance and the opinions of scientist-theorists.
It has been referred to the problem of differentiation of gambling and betting, as well as the
distinction between fraud and betting is also considered.
Keywords: gambling, betting, order of military service
_______________________________________________________________________________________________

***

_______________________________________________________________________________________________
ԼՈՒՍԻՆԵ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ ավագ քննիչ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
ԴԻԱԿԱՅԻՆ ԴՈՆՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հոդվածում վերլուծվում են դիակային դոնորից օրգանների ստացման հիմ նախնդիրները, ուսում նասիրվում է համաձայնության կանխավարկածի հիմ նավորվածությունը, նշվում է մարդու օրգանների անօրինական շրջանառության կանխարգելման նպատակով նոր հանցակազմերի նախատեսման անհրաժեշտությունը:
Բանալի բառեր. դոնորություն, մարմին, համաձայնություն, կանխավարկած, հյուսվածք, փոխպատվաստում
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРΟБЛЕМЫ ПΟСТМОРТАЛЬНОГО ДΟНΟРСТВА
В статье анализируются правовые проблемы постмортального донорства. Рассматривается
вопрос целесообразности презумпции согласия. Предлагается установление уголовной ответственности
за ряд общественно опасных деяний с целью превенции незаконного оборота органов и тканей человека.
Ключевые слова: донорство, тело, согласие, презумпция, ткань, трансплантация
LUSINE VARDANIAN
Chief Investigator for Especially Important Cases of the
Investigative Committee of the Republic of Armenia,
PhD in Laws
ACTUAL LEGAL PROBLEMS OF POST-MORTEM ORGAN DONATION
This paper presents a study about the problems of post-mortem organ donation. The justification of
the presumption of agreement on the post-motral donation has been considered. The necessity of
articulating new crimes aimed at preventing illicit circulation of human organs is noted.
Keywords: donation, body, agreement, presumption, tissue, transplantation
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ՀԱՅԿ ԵՐԵՄՅԱՆ
Իրավագիտության մագիստրոս
ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ
(ԻՐԱՎԱՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)
Սույն հոդվածը նվիրված է քրեական դատավարությունում ապացույցների դասակարգման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության օրենսդրական և իրավակիրառ պրակտիկայում առկա տարբերությունների ներկայացմանը։ Ուսում նասիրության նպատակն է ցույց տալ ապացույցների դասակարգման նշանակությունը և դրա խախտման
դեպքում առաջ եկող խնդիրները։ Հեղինակը, ներկայացնելով Գերմանիայում առկա դրական փորձը, առաջարկություններ է ներկայացնում ՀՀ գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի և նոր
օրենսգրքի նախագծի կարգավորում ների բարելավման վերաբերյալ։
Բանալի բառեր. անձնական և իրեղեն ապացույցներ, ապացույցների անմիջական հավաքման
(հետազոտման) սկզբունք, դատախազը և պաշտպանը որպես վկաներ, համամեղադրյալ, զննելի ապացույց, տեսագրությունը, ձայնագրությունը և լուսանկարը որպես զննելի ապացույցներ
ГАЙК ЕРЕМЯН
Магистр правоведение
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
(сравнительно-правовой анализ)
Данная статья посвещена представлению отличий, существующих в законодательной и правоприменительной практике Республики Армении и Федеративной Республики Германии, в сфере классификации доказательств в уголовном процессе. Цель исследования: показать значение классификации
доказательств, и возникающие проблемы при неправильной классификации доказательств. Представляя
положительный опыт Германии, автор вносит предложения, направленные на улучшение регулирований
действующего уголовно-процессуального кодекса и проекта нового уголовно-процессуального кодекса
Республики Армения.
Ключевые слова: личные и вещественные доказательства, принцип непосредственного сбoра
и обследования доказательств, прокурор и защитник, как сведетели, сообвиняемый, исследуемое доказательство, видеозапись, звукозапись и фотография, как исследуемые доказательства

SOME ISSUES ON CLASSIFICATION OF EVIDENCE IN THE CRIMINAL PROCEDURE
(comparative-legal analysis)
This article is devoted to the presentation of differences between the legislative and legal practices of
the Republic of Armenia and the Federal Republic of Germany related to the classification of evidence in
criminal procedure. The purpose of this study is to show the meaning of the classification of evidence and
the issues arising from the incorrect classification of evidence. By presenting Germany’s best practice, the
author makes suggestions seeking the improvement of regulations of the Criminal Procedure Code,
currently in force, and the draft new Criminal Procedure Code of the Republic of Armenia.
Keywords: personal and material evidence, the principle of direct collection and examination of
evidence, the prosecutor and the defender (legal councel) as witnesses, co-defendant, observable evidence,
video recording, sound recording, and a photograph as observable evidence
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ԳԵՎՈՐԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի
իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող
ԴԱՏԱԽԱԶԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
ԴԱՏԱԽԱԶԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ (ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԻ) ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Աշխատանքում հեղինակը, նախևառաջ, անդրադարձել է դատախազական հսկողության` որպես սահմանադրական գործառույթի ու պարտականության էությանն ու խնդիրներին:
Գիտական հոդվածի շրջանակներում քննարկվում է դատախազի` քննչական գործողություններին մասնակցելու լիազորության հիմ նախնդիրը դատախազական հսկողության համատեքստում:
Աշխատանքում բացահայտվում է դատախազի այս լիազորության կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը` ներկայացնելով տեսական և գործնական հիմ նավորում ներ: Վերլուծության արդյունքում հեղինակը հանգում է այն հետևության, որ գործող օրենսդրությամբ հսկող դատախազին քննչական
գործողություններին մասնակցելու լիազորություն չվերապահելը ծայրահեղ քայլ է և գործնականում
առաջացնում է խնդիրներ:
Հեղինակը գտնում է, որ դատախազի մասնակցությունը քննչական գործողություններին ապահովում է ապացույցների թույլատրելիությունը, դատախազական հսկողության արդյունավետությունը, հետևաբար, էապես բարձրացնում է նախաքննության որակը: Հեղինակն առաջարկում է, որպեսզի նոր քրեական դատավարության օրենսգրքով հսկող դատախազին իրավունք վերապահվի ոչ
միայն մասնակցելու մեղադրյալի հարցաքննությանը, այլև դեպքի վայրի զննությանը` բերելով տեսական և գործնական հիմ նավորում ներ, իրավակիրառ պրակտիկայում հանդիպած դեպքերի օրինակներ:
Հեղինակի կողմից ուսում նասիրվել են Սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշում ներ, միջազգային իրավական ակտեր, տեսաբան-գիտնականների կարծիքներ, այլ երկրների
քրեական դատավարության օրենսգրքեր և ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի իրավակարգավորում ները:
Բանալի բառեր. դատախազական հսկողություն, քննչական գործողություններ, մինչդատական
վարույթ, հսկող դատախազ
ГЕВОРГ ХАЧАТРЯН
Студент юридического факультета
Французского университета в Армении
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ В
КОНТЕКСТЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА (ФУНКЦИИ)
В работе автор, в первую очередь, обратился к сущности и задачам ответственности прокурорского
надзора - как Конституционной функции.
В рамках научной статьи обсуждается основополагающая задача полномочий участия в
следственных действиях прокурора, в контексте прокурорского надзора.
В работе выявляется важность и необходимость данного полномочия прокурора, представив
теоретические и практические обоснования. В результате анализа автор приходит к такому выводу,
что по действующему законодательству непредоставление полномочий надзирающему прокурору, в
участии следственных действиях, является крайним шагом и на практике приводит к проблемам.
Автор считает, что участие прокурора в следственных действиях обеспечивает приемлемость доказательств, эффективность прокурорского надзора, следовательно, существенно поднимает качество
предварительного расследования.
Автор предлагает, чтобы надзирающему прокурору, по новому уголовно-процессуальному
кодексу, было предоставлено право не только участвовать на допросе обвиняемого, но также и в
осмотре места происшествия, дает теоретические и практические обоснования, примеры случаев из
юридической практики.
Автором исследованы правовые положения Конституционного суда, международные правовые
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акты, мнения ученых-теоретиков, уголовно-процессуальные кодексы других стран и правовое упорядочивание проекта нового уголовно-процессуального кодекса РА.
Ключевые слова: прокурорский надзор, следственные действия, досудебное производство,
надзирающий прокурор
GEVORG KHACHATRYAN
Student at Faculty of Law at
French University in Armenia
PARTICIPATION OF PROSECUTOR IN THE INVESTIGATIVE ACTS
IN THE CONTEXT OF THE FUNCTION OF PROSECUTORIAL SUPERVISION

ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ № 92 2016

In the instant work the author, first of all, speaks about the essence and problems of prosecutorial supervision as a constitutional function and a duty.
In the article the author also discusses the issue of participation of prosecutor in the investigative acts
in the context of prosecutorial supervision. The importance and the necessity of this power of prosecutor
are revealed and theoretical and practical justifications are presented. As a result of analysis and research
the author comes to a conclusion that not entitling the prosecutor with the power to participate in the
investigative acts is an ultimate step and can lead to various practical problems.
The author considers that the participation of prosecutor in the investigative acts assures the
admissibility of evidence and the efficiency of prosecutorial supervision. Therefore, it will raise the quality
of the pre-trial proceedings.
The author suggests that the new Criminal Procedure Code entitles the supervising prosecutor with
the right not only to participate in the interrogation of the accused, but also in the examination of the scene
of the crime, and provides theoretical and practical reasoning and brings examples of cases from legal
practice.
The author explores the legal position of the Constitutional Court, international legal acts, opinions of
scientists-theorists, criminal procedure codes of other countries, and the legal regulations of the new draft
Criminal Procedure Code.
Keywords: prosecutorial supervision, investigative acts, pre-trial proceedings, supervising prosecutor
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ՊԱՐԳԵՎ ՍԱՐՈՅԱՆ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի
«Սահմանադրական իրավունք» ամբիոնի ասպիրանտ
ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՄԱՐ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՀԻՄՔԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցման ինստիտուտի էության ճիշտ ըմբռնման համար անչափ կարևոր է պարզաբանել, թե որն է վարչարարությամբ պատճառված վնասի համար պատասխանատվության առաջացման հիմքը, և ինչպիսի պայմանների առկայության դեպքում է վրա հասնում այդ պատասխանատվությունը: Նշված խնդրի քննարկումը նաև թույլ կտա հստակորեն սահմանազատելու վարչարարությամբ պատճառված վնասի համար պատասխանատվությունը քաղաքացիաիրավական պատասխանատվությունից, ինչը գործնական մեծ կարևորություն ունի և անհրաժեշտ է պետական մարմինների ու դրանց պաշտոնատար անձանց գործողությունների, անգործության կամ հրապարակած ակտերի հետևանքով անձանց խախտված իրավունքների վերականգնման նպատակով:
Բանալի բառեր. վարչարարությամբ պատճառված վնասի համար պատասխանատվություն,
քաղաքացիաիրավական պատասխանատվություն, վնաս, մեղք, հակաիրավականություն, պատճառահետևանքային կապ, իրավաչափության կանխավարկած, գլխավոր դելիկտ
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ОСНОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ,
ПРИЧИНЕННЫЙ АДМИНИСТРИРОВАНИЕМ
Для правильного понимания сущности института возмещения ущерба, причиненного администрированием чрезвычайно важно разъяснить, что является основанием для возникновения ответственности за ущерб, причиненный администрированием и при наличии каких условий наступает эта
ответственность. Обсуждение указанной проблемы также позволит четко разграничить ответственность
за ущерб, причиненный администрированием от гражданско-правовой ответственности, что имеет
большое практическое значение и необходимо для восстановления прав лиц, нарушенных в результате
действий, бездействий или принятия актов государственными органами и их должностными лицами.
Ключевые слова: ответственность за ущерб, причиненный администрированием, гражданскоправовая ответственность, ущерб, вина, неправомерность, причинно-следственная свазь, презумпция
правомерности, основной деликт
PARGEV SAROYAN
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GROUNDS AND CONDITIONS OF LIABILITY FOR DAMAGE
CAUSED THROUGH ADMINISTRATON
In order to properly understand the essence of the institute of compensation for damage caused through
administration it is of utmost importance to clarify what the grounds of liability for the damage caused through
administration are, and upon which circumstances it is imposed. The discussion of the mentioned question will
also allow to clearly demarcate the liability for the damage caused through administration as opposed to civil
one, which practically has a great importance and is necessary for restoration of the rights of individuals
violated as a result of actions, omissions or published acts of state bodies and their officials.
Keywords: liability for damage caused through administration; civil liability; damage; guilt, unlawfulness;
causal connection; presumption of legality, main delict
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ԿԱՐԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալի օգնական
ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդվածը նվիրված է հեղինակային իրավունքի միջազգային իրավական պաշտպանությանը:
Հոդվածում ուսում նասիրվել է հեղինակային իրավունքի ինստիտուտի ձևավորման պատմաիրավական նախադրյալները, ինչպես նաև հեղինակային իրավունքների պաշտպանության ոլորտում առկա
ներպետական և միջազգային իրավական կարգավորում ները:
Բանալի բառեր. մտավոր սեփականություն, հեղինակային իրավունք, գրագողություն, Բեռնի
կոնվենցիա, Ժնևի կոնվենցիա
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Данная статья посвящена международно-правовой защите авторских прав. В статье изучены историко-юридические предпосылки формирования института по защите авторских прав, а также регулирование внутрегосударственных и международных юридических вопросов по защите авторских
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INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF COPY-RIGHT
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The article discusses the international legal protection of copy-right. The historical prerequisites of
formation of the copy-right institute are examined, as well as the national and international legal
regulations on the protection of copy-right are analyzed.
Keywords: intellectual property; copy-right; plagiarism; Bern convention; Geneva convention
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ÐÐ ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü §úðÆÜ²Î²ÜàôÂÚàôÜ¦ ¶Æî²¶àðÌÜ²Î²Ü ºì
àôêàôØÜ²ØºÂà¸²Î²Ü Ð²Ü¸ºêàôØ îä²¶ðìàÔ Ðà¸ì²ÌÜºðÆÜ
ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ä²Ð²ÜæÜºðÀ
Հանդեսում տպագրվող հոդվածները պետք է կրեն գիտագործնական կամ ուսումնամեթոդական
բնույթ: Հոդվածը պետք է վերաբերվի իրավագիտության ոլորտին, իսկ բացառիկ դեպքերում՝ մեծ հետաքրքրություն վայելող, գիտագործնական մեծ արժեք ներկայացնող ուսումնասիրություններին:
Սույն պահանջներին բավարարող հոդվածները երաշխավորվում են տպագրության համար
Հանդեսի գլխավոր խմբագրի կողմից: Իսկ դրանց չբավարարելու դեպքում հոդվածները վերադարձվում են հեղինակին:
Հոդվածը ներկայացվում է թղթային՝ տպագիր, և էլեկտրոնային (Microsoft Word) տարբերակներով: Թղթային տարբերակը ներկայացնել Հանդեսի խմբագրություն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վ.Սարգսյան 5
հասցեով, իսկ էլեկտրոնային տարբերակն ուղարկել orinakanutyun@prosecutor.am հասցեով:
Հոդվածը պետք է պարունակի վերնագիր (մինչև 20 բառ) և շարադրվի 8-10 էջերի սահմաններում: Հոդվածին կից պետք է նաև երեք լեզուներով (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն) ներկայացնել՝
ա) Սեղմագիր (Абстракт, Abstract), բ) Բանալի բառեր (Ключевые слова, Keywords), գ) Հեղինակի
մասին հակիրճ տեղեկություն:
Սեղմագիրը 300-500 բառի սահմաններում պետք է պարունակի հոդվածի համառոտ շարադրանքը: Բանալի բառերի քանակը յուրաքանչյուր լեզվով չպետք է հինգից պակաս լինի:
Եթե հոդվածի հեղինակը գիտական աստիճան չունի, ապա հոդվածի հետ միասին պետք է ներկայացնի կարծիք (այսուհետ՝ Կարծիք)՝ տվյալ հոդվածի՝ գիտականորեն հիմ նավորված լինելու, գիտական նորույթի, հոդվածում բարձրացված խնդրի ու դրա արդիականության մասին:
Իրավագիտության ոլորտին վերաբերվող հոդվածների դեպքում Կարծիք կարող է տալ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի կամ դոկտորի գիտական աստիճան ունեցող անձը, կամ իրավագիտության ոլորտում մեծ հեղինակություն վայելող իրավաբանը: Գիտության այլ ոլորտներին
վերաբերվող հոդվածների դեպքում Կարծիք կարող է տալ այդ գիտության թեկնածուի կամ դոկտորի
գիտական աստիճան ունեցող անձը, ինչպես նաև այդ գիտության ոլորտում մեծ հեղինակություն վայելող մասնագետը: Կարծիքը պետք է ստորագրվի այն տվողի կողմից և/կամ կնքվի իր աշխատավայրի կնիքով:
Հոդվածի հայերեն տեքստը շարադրել GHEA Grapalat, ռուսերեն տեքստը՝ Baltica Cyrillic, իսկ
անգլերեն տեքստը՝ Times New Roman տառատեսակներով: Հոդվածի յուրաքանչյուր էջ պետք է լինի
A4/201x297 մմ/ չափի և ունենան լուսանցքներ՝ ձախից՝ 30մմ, աջից՝ 10մմ, վերևից՝ 20մմ, ներքևից՝
25մմ: Հոդվածի հիմ նական տեքստը շարադրել 12 տառաչափով, միջտողային հեռավորությունը՝ 1.5,
իսկ վերնագրերը՝ 14 տառաչափով և մուգ (Bold):
Այն դեպքում, երբ հեղինակն օգտվում է այլ անձանց, գիտնականների աշխատանքներից և այլ
աղբյուրներից, այդ մասին պետք է պատշաճ ձևով նշում կատարվի տեքստում և/կամ հղումը տրվի
ծանոթագրության միջոցով՝ յուրաքանչյուր էջում: Ծանոթագրության մեջ ներառել հետևյալ տվյալները՝ հեղնակ(ներ)ի ազգանուն(ներ)ը, անուն(ներ)ը, նյութի լրիվ անվանումը, հրատարակության տեղը,
հրատարակչությունը, քաղաքը, տարեթիվը, հատորը, էջը: Օտարալեզու աղբյուրները չեն թարգմանվում: Ինտերնետային աղբյուրներից օգտվելու դեպքում ծանոթագրության մեջ պետք է նշվի ինտերնետային հասցեն, և հղում կատարելու վերջին ամսաթիվը: Արգելվում է այլ հեղինակների կարծիքը,
միտքը, աշխատանքը ներկայացնել իբրև սեփական, օգտագործել ուրիշի գաղափարը, միտքը, վերլուծությունը առանց հղում կատարելու: Արգելվում է նաև այլ աղբյուրից վերցվածը թարգմանել կամ
նախադասությունը ձևափոխել առանց հղում և/կամ ինքնուրույն վերլուծություն կատարելու:
Հանդեսում տպագրվող հոդվածներն ամբող ջությամբ արտահայտում են հեղինակների դիրքորոշում ներն ու վերլուծությունները և հնարավոր է չհամընկնեն ՀՀ դատախազության դիրքորոշման հետ: ՀՀ դատախազությունը պատասխանատվություն չի կրում հոդվածի հեղինակի
արտահայտած կարծիքի համար:
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