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ՆԱԽԱԲԱՆ

1994թ. ԵԱՀԿ 56 մասնակից պետթյնների կողﬕց ընդնված «Անվտանգթյան
ռազմաքաղաքական ասպեկտների ԵԱՀԿ վարքականոնները» փաստաթղթի 32-րդ կետը պետթյններին պարտավորեցնմ է իրենց օրենքներմ և համապատասխան այլ
փաստաթղթերմ արտացոլել զինված ժերի անձնակազﬕ իրավնքներն  պարտականթյնները և ապահովել, որ ռազմական, ռազմականացված և անվտանգթյան ժերի անձնակազմը կարողանա օգտվել մարդ իրավնքներից և հիﬓարար ազատթյններից և իրացնել դրանք։ ԵԱՀԿ անդամ պետթյնները նաև պարտավորվմ են
ապահովել ժողովրդավարական վերահսկողթյն զինված ժերի նկատմամբ և շարնակել իրենց զինված ժերի ինտեգրմը քաղաքացիական հասարակթյանը1։
Մարդ իրավնքների ﬕջազգային ստանդարտները, ինչպես նաև մարդ իրավնքների պայմանագրերի հիման վրա գործող մարﬕնների պրակտիկան և նախադեպային իրավնքը սահմանմ են այն մոտեցմը, համաձայն որի՝ զինծառայողները
օժտված են նյն իրավնքներով և պաշտպանթյան երաշխիքներով, ինչ և բոլոր անձինք, և դրանք ենթակա են զինվորական կյանքով պայմանավորված որոշակի սահմանափակﬓերի։ Մարդ իրավնքների եվրոպական դատարանը իր Էնգելն ընդդեմ Նիդեռլանդների գործով կայացված վճռմ ամրագրել է, որ «54. (...) Կոնվենցիան կիրառելի
է ոչ ﬕայն քաղաքացիական անձանց, այլև զինծառայողների նկատմամբ։ Այն իր 1-ին և
14-րդ հոդվածներմ ամրագրմ է, որ պայմանավորվող պետթյնների «իրավազորթյան ներքո գտնվող յրաքանչյր ոք» պետք է «առանց խտրականթյան» օգտվի
կոնվենցիայի 1-ին բաժնմ սահմանված իրավնքներից (...) Այնաﬔնայնիվ, կոնվենցիայի նորﬔրը սյն գործով ﬔկնաբանելիս և կիրառելիս, դատարանը պետք է հաշվի
առնի զինվորական կյանքի առանձնահատկթյնները և առանձին զինծառայողների
համար դրա նեցած ազդեցթյնը»2։
Վերոնշյալի համատեքստմ առանձնահատկ կարևորթյն է ստանմ զինծառայողների իրավնքների և ազատթյնների պաշտպանթյան իրավական շրջանակը
ինչպես ﬕջազգային, այնպես էլ ներպետական մակարդակմ։
Սյն ձեռնարկի նպատակն է ﬔկտեղել զինծառայողների իրավնքների և ազատթյնների վերաբերյալ ﬕջազգային չափանիշներն  ստանդարտները, ներպետական
կարգավորﬓերը, ﬕջազգային և ներպետական դատարանների նախադեպային իրավնքը, ինչը պրակտիկայմ ավելի դյրին կդարձնի զինված ժերմ ծառայողների
իրավնքների և ազատթյնների պաշտպանթյան իրավիճակի գնահատմը։
Իրավական շրջանակը կարող է հանդիսանալ պրակտիկ գործիք զինծառայողների
իրավնքների և ազատթյնների, զինված ժերմ կանանց իրավնքների մշտադիտարկման համար։

1
2

https://www.osce.org/hy/forum-for-security-cooperation/74974?download=true
Էնգելն ընդդեմ Նիդեռլանդների (Engel v. Netherlands) գործով վճիռ, 8 հնիսի 1976թ, պարագրաֆ 54, http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57479
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ՆՇՈՒՄՆԵՐ

Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն3

Հոդված 3. Մարդը, նրա արժանապատվ թյ նը, հիﬓական իրավ նքները և ազատ թյ նները
1. Հայաստանի Հանրապետթյնմ մարդը բարձրագյն արժեք է: Մարդ անօտարելի արժանապատվթյնն իր իրավնքների և ազատթյնների անքակտելի
հիմքն է:
2. Մարդ և քաղաքաց հիﬓական իրավնքների և ազատթյնների հարգﬓ 
պաշտպանթյնը հանրային իշխանթյան պարտականթյններն են:
3. Հանրային իշխանթյնը սահմանափակված է մարդ և քաղաքաց հիﬓական
իրավնքներով և ազատթյններով՝ որպես անﬕջականորեն գործող իրավնք:

«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք4

Հոդված 4. Զինվորական ծառայ թյան կազմակերպման սկզբ նքներն

ձևերը

1. Զինվորական ծառայթյան կազմակերպման սկզբնքներն են՝
(...)
5) զինծառայողների իրավնքների և ազատթյնների առաջնահերթթյնը.
6) զինծառայողների պատվի և արժանապատվթյան նկատմամբ հարգանքն  խտրականթյան արգելմը.
(...)

«ՀՀ զինված

ժերի ներքին ծառայ թյան կանոնագիրքը հաստատել

մասին»

5

ՀՀ օրենք

Հոդված 6. Զինծառայողները գտնվմ են պետթյան պաշտպանթյան տակ: Նրանց
կյանքը, առող ջթյնը, պատիﬖ  արժանապատվթյնը պահպանվմ են օրենքով:
Զինծառայողին անվանարկելը, սպառնալիքը, բռնթյնը կամ ոտնձգթյնը նրա
կյանքի, առող ջթյան, նեցվածքի նկատմամբ և զինծառայողի վրա դրված պարտականթյնների կատարմանը խոչընդոտող այլ գործողթյնները, ինչպես նաև նրա

3
4
5

http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm#24
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121817
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իրավնքների ոտնահարմը առաջացնմ են ՀՀ օրենսդրթյամբ սահմանված պատասխանատվթյն:
Հոդված 7. Զինծառայողները Հայաստանի Հանրապետթյան քաղաքացիներ են:
Նրանք օգտվմ են հանրապետթյան քաղաքացիների համար սահմանված իրավնքներից և ազատթյններից, հաշվի առնելով գործող օրենսդրթյամբ սահմանված զինվորական ծառայթյան պայմաններից բխող սահմանափակﬓերը: Նրանց վրա դրվմ
են սահմանադրական, այլ համաքաղաքացիական պարտականթյններ, ինչպես նաև
ընդհանր, ծառայթյան և հատկ պարտականթյններ` սահմանված զինվորական
ծառայթյան պայմաններով:

Միջազգային իրավական դր յթներ
ՄԱԿ-ի Քաղաքացիական և քաղաքական իրավ նքների մասին դաշնագիր6

Հոդված 2

Սյն դաշնագրի մասնակից յրաքանչյր պետթյն պարտավորվմ է

հարգել իր տարածքի սահմաններմ և իրավազորթյան տակ գտնվող բոլոր անձանց
այն իրավնքները, որոնք ճանաչվել են սյն դաշնագրմ, և ապահովել դրանք առանց
որևէ տարբերթյան, այն է` ռասայի, մաշկի գյնի, սեռի, կրոնի, քաղաքական կամ այլ
համոզմնքների, ազգային կամ սոցիալական ծագման, գյքային վիճակի, ծննդի կամ
այլ հանգամանքի կապակցթյամբ:

ԵԽ 1950թ. Մարդ

իրավ նքների և հիﬓարար ազատ թյ նների

պաշտպան թյան մասին եվրոպական կոնվենցիա7

Հոդված 1. Մարդ

իրավ նքները հարգել

պարտական թյ նը

1. Բարձր պայմանավորվող կողﬔրն իրենց իրավազորթյան ներքո գտնվող յրաքանչյրի համար ապահովմ են այն իրավնքներն  ազատթյնները, որոնք
սահմանված են սյն Կոնվենցիայի I բաժնմ:

6
7

12

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870
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Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարական8

2. Զինվորական կյանքի առանձնահատկթյնները հաշվի առնելով հանդերձ՝ զինծառայողները, անկախ իրենց կարգավիճակից, օգտվմ են Մարդ իրավնքների և
հիﬓարար ազատթյնների պաշտպանթյան մասին կոնվենցիայով (այսհետ՝
Կոնվենցիա) և Եվրոպական սոցիալական խարտիայով  Եվրոպական սոցիալական
խարտիայով (վերանայված) (այսհետ՝ Խարտիա), ինչպես նաև մարդ իրավնքների պաշտպանթյան վերաբերյալ այլ համապատասխան փաստաթղթերով երաշխավորված իրավնքներից այնքանով, որքանով պետթյնները պարտավորված
են՝ դրանց ﬕանալով։

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հ շագիր9

Ընդհանր սկզբնքներ

Զինված ժերի անձնակազﬕ բոլոր անդաﬓերը, ինչպես սահմանված է վերևմ,
և անկախ իրենց կարգավիճակից, օգտվմ են քաղաքացիական և քաղաքական իրավնքներից՝ երաշխավորված Մարդ իրավնքների եվրոպական կոնվենցիայով (այսհետ՝ Կոնվենցիա), այդ թվմ նաև՝ դրա լրացցիչ արձանագրթյններով, ինչպես
նաև Եվրոպական սոցիալական խարտիայով սահմանված սոցիալական և տնտեսական
իրավնքներից (այսհետ՝ Խարտիա կամ, անհրաժեշտթյան դեպքմ, Վերանայված
խարտիա) և մարդ իրավնքների այլ համապատասխան փաստաթղթերով ճանաչված
իրավնքներից (օրինակ՝ Քաղաքացիական և քաղաքական իրավնքների ﬕջազգային
դաշնագիրը)։ Ինչպես արդեն նշվել է, սյն հանձնարարականը չի փոխմ անդամ երկրների պարտավորթյնների աստիճանը՝ կախված այն բանից, թե այդ փաստաթղթերից որոնք են վերջիններս վավերացրել։
Զինվորական կյանքի առանձնահատկթյնները կարող են որոշակի չափով ազդել զինծառայողների կողﬕց մարդ այս իրավնքներից օգտվել վրա։ Զինված ժերմ ծառայթյան հիﬓական առանձնահատկթյններից ﬔկը, որը ծառայթյնն
առանձնացնմ է զբաղվածթյան մյս տեսակներից, այն է, որ դրա հիմքմ զինվորական կարգապահթյնն է։ Զինվորական կարգապահթյան գլխավոր նպատակը զին-

8
9

https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
Տես նյն տեղմ
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ված ժերի գործառնական արդյնավետթյան ապահովﬓ է։ Այն բնթագրվմ է
վարքագծի կանոններին, զինվորական կանոնակարգերին և վերադասի հրամաններին
հետևել անհրաժեշտթյամբ։ Հետևաբար, զինվորական կարգապահթյնը նպատակ է հետապնդմ համակարգել զինծառայողի վարքագիծը և գործողթյնները և
զինվորական անձնակազﬕ անդաﬓերի ﬕջև հաստատել հարաբերթյնների ﬕ կառցակարգ, որը կապահովի կարգկանոն։

Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի թիվ 1742 (2006)
հանձնարարական «Զինծառայողների իրավ նքների մասին»10

Անհնարին է ռազմական գործողթյնների ընթացքմ զինծառայողներից պահանջել հարգել մարդասիրական իրավնքը  մարդ իրավնքները, եթե մարդ իրավնքները երաշխավորված չեն հենց զինված ժերի շարքերմ։ Հետևաբար, էական
է, որ զինված ժերի ներսմ Եվրոպայի խորհրդի կողﬕց սահմանված ղեցյցները՝
մարդ իրավնքների պաշտպանթյան վերաբերյալ, զգակցվեն մասնակից պետթյնների այնպիսի քաղաքականթյան հետ, որն ղղված լինի զինվորականների շրջանմ մարդ իրավնքների վերաբերյալ իրազեկթյան մակարդակի բարձրացմանը։

«Անվտանգ թյան ռազմաքաղաքական ասպեկտների ԵԱՀԿ վարքականոններ»11

2. Մասնակից երկրները հաստատմ են, որ Վերջնական ակտմ արտացոլված անվտանգթյան իրենց ընդգրկն հասկացթյան գործն ժն ղղակիորեն կապմ է
խաղաղթյան պահպանմը մարդ իրավնքները և հիﬓարար ազատթյնները
հարգել հետ: Այն կապմ է տնտեսական և բնապահպանական համագործակցթյնը խաղաղ ﬕջպետական հարաբերթյնների հետ:
32. Մասնակից պետթյններից յրաքանչյրն ապահովմ է, որ ռազմական, ռազմականացված և անվտանգթյան ժերի անձնակազﬔրը օգտվեն և իրականացնեն
ԵԱՀԿ-ի փաստաթղթերմ և ﬕջազգային իրավնքի նորﬔրմ արտացոլված իրենց
մարդ իրավնքներն  հիﬓարար ազատթյնները՝ համաձայն սահմանադրթյան և իրավական այլ ակտերի համապատասխան դրյթների և ծառայթյան պահանջների։

Մարդ

10
11

14

իրավ նքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավ նք

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?ﬁleid=17424
https://www.osce.org/hy/forum-for-security-cooperation/74974?download=true
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Էնգելը և այլոք ընդդեմ Նիդեռլանդների գործով վճիռ (Engel and others v.
Netherlands), 8 հ նիսի 1976թ.12
54. (...) Կոնվենցիան սկզբնքորեն կիրառելի է ոչ ﬕայն քաղաքացիական անձանց, այլև
զինծառայողների նկատմամբ։ Այն 1-ին և 14-րդ հոդվածներմ սահմանմ է, որ անդամ պետթյնների «իրավազորթյան ներքո գտնվող յրաքանչյր ոք» պետք է
«առանց խտրականթյան» օգտվի այն իրավնքներից  ազատթյններից, որոնք
սահմանված են սյն Կոնվենցիայի I բաժնմ։ (...) Այնաﬔնայնիվ, Կոնվենցիայի
դրյթները ﬔկնաբանելիս և կիրառելիս Դատարանը պետք է հաշվի առնի զինվորական կյանքի առանձնահատկթյնները և դրա ազդեցթյնը զինծառայողների
կարգավիճակի վրա։

12

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57479
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ՆՇՈՒՄՆԵՐ

1. ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԶՈՐԱԿՈՉԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն13

Հոդված 51. Տեղեկ թյ ններ ստանալ

իրավ նքը

1. Յրաքանչյր ոք նի պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների 
պաշտոնատար անձանց գործնեթյան մասին տեղեկթյններ ստանալ և փաստաթղթերին ծանոթանալ իրավնք:
2. Տեղեկթյններ ստանալ իրավնքը կարող է սահմանափակվել ﬕայն օրենքով`
հանրային շահերի կամ այլոց հիﬓական իրավնքների և ազատթյնների պաշտպանթյան նպատակով:
3. Տեղեկթյններ ստանալ կարգը, ինչպես նաև տեղեկթյնները թաքցնել կամ
դրանց տրամադրﬓ անհիﬓ ﬔրժել համար պաշտոնատար անձանց պատասխանատվթյան հիմքերը սահմանվմ են օրենքով:

«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք14

Հոդված 20.

Պարտադիր զինվորական ծառայ թյան զորակոչին մասնակցել

քա-

ղաքացիների պարտական թյ նը
1. Պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչին քաղաքաց ներկայթյնն
ապահովել նպատակով համապատասխան զինվորական կոﬕսարիատը, իսկ քաղաքաց՝ օտարերկրյա պետթյնմ բնակվել և տվ յալ պետթյնմ Հայաստանի Հանրապետթյան դիվանագիտական ներկայացցչթյնմ կամ հյպատոսական հիﬓարկմ հաշվառված լինել դեպքմ դիվանագիտական ներկայացցչթյնը կամ հյպատոսական հիﬓարկը քաղաքացն փաստաթղթային կամ
էլեկտրոնային եղանակով ծանցմ են զինվորական կոﬕսարիատ ներկայանալ
պարտավորթյան մասին՝ ծանցման ﬔջ նշելով զինվորական կոﬕսարիատ ներկայանալ ժամկետը:

13
14

http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685
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ՀՀ կառավար թյան 2018 թվականի հոկտեմբերի 4-ի թիվ 1132-Ն որոշ մ
«Պարտադիր զինվորական ծառայ թյան զորակոչի անցկացման
կարգը հաստատել

8.

մասին»15

Շարքային կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչը հայտարարվելց հետո զինվորական կոﬕսարիատը շարքային կազﬕ պարտադիր զինվորական
զորակոչի ենթակա (այսհետ` զորակոչի ենթակա) քաղաքացն փաստաթղթային
կամ էլեկտրոնային եղանակով ծանցմ է՝ համաձայն N 2 ձևի, զինվորական կոﬕսարիատ ներկայանալ պարտավորթյան մասին՝ ծանցման ﬔջ նշելով ներկայանալ ժամկետը: Փաստաթղթային եղանակով ծանցﬓ իրականացվմ է
քաղաքացն ծանցագիրն առձեռն հանձնել, իսկ էլեկտրոնային եղանակով ծանցմը՝ զինվորական կոﬕսարիատին քաղաքաց կողﬕց էլեկտրոնային հասցե
տրամադրված լինել դեպքմ՝ այդ էլեկտրոնային հասցեին ծանցագիր ղարկել ﬕջոցով:

(...)
10. Օտարերկրյա պետթյնմ Հայաստանի Հանրապետթյան դիվանագիտական
մարﬓմ կամ հյպատոսական հիﬓարկմ հաշվառված և զորակոչի ենթակա (այդ
թվմ` տարկետման իրավնքը կորցրած կամ տարկետման ժամկետը լրացած) քաղաքացիներին հանրապետական զինկոﬕսարիատի ծանցման հիման վրա Հայաստանի Հանրապետթյան դիվանագիտական մարﬓի կամ հյպատոսական հիմնարկի կողﬕց սյն կարգի 8-րդ կետմ սահմանված եղանակով և կարգով ստորագրթյամբ կամ էլեկտրոնային կապի ﬕջոցով հանձնվմ է ծանցագիր հանրապետական զինկոﬕսարիատ ներկայանալ մասին` համապատասխանաբար ﬕնչև
տվյալ տարվա մայիսի 1-ը և նոյեմբերի 1-ը: Օտարերկրյա պետթյնմ Հայաստանի
Հանրապետթյան դիվանագիտական մարﬕնը կամ հյպատոսական հիﬓարկը
զինապարտին ծանցել մասին տեղեկատվթյնը և ծանցված քաղաքացիների
ցցակները ﬕնչև տվյալ տարվա մայիսի 20-ը և նոյեմբերի 20-ը Հայաստանի Հանրապետթյան արտաքին գործերի նախարարթյան ﬕջոցով ղարկմ է Հայաստանի Հանրապետթյան զինվորական կոﬕսարիատ:
11. Զորակոչի ենթակա քաղաքացիներին ծանցագրմ նշված վայր ներկայանալիս
դիմավորմ է զինվորական կոﬕսարիատի անձնակազﬕց նշանակված պատասխանատն կամ հերթապահը, որը բացատրմ է նրանց իրավնքներն  պարտականթյնները և համաձայն ցցակի վարմ ներկայացածների հաշվառմ:
12. Զինվորական կոﬕսարիատի զորակոչի բաժանմնքի համապատասխան պաշտո15
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https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=125957
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նատար անձը զորակոչի ենթակա քաղաքացիներին պարզաբանմ է նրանց պարտականթյնները և ստգմ փաստաթղթերի առկայթյնը:
(...)
21. Շարքային կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչերի պատշաճ
իրականացման համար պատասխանատ է համապատասխան զինվորական կոﬕսարիատը, որի շրջանակներմ զինվորական կոﬕսարը՝
(...)
2) կայացնմ է որոշմ՝ համաձայն N 4 ձևի, օրենքով պարտադիր զինվորական ծառայթյնից ազատման կամ պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչից
տարկետման հիմք չնեցող քաղաքացն շարքային կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչել մասին՝ զորակոչի վերաբերյալ տվյալները եռօրյա
ժամկետմ գրանցելով զորակոչիկների վերաբերյալ կայացված որոշﬓերի հաշվառման մատյանմ՝ համաձայն N 5 ձևի, և որոշման պատճենը տրամադրելով քաղաքացն կամ նրա օրինական ներկայացցչին՝ օրենքով սահմանված իրավնքից
օգտվել դեպքմ վերջինիս ծանցելով իր իրավնքների մասին՝ համաձայն NN 6
և 6.1-ին ձևերի։

Միջազգային իրավական դր յթներ
Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ 4 (2010) հանձնարարական
«Զինծառայողների իրավ նքների մասին»16

49. Պոտենցիալ զորակոչիկները պետք է ստանան լիարժեք և մանրամասն տեղեկթյններ զորակոչի բոլոր ասպեկտների, զինծառայթյնը սկսել և զինվորական ծառայթյան անցնել շրջանակներմ ընդգրկված պարտավորթյնների
առանձնահատկ բնյթի մասին։ Այդ տեղեկատվթյնը պետք է տրամադրվի
նաև 18 տարին դեռ չլրացած պոտենցիալ զորակոչիկների ծնողներին կամ նրանց
օրինական խնամակալներին։
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Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հ շագիր17
Հաշվի առնելով զինված ժերմ առկա աշխատանքային պայմանների առանձնահատկթյնները՝ խիստ կարևոր է, որ պոտենցիալ զորակոչիկները զինված ժերմ
ներգրավվել ժամանակ պատշաճ կերպով տեղեկացվեն իրենց պարտավորթյնների
ծավալի մասին։ Իհարկե, դա վերաբերմ է հատկապես 18 տարին չլրացած ապագա
զորակոչիկներին, որոնք պետք է լինեն մանրամասն տեղեկացված, ինչը նրանց հնարավորթյն կտա ըմբռնել զինված ժերմ ներգրավվել հետևանքները։ Նրանց
ծնողները կամ օրինական ներկայացցիչները նյնպես պետք է ստանան նման տեղեկատվթյն։ Ապագա զորակոչիկներին տրամադրված տեղեկատվթյան ﬔջ պետք է
անդրադարձ կատարվի բոլոր այն հայեցակետերին և հետևանքներին, որոնք կապված
են զինված ժերին հավաքագրվել հետ, այդ թվմ՝ զինվորական կարգապահթյնը, պարտականթյնների և պատասխանատվթյան նկարագրթյնը, վարքագծի
կանոնագիրքը՝ նշելով, մասնավորապես, թե ինչ է նշանակմ անընդնելի վարքագիծը,
օրինակ՝ շարնակական հետապնդﬓերը և ճնշﬓերը կամ խտրական վերաբերմնքը։ Տրամադրվող տեղեկատվթյան ﬔջ պետք է ներառվեն աշխատանքային պայմանները, այդ թվմ՝ տեղեկթյններ բնակարանային պայմանների վերաբերյալ, կրոնական պատկանելիթյամբ պայմանավորված հնարավոր բնակեցման տարբերակների
կամ արտերկրմ աշխատել պայմանների, ինչպես նաև նպաստների և իրավնքների
մասին տեղեկատվթյն, այդ թվմ՝ առկա առող ջապահական և անվտանգթյան քաղաքականթյնների, բողոքարկման ﬔխանիզﬓերի և կենսաթոշակային իրավնքների վերաբերյալ։
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2. ԶՈՐԱԿՈՉՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ԾԱՌԱՅVԱՆ ՎԱՅՐԵՐ
ՆՇԱՆԱԿԵԼV ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք18
Հոդված 26.

Շարքային և սպայական կազﬔրի պարտադիր զինվորական ծառայ թյան զորակոչված քաղաքացիներին ծառայ թյան վայրեր նշանակել

կարգը

1. Հայտարարված շարքային կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչի շրջանակներմ սյն օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն`
պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչված քաղաքացիների (այսհետ`
շարքային կազﬕ պարտադիր զինծառայողներ) ծառայթյան վայրեր նշանակմը,
բացառթյամբ սյն հոդվածի 5-րդ մասմ նշված զինծառայողների, իրականացվմ է կենտրոնացված ձևով և վիճակահանթյամբ` Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարի հրամանով սահմանված կարգով՝ հաշվի առնելով
սյն հոդվածի 2-4-րդ մասերի պահանջները:
2. Շարքային կազﬕ պարտադիր զինծառայողներին ծառայթյան վայրեր նշանակելիս
հաշվի են առնվմ ստացած կրթթյնը, զինվորական ծառայթյան համար պիտանիթյան աստիճանը, սյն օրենքով սահմանված այլ պայմաններ: Ծառայթյան վայրեր նշանակված շարքային կազﬕ պարտադիր զինծառայողները ﬕնչև զինվորական երդմ տալը համարվմ են նորակոչիկներ և անցնմ են զինվորական
պատրաստթյան ծրագիր: Շարքային կազﬕ պարտադիր զինծառայողները կարող
են ղարկվել սﬓական զորամասեր` ռազմահաշվառական մասնագիտթյն
ստանալ համար, կամ իրենց դիմﬕ համաձայն մասնակցել սպայական կամ սերժանտական դասընթացների: Սյն մասմ նշված զինվորական պատրաստթյան
ծրագրի կամ դասընթացների անցկացման կարգերն  ժամկետները սահմանմ է
Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարը: Նորակոչիկները չեն
կարող ընդգրկվել մարտական հերթապահթյան ﬔջ կամ ներգրավվել ռազմական
գործողթյնների:
3. Շարքային կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայթյան ընթացքմ մարտական
հերթապահթյան ﬔջ չի կարող ընդգրկվել այն զինծառայողը (բացառթյամբ, եթե
18
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նա ցանկթյն է հայտնել ընդգրկվել մարտական հերթապահթյան ﬔջ, ինչպես
նաև սյն հոդվածի 5-րդ մասմ նշված զինծառայողների)`
1) որը հանդիսանմ է 63 տարին լրացած կամ երրորդ խմբի հաշմանդամթյն նեցող կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամթյն (եթե սահմանված չէ ինքնասպասարկման ապահովման նակթյան առնվազն երկրորդ աստիճանի կենսագործնեթյան սահմանափակմ) նեցող ծնողների (ﬕայնակ ծնողի) ﬕակ զավակը.
2) որն նի Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան մարտական գործողթյնների կամ զինված ժերմ և այլ զորքերմ ծառայթյան ընթացքմ, ինչպես
նաև Հայաստանի Հանրապետթյան ﬕջազգային պայմանագրերով Հայաստանի
Հանրապետթյնմ տեղակայված օտարերկրյա պետթյնների զինվորական
ստորաբաժանﬓերմ ծառայողական պարտականթյններ կատարելիս զոհված
(մահացած) հայր (մայր) կամ եղբայր (քյր).
3) որն ամսնացած է և նի ﬔկ երեխա.
4) որի ծնողները մահացած են.
5) որի ﬔկ ծնողը մահացած է և այդ զինծառայողն ընտանիքի ﬕակ զավակն է, կամ
ընտանիքի մյս զավակներն անչափահաս են, կամ ընտանիքի մյս զավակները չափահաս են և նեն հաշմանդամթյն կամ դատարանի` օրինական ժի ﬔջ մտած
վճռով ճանաչվել են անգործնակ:
4. Հայտարարված զորակոչի ընթացքմ շարքային կազﬕ պարտադիր զինվորական
ծառայթյան զորակոչված եղբայրներն իրենց ցանկթյամբ ծառայթյան են նշանակվմ ﬕևնյն զորամասմ, որի դեպքմ սյն հոդվածի 1-ին մասի համաձայն
իրականացվող վիճակահանթյանը մասնակցմ է ﬕայն ﬔկ եղբայրը: Շարքային
կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայթյան ﬔջ գտնվող եղբայր նեցող շարքային կազﬕ պարտադիր զինծառայողն իր ցանկթյամբ ծառայթյան է նշանակվմ
եղբոր ծառայթյան վայրի զորամասմ, եթե շարքային կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայթյան ﬔջ գտնվող եղբոր ծառայթյան ժամկետը չի գերազանցմ
17 աﬕսը կամ եղբայրը պարտադիր զինվորական ծառայթյն է անցնմ այնպիսի
զորամասմ, որտեղ ծառայթյն անցնել համար անհրաժեշտ պայմանները չեն
բավարարվմ զորակոչվող եղբոր կողﬕց:
5. Շարքային կազﬕ այն պարտադիր զինծառայողները, որոնք ցանկթյն են հայտնել
Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան կողﬕց նշված
վայրմ և պայմաններմ անցնել զինվորական ծառայթյն, Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան հետ կնքմ են պայմանագիր` Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյան սահմանած կարգով:
6. Հայտարարված սպայական կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակո24
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չի շրջանակներմ, սյն օրենքի 25-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 2-րդ կետի «ա» ենթակետի համաձայն, պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչված քաղաքացիների (այսհետ` սպայական կազﬕ պարտադիր զինծառայողներ) ծառայթյան վայրեր
նշանակﬓ իրականացվմ է վիճակահանթյամբ` Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարի հրամանով սահմանված կարգով: Սպայական
կազﬕ պարտադիր զինծառայողներին ծառայթյան վայրեր նշանակել վիճակահանթյնն անցկացվմ է՝ հաշվի առնելով սպայի մասնագիտացմը, զինվորական
ծառայթյան համար պիտանիթյան աստիճանը, սյն օրենքով սահմանված այլ
պայմաններ: Ասպիրանտրա (դոկտորանտրա) ավարտած կամ գիտական աստիճան նեցող սպայական կազﬕ պարտադիր զինծառայողները ծառայթյան վայր
նշանակվմ են ըստ գիտական մասնագիտացման: Վիճակահանթյամբ ծառայթյան վայրեր նշանակված սպայական կազﬕ պարտադիր զինծառայողները անցնմ
են սﬓական պատրաստթյան ծրագիր` Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարի հրամանով սահմանված կարգով և ժամկետմ:

ՀՀ պաշտպան թյան նախարարի 2018 թվականի հ նիսի 25-ի թիվ 8-Ն
հրաման19
Հավելված 1
ԿԱՐԳ
Հայտարարված շարքային կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայ թյան զորակոչի շրջանակներ մ պարտադիր զինվորական ծառայ թյան զորակոչված քաղաքացիների ծառայ թյան վայրեր նշանակ մը կենտրոնացված ձևով և վիճակահան թյամբ իրականացնել

1. Հայտարարված շարքային կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչի
շրջանակներմ (այսհետ՝ զորակոչ) Պաշտպանթյան նախարարթյան զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայթյան տարածքային ստորաբաժանմները «Զինվորական ծառայթյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետթյան օրենքով (այսհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով շարքային կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչված քաղաքացիներին
(այսհետ՝ զորակոչված զինծառայողներ) ներկայացնմ են Հանրապետական հա-
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վաքակայան: Հանրապետական հավաքակայանմ զորակոչված զինծառայողներին
օրենքի և սյն հրամանի պահանջների համաձայն նախորոշված ծառայթյան վայրեր տեղափոխել աշխատանքներն իրականացնմ են ռազմական ոստիկանթյան
ներկայացցիչները և ղեկցող անձնակազմը:
2. Զորակոչված զինծառայողներին ծառայթյան վայրեր նշանակման վիճակահանթյնը կազմակերպվմ է օրենքի 26-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ մասերի պահանջները հաշվի առնելով, ինչպես նաև սյն հրամանի համաձայն համապատասխան ծառայթյան վայրեր նշանակել ընտրթյան մրցյթների արդյնքների հիման վրա՝
սյն հրամանի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ հավելվածներմ սահմանված կարգով: Ընդ որմ՝
1) օրենքով սահմանված կարգով պաշտպանական բնյթի հասարակական կազմակերպթյնմ զինվորական մասնագիտական կրթթյն ստացած զորակոչված զինծառայողների ծառայթյան վայրեր նշանակել վիճակահանթյնն իրականացվմ է յրաքանչյր զինվորական մասնագիտթյան համար առանձին,
2) ռազմահաշվառական մասնագիտթյն ստանալ համար սﬓական զորամասեր ղարկվել համար ընտրված զորակոչված զինծառայողների վիճակահանթյնն իրականացվմ է՝ հաշվի առնելով զորակոչիկի ստացած կրթթյնը,
3) եթե նյն օրվա դրթյամբ զորակոչվել են երկ եղբայր և նրանք ցանկթյն նեն
ծառայթյան նշանակվել ﬕևնյն զորամասմ, ապա վիճակահանթյանը մասնակցմ է եղբայրներից ﬕայն ﬔկը,
4) եթե զորակոչված զինծառայողն նի շարքային կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայթյան ﬔջ գտնվող եղբայր, որի ծառայթյան ﬔջ գտնվել ժամկետը չի գերազանցմ 17 աﬕսը կամ զորակոչված զինծառայողը բավարարմ է եղբոր ծառայթյան վայրի զորամասմ ծառայթյն անցնել համար անհրաժեշտ պայմանները,
ապա կարող է իր ցանկթյամբ ծառայթյան նշանակվել եղբոր ծառայթյան վայրի
զորամասմ՝ չմասնակցելով վիճակահանթյանը,
5) Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյան 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի
N 1675-Ն որոշման պահանջների համաձայն Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան հետ Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան կողﬕց նշված վայրմ և պայմաններմ զինվորական ծառայթյն անցնել պայմանագիր կնքած զորակոչված զինծառայողները չեն մասնակցմ վիճակահանթյանը,
6) Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյան 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N
430-Ն որոշման պահանջների համաձայն Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան հետ սﬓառթյան ընթացքմ զինվորական պատ26
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րաստթյն անցնել և սﬓառթյան ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան կողﬕց նշված վայրմ և պայմաններով զինվորական ծառայթյն անցնել պայմանագիր կնքած զորակոչված զինծառայողները չեն մասնակցմ վիճակահանթյանը,
7) տվյալ զորակոչի շրջանակներմ սպայական կամ սերժանտական դասընթացներ
կազմակերպված լինել դեպքմ՝ համապատասխան դասընթացին մասնակցել
դիմմ ներկայացրած և համապատասխան դասընթաց անցնել համար ընտրված
զորակոչված զինծառայողները չեն մասնակցմ վիճակահանթյանը:
3. Վիճակահանթյան հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին մասնակցմ
են հանձնաժողովի անդաﬓերի կեսից ավելին: Վիճակահանթյնն իրականացնել
նպատակով վիճակահանթյան հանձնաժողովի կողﬕց պատրաստվմ են տվյալ
օրվա դրթյամբ համալրման ենթակա զորամասերի պայմանական համարներով
թերթիկներ (այսհետ՝ վիճակահանթյան թերթիկ), որոնք կնքվմ են գլխավոր
շտաբի կնիքով, ծալվմ են և ﬔտաղ յա ամրակով ամրացվմ այնպես, որպեսզի զորամասի պայմանական համարը չերևա, որից հետո դրանք լցվմ են (զորամասերի
ընդհանր համալրման և սյն հրամանով սահմանված ծառայթյան համապատասխան վայրերի ընտրթյան) վիճակահանթյան թմբկներմ:
4. Վիճակահանթյանը մասնակցել նպատակով զորակոչված զինծառայողները ներկայացվմ են վիճակահանթյան դահլիճ, որտեղ հերթով մոտենմ են իրենց կարգավիճակին համապատասխանող (զորամասերի ընդհանր համալրման և սյն
հրամանով սահմանված ծառայթյան համապատասխան վայրերի ընտրթյան)
թմբկին և վիճակահանթյան հանձնաժողովի ներկայթյամբ թմբկից հանմ
վիճակահանթյան ﬔկ թերթիկ, բացմ և բարձրաձայն կարդմ են վիճակահանթյան թերթիկմ նշված զորամասի պայմանական համարը, որից հետո այն տալիս են հանձնաժողովի անդաﬕն: Ստացված վիճակահանթյան թերթիկի հիման
վրա հանձնաժողովի անդամը տվյալ զորակոչված զինծառայողի վիճակահանթյան
թերթիկմ գրառմ է զորակոչված զորակոչիկի աննը, հայրաննը, ազգաննը և
զինկոﬕսարիատը, վիճակահանթյան հանձնաժողովի պատասխանատն կնքմ
և ստորագրմ է վիճակահանթյան թերթիկը, որից հետո զորակոչված զինծառայողը ստորագրմ է վիճակահանթյան թերթիկի համապատասխան տողմ և դրս
գալիս վիճակահանթյան դահլիճից:
5. Վիճակահանթյան արդյնքների վերաբերյալ վիճակահանթյան հանձնաժողովի
կողﬕց կազմվմ են արձանագրթյններ, որոնք վիճակահանթյան հանձնաժողովի ԷՀՄ տեխնիկ-օպերատորի կողﬕց մտքագրվմ են համակարգչմ առկա զորակոչված զինծառայողների անձնական տվյալներմ: Վիճակահանթյան գործընՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
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թացը տեսաձայնագրվմ և պահվմ է էլեկտրոնային կրիչների վրա:
6. Զորակոչված զինծառայողների կողﬕց վիճակահանթյան թմբկներից հանված
վիճակահանթյան թերթիկները վիճակահանթյան հանձնաժողովի կողﬕց տվյալ
օրվա վերջմ արձանագրվմ են որպես տվյալ օրվա դրթյամբ օգտագործված վիճակահանթյան թերթիկներ, և հանձնվմ գլխավոր շտաբի կազմզորահավաքային
վարչթյան գաղտնի մաս` պահպանթյան:
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3. ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՍՏԱՆԱԼV
ԻՐԱՎVՆՔԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն20

Հոդված 51.

Տեղեկ թյ ններ ստանալ

իրավ նքը

1. Յրաքանչյր ոք նի պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների 
պաշտոնատար անձանց գործնեթյան մասին տեղեկթյններ ստանալ և փաստաթղթերին ծանոթանալ իրավնք:
2. Տեղեկթյններ ստանալ իրավնքը կարող է սահմանափակվել ﬕայն օրենքով`
հանրային շահերի կամ այլոց հիﬓական իրավնքների և ազատթյնների պաշտպանթյան նպատակով:
3. Տեղեկթյններ ստանալ կարգը, ինչպես նաև տեղեկթյնները թաքցնել կամ
դրանց տրամադրﬓ անհիﬓ ﬔրժել համար պաշտոնատար անձանց պատասխանատվթյան հիմքերը սահմանվմ են օրենքով:

«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք21

Հոդված 46.

Պայմանագրային զինծառայողի անձնական գործը և պաշտոնի անձնագիրը

1. Պայմանագրային զինծառայողի ծառայողական գործնեթյան ընթացքն արտացոլվմ է նրա անձնական գործմ, որի վարման կարգը սահմանմ է պետական լիազոր
մարﬓի ղեկավարը:
2. Պայմանագրային զինծառայողի անձնական գործմ հաշվառվմ են պաշտոնի նշանակման և պաշտոնից ազատման, զինվորական կոչﬓերի շնորհման, ռազմական և
այլ կրթթյան, ատեստավորման և վերապատրաստﬓերի, օրացցային և արտոնյալ ժամկետով ծառայթյան ստաժի, կիրառված խրախսանքների  կարգապահական տյժերի, սյն օրենքով սահմանված զինվորական ծառայթյան և կոչման
կրման ժամկետներմ չհաշվարկվող ժամանակահատվածների, առող ջական վիճակի, ընտանեկան դրթյան և ընտանիքի կազﬕ վերաբերյալ տեղեկատվթյնը:
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ՀՀ կառավար թյան 2018 թվականի նոյեմբերի 8-ի թիվ 1269-Ն որոշ մ
«Զինվորական հաշվառման կարգը հաստատել

մասին»22

13. Քաղաքաց զինվորական հաշվառման վերցված լինել հանգամանքը կարող է
հաստատվել նաև զինվորական կոﬕսարիատի կողﬕց ըստ անհրաժեշտթյան տրված
տեղեկանքով: Քաղաքացին իրավնք նի ծանոթանալ իր զինվորական հաշվառման
վերաբերյալ տվյալներին, դրանցմ շտկﬓեր կատարել համար ներկայացնել առաջարկթյններ:

Միջազգային իրավական դր յթներ
Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ 4 (2010) հանձնարարական
«Զինծառայողների իրավ նքների մասին»23
Ժ

Զինծառայողներն

նեն համապատասխան տեղեկ թյ ններ ստանալ
իրավ նք

50.Նախկին և ծառայթյան ﬔջ գտնվող զինծառայողների համար իրենց անձնական
տվյալները, այդ թվմ՝ բժշկական փաստաթղթերը, պետք է լինեն հասանելի՝ ըստ
պահանջի:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հ շագիր24
Ներկա և նախկին զինծառայողներին, դիմﬕ հիման վրա, պետք է հասանելի լինի
զինվորական իշխանթյան մարﬕնների կողﬕց պահվող իրենց անհատական տվյալները ստանալ իրավնքը: Անհատական տվյալները ներառմ են ցանկացած տեղեկատվթյն, որը վերաբերմ է ֆիզիկական անձի, մ ինքնթյնը հաստատված է
կամ հնարավոր է հաստատել25: Պետական մարﬕնների կողﬕց պահվող անհատական
տվյալներին ծանոթանալ իրավնքը ապահովված է Պաշտոնական փաստաթղթերի
մատչելիթյան վերաբերյալ կոնվենցիայով26:
22 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=126601
23 https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
24 Տես նյն տեղմ
25 Անհատական տվյալների ﬔքենայական մշակման հարցմ մասնավոր անձանց պաշտպանթյան մասին կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի «ա» կետ
26 Պաշտոնական փաստաթղթերի մատչելիթյան վերաբերյալ կոնվենցիա, հոդված 2 https://www.coe.int/en/web/
conventions/full-list/-/conventions/treaty/205
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ՆՇՈՒՄՆԵՐ

ՆՇՈՒՄՆԵՐ

1. ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՊԱՏՇԱՃ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏVԱՆ
ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆVԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն27
Հոդված 85. Առող ջ թյան պահպան թյ նը
1. Յրաքանչյր ոք, օրենքին համապատասխան, նի առող ջթյան պահպանման
իրավնք:
2. Օրենքը սահմանմ է անվճար հիﬓական բժշկական ծառայթյնների ցանկը և մատցման կարգը:

«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք28
Հոդված 17.
1. Քաղաքացիներին զինվորական հաշվառման վերցնել, պարտադիր զինվորական
ծառայթյան զորակոչի, ներառյալ` զորահավաքային զորակոչի, պայմանագրային
զինվորական ծառայթյան և վարժական հավաքի ներգրավել ժամանակ իրականացվմ են նրանց առող ջական վիճակի հետազոտմ և բժշկական փորձաքննթյն: Սյն մասմ նշված դեպքերմ քաղաքացիների հետազոտմը, փորձաքննթյնը և բժմը կատարվմ են առաջնահերթ  անվճար` պետթյան երաշխավորած բժշկական օգնթյան և սպասարկման շրջանակներմ:
2. Քաղաքաց առող ջական վիճակի հետազոտման և բժշկական փորձաքննթյան,
հետազոտման և փորձաքննթյան ղեգրման կարգերը, հետազոտմ և բժշկական
փորձաքննթյն իրականացնող մարﬕնները և դրանց գործնեթյան կարգը,
բժշկական հետազոտթյնների և բժշկական հաստատթյնների ցանկերը, իրականացված ծառայթյնների դիմաց փոխհատցման կարգը, փորձաքննթյան եզրակացթյնների ձևերը, հիվանդթյնների ցանկը, որոնց առկայթյան դեպքմ
որոշվմ է քաղաքաց կամ զինծառայողի պիտանիթյան աստիճանը զինվորական
ծառայթյան համար, ինչպես նաև զինվորական ծառայթյան պայմանները, որոնք
հակացցված են քաղաքաց կամ զինծառայողի առող ջական վիճակին, սահմանմ
է Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյնը:
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3. Քաղաքաց բժշկական փորձաքննթյան արդյնքներով տրվմ է քաղաքաց
առող ջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացթյն, որը կազմված է ներածական,
նկարագրական, պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերից։ Եզրակացթյնն
առնվազն ներառմ է քաղաքաց առող ջական վիճակի ամփոփ նկարագրթյնը,
քաղաքաց պիտանիթյան աստիճանը զինվորական ծառայթյանը, նրա առողջական վիճակին հակացցված զինվորական ծառայթյան պայմանները, եզրակացթյան բողոքարկման կարգն  ժամկետները: Քաղաքաց առող ջական վիճակի
վերաբերյալ եզրակացթյան ﬔջ, կախված զինվորական ծառայթյանը քաղաքաց
պիտանիթյան աստիճանից և բժշկական փորձաքննթյան նպատակից, նշվմ են`
1. պիտանի է զինվորական ծառայթյան համար.
2. պիտանի է ռազմասﬓական հաստատթյնմ սանել համար.
3. սահմանափակմով պիտանի է զինվորական ծառայթյան համար.
4. ժամանակավորապես ոչ պիտանի է զինվորական ծառայթյան համար.
5. ոչ պիտանի է զինվորական ծառայթյան համար.
6. ոչ պիտանի է ռազմասﬓական հաստատթյնմ սանել համար.
7. կարիք նի բժման.
8. ենթակա է կանչվել վարժական հավաքի.
9. ենթակա չէ կանչվել վարժական հավաքի:
10. Սյն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն` քաղաքաց առող ջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացթյան ﬔջ զինվորական ծառայթյանը պիտանիթյան աստիճանը տրվմ է` հաշվի առնելով սյն օրենքի 5-րդ հոդվածմ նշված զինվորական
ծառայթյան յրաքանչյր տեսակը:
11. Քաղաքացին իրավնք նի ծանոթանալ իր առող ջական վիճակի հետազոտման և
բժշկական փորձաքննթյան ընթացքին և ստանալ դրանց արդյնքներով տրված
եզրակացթյններն  այլ փաստաթղթերը, ներկայացնել առաջարկթյններ,
բացատրթյններ կամ առարկթյններ, սյն օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված կարգով բողոքարկել իր առող ջական վիճակի վերաբերյալ տրված եզրակացթյնը:
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ՀՀ կառավար թյան 2018 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 405-Ն որոշ մ29
Հավելված 1
2. Զինապարտների և զինծառայողների (նրանց հավասարեցված անձանց) առող ջական
վիճակի հետազոտման և բժշկական փորձաքննթյան նպատակն է որոշել՝
1) զինվորական հաշվառման, զորակոչի, զինվորական (կամ հավասարեցված) ծառայթյան անցնել, պահեստազորային պատրաստթյան շրջանակներմ պարտականթյնների կատարման ժամանակ քաղաքացիների պիտանիթյնը զինվորական ծառայթյանը՝ նկատի նենալով նրանց առող ջական վիճակը և ֆիզիկական
զարգացմը.
2) սպայական և ենթասպայական կազﬔրի պայմանագրային զինծառայողների, ՌLՀերի կրսանտների և նկնդիրների, պարտադիր և պայմանագրային զինծառայթյան շարքային կազﬔրի, ՌLՀ-երի (բհերի) դիմորդների պիտանիթյնը զինվորական ծառայթյանը՝ ըստ նրանց առող ջական վիճակի.
3) ռադիոակտիվ նյթերով, իոնացնող ճառագայթման այլ աղբյրներով, հրթիռային
վառելիքի բաղադրամասերով, էլեկտրամագնիսական դաշտ ստեղծող սարքավորմներով աշխատել համար անձանց պիտանիթյնը.
4) զինծառայողների, ՀՀ սահմանների պաշտպանթյանը մասնակցած անձանց ստացած հիվանդթյնների, ﬖասվածքների, խեղﬓերի՝ զինվորական ծառայթյան
հետ պատճառական կապը.
5) Հայրենական ﬔծ պատերազﬕ մասնակիցների, ԽՍՀՄ նախկին զինծառայողների,
Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի հետևանքների վերացման մասնակիցների և ՀՀ
ԶL-ի զինծառայողների ստացած հիվանդթյնների  ﬖասվածքների, խեղﬓերի հետևանքների՝ զինվորական ծառայթյան հետ պատճառական կապը:

Մարդ

իրավ նքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավ նք

Կայանկինն ընդդեմ Ռսաստանի գործով (Kayankin v. Russia) վճիռ30
87. Թեև պետթյնն է որոշմ զորակոչիկների առող ջթյան և պիտանիթյան չափանիշները, այնաﬔնայնիվ, զորակոչիկները պետք է ֆիզիկապես և հոգեպես
պատրաստ լինեն զինվորական ծառայթյան առանձնահատկթյններով պայմանավորված փոփոխթյնների մարտահրավերներին: Նրանք պետք է պատրաստ
լինեն նաև զինված ժերի անդաﬓերին բնորոշ պարտականթյան  պատասխանատվթյան բարձրացմանը: Երիտասարդ առողջ մարդ համար զինվորական
ծառայթյնը կարող է որևէ խնդիր չառաջացնել: Մինչդեռ, այն կարող է լրջ բեռ
դառնալ այն անձի համար, ով առող ջական խնդիրների պատճառով չնի բավարար
ֆիզիկական տոկնթյն: Հետևաբար, հաշվի առնելով զինվորական ծառայթյան
29
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պահանջները, պետթյնները պետք է ﬕջոցներ ձեռնարկեն ներդնել զորակոչիկի
փաստացի առող ջական վիճակը բժշկական փորձաքննթյամբ ստգել չափանիշներ, որպեսզի նրանց առող ջթյնը զինվորական ծառայթյան ընթացքմ վտանգի չենթարկվի (տես mutatis mutandis, Taştan v. Turkey, § 30): Պետական մարﬕնները, մասնավորապես, զինվորական հանձնաժողոﬖեր և զինվորական բժշկական
հանձնաժողոﬖեր կազմավորելիս պետք է իրենց պարտավորթյնները կատարեն
այնպես, որ առող ջական վիճակով պայմանավորված՝ զորակոչի ոչ ենթակա անձինք
չհաշվառվեն և, հետևաբար, բանակ չզորակոչվեն։

Քիլինջը և այլոք ընդդեմ Թ րքիայի (Kilinç and others v. Turkey) գործով վճիռ,
պարագրաֆ 41,4231
Պետթյնը պետք է գործնական ﬕջոցներ ձեռնարկի զորակոչիկների արդյնավետ
պաշտպանթյնն ապահովել ղղթյամբ` նվազագյնի հասցնելով նրանց առողջթյանը սպառնացող ռիսկը՝ ի թիվս այլնի տրամադրելով նաև պահանջվող բժշկական
օգնթյն:
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2. ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԻՎԱՆԴVVՆՆԵՐՈՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅVԱՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿVՄՈՎ ՊԻՏԱՆԻ ՃԱՆԱՉՎԱԾ
ԶԻՆԱՊԱՐՏՆԵՐԻ ՏԱՐԿԵՏՄԱՆ ԻՐԱՎVՆՔԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ կառավար թյան 2018 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 405-Ն որոշ մ32
48.

Այն զորակոչիկները, որոնք հայտարարված զորակոչի ընթացքմ հետազոտթյնների արդյնքմ ճանաչվմ են պիտանի զինվորական ծառայթյանը սահմանափակմով հինգ և ավելի տարբեր հիվանդթյններով, ճանաչվմ են բժման կարիք նեցող և նրանց տրվմ է տարկետմ ﬕնչև ﬔկ տարի ժամկետով`
բժման նպատակով:

106. Զինվորական ծառայթյան ընթացքմ ԿՌԲՀ-ի եզրակացթյան համաձայն Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյան 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N
404-Ն որոշմամբ սահմանված հիվանդթյնների ցանկի առնվազն հինգ հոդվածով «սահմանափակմով պիտանի է զինվորական ծառայթյան համար» ճանաչված շարքային կազﬕ պարտադիր զինծառայողները հետագա ծառայթյնը
շարնակմ են հեշտացված օրվա կարգացցակով։
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3.

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅVԱՆ ՀԱՄԱՐ ՔԱՂԱՔԱՑV ԿԱՄ
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ՊԻՏԱՆԻVԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ ՈՐՈՇՈՂ
ՀԻՎԱՆԴVVՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏVVՆԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ

ՀՀ կառավար թյան 2018 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 404-Ն որոշ մ «Զինվորական ծառայ թյան համար քաղաքաց

կամ զինծառայողի պիտանի թյան

աստիճանը որոշող հիվանդ թյ նների ցանկը, ինչպես նաև քաղաքաց

կամ

զինծառայողի առող ջական վիճակին հակաց ցված զինվորական ծառայ թյան
պայմանները հաստատել

մասին»33

Սյն որոշմամբ սահմանվմ է զինվորական ծառայթյան համար քաղաքաց կամ
զինծառայողի պիտանիթյան աստիճանը որոշող հիվանդթյնների ցանկը (N 1 հավելված) և քաղաքաց կամ զինծառայողի առող ջական վիճակին հակացցված զինվորական ծառայթյան պայմանները` ըստ զինվորական ծառայթյան համար քաղաքաց
կամ զինծառայողի պիտանիթյան աստիճանը որոշող հիվանդթյնների ցանկի 1-ին
և 3-րդ սյնակներով փորձաքննվողների զինվորական ծառայթյան սահմանափակմների բնթագրերի և զինվորական ծառայթյան ընթացքմ չթյլատրվող ֆիզիկական
վարժթյնների (N 2 հավելված):

Մարդ

իրավ նքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավ նք

Կայանկինն ընդդեմ Ռ սաստանի գործով (Kayankin v. Russia) վճիռ34
87.

Թեև պետթյնն է որոշմ զորակոչիկների առող ջթյան և պիտանիթյան չափանիշները, այնաﬔնայնիվ, զորակոչիկները պետք է ֆիզիկապես և հոգեպես
պատրաստ լինեն զինվորական ծառայթյան առանձնահատկթյններով պայմանավորված փոփոխթյնների մարտահրավերներին: Նրանք պետք է պատրաստ լինեն նաև զինված ժերի անդաﬓերին բնորոշ պարտականթյան  պատասխանատվթյան բարձրացմանը: Երիտասարդ առողջ մարդ համար զինվորական ծառայթյնը կարող է որևէ խնդիր չառաջացնել: Մինչդեռ, այն կարող
է լրջ բեռ դառնալ այն անձի համար, ով առող ջական խնդիրների պատճառով
չնի բավարար ֆիզիկական տոկնթյն: Հետևաբար, հաշվի առնելով զինվո-
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րական ծառայթյան պահանջները՝ պետթյնները պետք է ﬕջոցներ ձեռնարկեն ներդնել զորակոչիկի փաստացի առող ջական վիճակը բժշկական փորձաքննթյամբ ստգել չափանիշներ, որպեսզի նրանց առող ջթյնը զինվորական
ծառայթյան ընթացքմ վտանգի չենթարկվի (տես, mutatis mutandis, Taştan v.
Turkey, § 30): Պետական մարﬕնները, մասնավորապես, զինվորական հանձնաժողոﬖեր և զինվորական բժշկական հանձնաժողոﬖեր կազմավորելիս պետք է
իրենց պարտավորթյններն այնպես կատարեն, որ առող ջական վիճակով պայմանավորված զորակոչի ոչ ենթակա անձինք չհաշվառվեն և, հետևաբար, ﬔկնեն
բանակ:
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4. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆVVՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՀԱՅԵՑՈՂVԱՆ ՍԱՀՄԱՆԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք35
Հոդված 17.
1. Քաղաքացիներին զինվորական հաշվառման վերցնել, պարտադիր զինվորական
ծառայթյան զորակոչի, ներառյալ` զորահավաքային զորակոչի, պայմանագրային
զինվորական ծառայթյան և վարժական հավաքի ներգրավել ժամանակ իրականացվմ են նրանց առող ջական վիճակի հետազոտմ և բժշկական փորձաքննթյն: Սյն մասմ նշված դեպքերմ քաղաքացիների հետազոտմը, փորձաքննթյնը և բժմը կատարվմ են առաջնահերթ  անվճար` պետթյան երաշխավորած բժշկական օգնթյան և սպասարկման շրջանակներմ:
2. Քաղաքաց առող ջական վիճակի հետազոտման և բժշկական փորձաքննթյան,
հետազոտման և փորձաքննթյան ղեգրման կարգերը, հետազոտմ և բժշկական
փորձաքննթյն իրականացնող մարﬕնները և դրանց գործնեթյան կարգը,
բժշկական հետազոտթյնների և բժշկական հաստատթյնների ցանկերը, իրականացված ծառայթյնների դիմաց փոխհատցման կարգը, փորձաքննթյան եզրակացթյնների ձևերը, հիվանդթյնների ցանկը, որոնց առկայթյան դեպքմ
որոշվմ է քաղաքաց կամ զինծառայողի պիտանիթյան աստիճանը զինվորական
ծառայթյան համար, ինչպես նաև զինվորական ծառայթյան պայմանները, որոնք
հակացցված են քաղաքաց կամ զինծառայողի առող ջական վիճակին, սահմանմ
է Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյնը:
3. Քաղաքաց բժշկական փորձաքննթյան արդյնքներով տրվմ է քաղաքաց
առող ջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացթյն, որը կազմված է ներածական,
նկարագրական, պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերից։ Եզրակացթյնն
առնվազն ներառմ է քաղաքաց առող ջական վիճակի ամփոփ նկարագրթյնը,
քաղաքաց պիտանիթյան աստիճանը զինվորական ծառայթյանը, նրա առողջական վիճակին հակացցված զինվորական ծառայթյան պայմանները, եզրակացթյան բողոքարկման կարգն  ժամկետները: Քաղաքաց առող ջական վիճակի
վերաբերյալ եզրակացթյան ﬔջ, կախված զինվորական ծառայթյանը քաղաքաց
պիտանիթյան աստիճանից և բժշկական փորձաքննթյան նպատակից, նշվմ են`
35
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1. պիտանի է զինվորական ծառայթյան համար.
2. պիտանի է ռազմասﬓական հաստատթյնմ սանել համար.
3. սահմանափակմով պիտանի է զինվորական ծառայթյան համար.
4. ժամանակավորապես ոչ պիտանի է զինվորական ծառայթյան համար.
5. ոչ պիտանի է զինվորական ծառայթյան համար.
6. ոչ պիտանի է ռազմասﬓական հաստատթյնմ սանել համար.
7. կարիք նի բժման.
8. ենթակա է կանչվել վարժական հավաքի.
9. ենթակա չէ կանչվել վարժական հավաքի:
10. Սյն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն` քաղաքաց առող ջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացթյան ﬔջ զինվորական ծառայթյանը պիտանիթյան աստիճանը տրվմ է` հաշվի առնելով սյն օրենքի 5-րդ հոդվածմ նշված զինվորական
ծառայթյան յրաքանչյր տեսակը:
Հոդված 25.
10. Շարքային և պահեստազորի սպայական կազﬔրի պարտադիր զինվորական ծառայթյան հայտարարված զորակոչերի բժշկական ապահովﬓ իրականացնմ են
սյն օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետթյան
կառավարթյան որոշմամբ ստեղծված իրավաս բժշկական հանձնաժողոﬖերը,
որոնք՝
1. իրականացնմ են շարքային կամ պահեստազորի սպայական կազﬔրի զորակոչերի ենթակա քաղաքացիների առող ջական վիճակի հետազոտթյնները և
փորձաքննթյնները.
2. փորձաքննական եզրակացթյն են տալիս քաղաքաց առող ջական վիճակի
վերաբերյալ.
3. քաղաքացիների առող ջական վիճակի վերաբերյալ տրված փորձաքննական եզրակացթյնները ներկայացնմ են հանրապետական զորակոչային կամ պահեստազորի սպաների զորակոչի մանդատային հանձնաժողոﬖեր:
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5. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼV ԻՐԱՎVՆՔԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն36

Հոդված 51. Տեղեկ թյ ններ ստանալ

իրավ նքը

1. Յրաքանչյր ոք նի պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների 
պաշտոնատար անձանց գործնեթյան մասին տեղեկթյններ ստանալ և փաստաթղթերին ծանոթանալ իրավնք:
2. Տեղեկթյններ ստանալ իրավնքը կարող է սահմանափակվել ﬕայն օրենքով`
հանրային շահերի կամ այլոց հիﬓական իրավնքների և ազատթյնների պաշտպանթյան նպատակով:
3. Տեղեկթյններ ստանալ կարգը, ինչպես նաև տեղեկթյնները թաքցնել կամ
դրանց տրամադրﬓ անհիﬓ ﬔրժել համար պաշտոնատար անձանց պատասխանատվթյան հիմքերը սահմանվմ են օրենքով:

«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք37
Հոդված 17.
5. Քաղաքացին իրավնք նի ծանոթանալ իր առող ջական վիճակի հետազոտման և
բժշկական փորձաքննթյան ընթացքին և ստանալ դրանց արդյնքներով տրված
եզրակացթյններն  այլ փաստաթղթերը, ներկայացնել առաջարկթյններ,
բացատրթյններ կամ առարկթյններ, օրենքով սահմանված կարգով բողոքարկել իր առող ջական վիճակի վերաբերյալ տրված եզրակացթյնը:

«Բնակչ թյան բժշկական օգն թյան և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենք38
Հոդված 15.

Առող ջական վիճակի մասին, ինչպես նաև բժշկական օգն թյան և
սպասարկման մասին տեղեկ թյ ն ստանալ

մարդ

(պացիենտի)

իրավ նքը
1. Յրաքանչյր ոք (պացիենտ) իրավնք նի մատչելի ձևով ստանալ տեղեկթյն
իր առող ջական վիճակի, հիվանդթյան ախտորոշման, տրամադրված (տրամադրվող) բժշկական օգնթյան և սպասարկման, այդ թվմ՝ բժման ﬔթոդների ընտրթյան, կիրառման ընթացքի և արդյնքների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված
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ռիսկերի վերաբերյալ:
2. Օրենքով սահմանված կարգով անգործնակ ճանաչված անձի, երեխայի (պացիենտի) վերաբերյալ սյն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված տեղեկթյնները տրամադրվմ են նրան, եթե ﬕաժամանակ առկա են հետևյալ պայմանները.
1) եթե բժշկի կարծիքով օրենքով սահմանված կարգով անգործնակ ճանաչված անձը, երեխան ի վիճակի են գնահատել իրենց առող ջական վիճակը.
2) այդ տեղեկթյնները չեն ﬖասի օրենքով սահմանված կարգով անգործնակ
ճանաչված անձին, երեխային կամ կդյրացնեն նրան բժշկական օգնթյան և
սպասարկման տրամադրմը.
3) օրինական ներկայացցիչները չեն առարկմ այդ տեղեկթյնները տրամադրելն, բացառթյամբ օրենքով սահմանված կարգով անգործնակ ճանաչված
անձի, 16 տարին լրացած երեխայի:
3. Օրենքով սահմանված կարգով անգործնակ ճանաչված անձի, երեխայի (պացիենտի)
վերաբերյալ սյն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված տեղեկթյնները ﬕաժամանակ տրամադրվմ են նրա օրինական ներկայացցչին կամ վերջինիս բացակայթյան դեպքմ՝ նրա լիազորած կոնտակտային անձին, իսկ սյն հոդվածի 2-րդ մասով
սահմանված պայմանների բացակայթյան դեպքմ՝ ﬕայն օրինական ներկայացցչին կամ վերջինիս բացակայթյան դեպքմ՝ լիազորված կոնտակտային անձին:

36.

39

ՀՀ կառավար թյան 2018 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 405-Ն որոշ մ39
(...) Բժհաստատթյնը պարտավոր է քաղաքացն կամ նրա օրինական ներկայացցչին կամ նրա կողﬕց լիազորված անձին տրամադրել տեղեկթյններ
առող ջական վիճակի, հետազոտթյնների արդյնքների, հիվանդթյան ախտորոշման և բժման ﬔթոդների, դրանց հետ կապված ռիսկի, բժշկական ﬕջամտթյան հնարավոր տարբերակների, հետևանքների և բժման արդյնքների մասին:
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Միջազգային իրավական դր յթներ
Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ 4 (2010) հանձնարարական
«Զինծառայողների իրավ նքների մասին»40
50.

Նախկին և ծառայթյան ﬔջ գտնվող զինծառայողների համար իրենց անձնական
տվյալները, այդ թվմ՝ բժշկական փաստաթղթերը պետք է լինեն հասանելի` ըստ
պահանջի:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հ շագիր41

Ներկա և նախկին զինծառայողներին պետք է, դիմﬕ հիման վրա, հասանելի լինի
զինվորական իշխանթյան մարﬕնների կողﬕց պահվող իրենց անհատական տվ յալները ստանալ իրավնքը: Անհատական տվյալները ներառմ են ցանկացած տեղեկատվթյն, որը վերաբերմ է ֆիզիկական անձի, որի ինքնթյնը հաստատված է
կամ հնարավոր է հաստատել42: Պետական մարﬕնների կողﬕց պահվող անհատական
տվյալներին ծանոթանալ իրավնքը ապահովված է Պաշտոնական փաստաթղթերի
մատչելիթյան վերաբերյալ կոնվենցիայով:

40
41
42
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https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
Տես նյն տեղմ
Անհատական տվյալների ﬔքենայական մշակման հարցմ մասնավոր անձանց պաշտպանթյան մասին
կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի «ա» կետ:
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ՆՇՈՒՄՆԵՐ

ՆՇՈՒՄՆԵՐ

1. ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ՇԱՐVՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹVԱՆ ԻՐԱՎVՆՔԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն43
Հոդված 38. Կրթ թյան իրավ նքը
1. Յրաքանչյր ոք նի կրթթյան իրավնք: Պարտադիր կրթթյան ծրագրերը և
տևողթյնը սահմանվմ են օրենքով: Պետական սﬓական հաստատթյններմ ﬕջնակարգ կրթթյնն անվճար է:
2. Յրաքանչյր ոք օրենքով սահմանված դեպքերմ և կարգով նի մրցթային հիմնքներով պետական բարձրագյն և այլ մասնագիտական կրթական հաստատթյններմ անվճար կրթթյն ստանալ իրավնք:
3. Բարձրագյն սﬓական հաստատթյններն օրենքով սահմանված շրջանակներմ նեն ինքնակառավարման իրավնք, ներառյալ ակադեﬕական և հետազոտթյնների ազատթյնը:

«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք44
Հոդված 22.

Պարտադիր զինվորական ծառայ թյան զորակոչից տարկետման հիմքերը

(...)
3. Պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչից տարկետմ տրվմ է նաև նպատակային սﬓառթյան համար`
1) Հայաստանի Հանրապետթյնմ հավատարմագրված բարձրագյն սﬓական
հաստատթյններմ բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա սցմամբ սովորող քաղաքացն, եթե նա Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան հետ կնքմ է քաղաքացիաիրավական բնյթի պայմանագիր՝ սﬓառթյան ընթացքմ զինվորական պատրաստթյն անցնել և սﬓառթյան ավարտից հետո Հայաստանի
Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան նշած վայրմ և պայմաններով զինվորական ծառայթյն անցնել մասին: Սյն կետի համաձայն` քաղաքացն տարկետմ տրվմ է ﬕնչև սﬓառթյան ավարտի օրը ներառյալ, սակայն
ոչ ավելի, քան նրա 26 տարին լրանալ օրը.

43
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2) Հայաստանի Հանրապետթյնմ կամ օտարերկրյա պետթյններմ հանրակրթական, ինչպես նաև հիﬓական կրթթյան հիմքի վրա առանց ընդհատման նախնական (արհեստագործական) կամ ﬕջին մասնագիտական կրթական ծրագրերով
սովորողին: Սյն կետի համաձայն` քաղաքացն տարկետմ տրվմ է ﬕնչև սմնառթյան ավարտի օրը ներառյալ, սակայն ոչ ավելի, քան նրա 19 տարին լրանալ
օրը:

Միջազգային իրավական դր յթներ
ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակ թային իրավ նքների մասին դաշնագիր45

Հոդված 13.
1. Սյն դաշնագրին մասնակցող պետթյնները ճանաչմ են յրաքանչյր մարդ
կրթթյան իրավնքը: Նրանք համաձայնմ են, որ կրթթյնը պետք է ղղված
լինի մարդկային անհատի և նրա արժանապատվթյան գիտակցման լիակատար
զարգացմանը և պետք է ամրապնդի հարգանքը մարդ իրավնքների  հիﬓական
ազատթյնների նկատմամբ: Մասնակցող պետթյններն, այնհետև, համաձայնմ են այն բանին, որ կրթթյնը պետք է բոլորին հնարավորթյն ընձեռի լինել
ազատ հասարակթյան օգտակար մասնակիցներ, նպաստի բոլոր ազգերի և բոլոր
ռասաների, էթնիկական խմբերի ﬕջև փոխըմբռնմանը, հանդրժողականթյանն 
բարեկամթյանը և զորակցի խաղաղթյան պահպանման ղղթյամբ ﬕավորված
ազգերի կազմակերպթյան աշխատանքին:
2. Սյն դաշնագրին մասնակցող պետթյնները գտնմ են, որ այդ իրավնքի լրիվ
իրականացման համար`
a/ սկզբնական կրթթյնը պետք է լինի պարտադիր և անվճար բոլորի համար,
b/ ﬕջնակարգ կրթթյնն իր զանազան ձևերով, ներառյալ պրոֆեսիոնալ-տեխնիկական կրթթյնը, պետք է լինի բաց և մատչելի բոլորի համար` բոլոր անհրաժեշտ ﬕջոցների ձեռնարկման և, մասնավորապես, անվճար կրթթյն աստիճանաբար մտցնել ղիով:
c/ բարձրագյն կրթթյնը պետք է կազմակերպվի հավասարապես մատչելի բոլորի
համար` յրաքանչյրի ընդնակթյնների հիման վրա բոլոր անհրաժեշտ ﬕջոցների ձեռնարկման, և մասնավորապես, անվճար կրթթյն աստիճանաբար
մտցնել ղիով,
d/ տարրական կրթթյնը պետք է խրախսվի կամ ժեղացվի հնարավորին չափ
45
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նրանց համար, ովքեր չեն անցել կամ չեն ավարտել իրենց սկզբնական կրթթյան
լրիվ դասընթացը,
e/ պետք է եռանդագին իրագործվի բոլոր աստիճանների դպրոցների ցանցի զարգացմը, պետք է սահմանվի կրթաթոշակների բավարար համակարգ, և պետք է
մշտապես բարելավվեն սցչական կազﬕ նյթական պայմանները:
3. Սյն դաշնագրին մասնակցող պետթյնները պարտավորվմ են հարգել իրենց
երեխաների համար ոչ ﬕայն պետական իշխանթյնների կողﬕց հիﬓադրված
դպրոցները, այլև մյս այն դպրոցները ընտրել ծնողների և համապատասխան
դեպքերմ օրինական խնամակալների ազատթյնը, որոնք համապատասխանմ
են կրթթյան պահանջների այն նվազագյնին, որը կարող է սահմանվել կամ հաստատվել պետթյան կողﬕց, և հարգել իրենց երեխաների կրոնական և բարոյական
դաստիարակթյնը՝ իրենց սեփական համոզմնքներին համապատասխան ապահովել նրանց ազատթյնը:

Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա46

Հոդված 10. Մասնագիտական

սման իրավ նքը

Մասնագիտական սման իրավնքի արդյնավետ կիրառմը ապահովել նպատակով Կողﬔրը պարտավորվմ են՝
1. ապահովել կամ, անհրաժեշտթյան դեպքմ, նպաստել բոլոր անձանց, ներառյալ
հաշմանդաﬓերը, տեխնիկական և մասնագիտական սմանը` խորհրդակցելով գործատների և աշխատողների կազմակերպթյնների հետ, և հնարավորթյններ
ընձեռել բարձրագյն տեխնիկական և համալսարանական կրթթյն ստանալ
համար` հիﬓվելով ﬕայն անհատական ընդնակթյնների վրա:
(...)

Հոդված 17. Երեխաների և երիտասարդների սոցիալական, իրավական և տնտեսական պաշտպանված թյան իրավ նքը
Երեխաների և երիտասարդների` նրանց անձնավորթյնը և ֆիզիկական  մտավոր ընդնակթյնների ամբող ջական զարգացմը խրախսող ﬕջավայրի ստեղծման իրավնքի արդյնավետ կիրառմը ապահովել նպատակով Կողﬔրը պարտավորվմ են ղղակիորեն կամ համագործակցելով պետական և մասնավոր կազմակերպթյնների հետ՝ ձեռնարկել բոլոր համապատասխան և անհրաժեշտ ﬕջոցները,
որոնք ղղված կլինեն՝
46
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2. ա) երաշխավորել, որ երեխաները և երիտասարդները, հաշվի առնելով նրանց ծնողների իրավնքները և պարտականթյնները, նենան իրենց համար անհրաժեշտ
խնամքի, օգնթյան, կրթթյան և սման իրավնք՝ մասնավորապես, ապահովելով
այս նպատակի համար բավարար և համապատասխան հաստատթյնների և ծառայթյնների ստեղծմը կամ պահպանմը,
(...)
3. ապահովել երեխաների և երիտասարդների` տարրական և ﬕջնակարգ դպրոցներմ անվճար կրթթյնը, ինչպես նաև խրախսել դպրոցներ կանոնավոր հաճախելը:
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2. ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ VՍVՄՆԱՌVԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԿԵՏVՄ
ՍՏԱՆԱԼV ԻՐԱՎVՆՔԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք47

Հոդված 22. Պարտադիր զինվորական ծառայ թյան զորակոչից տարկետման հիմքերը
(...)
3. Պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչից տարկետմ տրվմ է նաև նպատակային սﬓառթյան համար`
1) Հայաստանի Հանրապետթյնմ հավատարմագրված բարձրագյն սﬓական
հաստատթյններմ բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա սցմամբ սովորող քաղաքացն, եթե նա Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան հետ կնքմ է քաղաքացիաիրավական բնյթի պայմանագիր՝ սﬓառթյան ընթացքմ զինվորական պատրաստթյն անցնել և սﬓառթյան ավարտից հետո Հայաստանի
Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան նշած վայրմ և պայմաններով զինվորական ծառայթյն անցնել մասին: Սյն կետի համաձայն` քաղաքացն տարկետմ տրվմ է ﬕնչև սﬓառթյան ավարտի օրը ներառյալ, սակայն
ոչ ավելի, քան նրա 26 տարին լրանալ օրը.
2) Հայաստանի Հանրապետթյնմ կամ օտարերկրյա պետթյն-ներմ հանրակրթական, ինչպես նաև հիﬓական կրթթյան հիմքի վրա առանց ընդհատման նախնական (արհեստագործական) կամ ﬕջին մասնագիտական կրթական ծրագրերով
սովորողին: Սյն կետի համաձայն` քաղաքացն տարկետմ տրվմ է ﬕնչև սմնառթյան ավարտի օրը ներառյալ, սակայն ոչ ավելի, քան նրա 19 տարին լրանալ
օրը:
4. Սյն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքերմ քաղաքացն տարկետմ տալ
և տրված տարկետմը դադարել պայմանները սահմանվմ են Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյան որոշմամբ: Սյն հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն տրված տարկետման ժամկետի ավարտից հետո շարքային կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչելիս քաղաքաց առող ջական վիճակի փորձաքննթյնն իրականացվմ է պարտադիր զինվորական ծառայթյան ենթակա
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պահեստազորի սպաների փորձաքննթյան համար սահմանված կարգով, ինչպես
նաև նշված քաղաքացն ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարկետմ տրվմ է
սյն օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված հիմքերի առկայթյան դեպքմ:
(…)
6. Սյն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչից տարկետման հիմք նեցող կամ այդ հիմքով տարկետմ
ստացած, ինչպես նաև սյն հոդվածի 3-րդ և 5-րդ մասերի համաձայն տարկետմ
ստացած քաղաքացին կարող է իր դիմﬕ համաձայն հրաժարվել տարկետման իրավնքից և սյն օրենքով սահմանված կարգով զորակոչվել պարտադիր զինվորական
ծառայթյան:

ՀՀ կառավար թյան 2018 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 430-Ն որոշ մը «Նպատակային

ս ﬓառ թյան համար քաղաքաց ն պարտադիր զինվորական ծառա-

յ թյան զորակոչից տարկետ մ տալ

և տրված տարկետ մը դադարել

մանները հաստատել

պայ-

48

մասին»

Սյն որոշմամբ սահմանվմ են Հայաստանի Հանրապետթյնմ հավատարմագրված բարձրագյն սﬓական հաստատթյններմ բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա սցմամբ
սովորող և Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան հետ սﬓառթյան ընթացքմ զինվորական պատրաստթյն անցնել և սﬓառթյան ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան կողﬕց նշված վայրմ և պայմաններով զինվորական ծառայթյն անցնել քաղաքացիաիրավական բնյթի պայմանագիր կնքած քաղաքացիներին նպատակային սﬓառթյան համար պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչից տարկետմ
տալ և տրված տարկետմը դադարել պայմանները (N 1 հավելված) և Հայաստանի
Հանրապետթյնմ կամ օտարերկրյա պետթյններմ հանրակրթական, ինչպես
նաև հիﬓական կրթթյան հիմքի վրա առանց ընդհատման նախնական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերով սովորող քաղաքացիներին նպատակային սﬓառթյան համար պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչից տարկետմ տալ և
տրված տարկետմը դադարել պայմանները (N 2 հավելված):
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3. ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑ ԵԼՆԵԼՈՎ ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ
ՏԱՐԿԵՏVՄ ՍՏԱՆԱԼV ԻՐԱՎVՆՔԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք49

Հոդված 24. Պարտադիր զինվորական ծառայ թյան զորակոչից ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարկետ մ տալը
1. Շարքային կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայթյան հայտարարված զորակոչից ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարկետմ տրվմ է այն քաղաքացն, որն
նի`
1) 65 տարին լրացած կամ առաջին խմբի հաշմանդամթյն նեցող կամ երկրորդ
խմբի հաշմանդամթյն (որը սահմանվել է ինքնասպասարկման ապահովման նակթյան առնվազն երկրորդ աստիճանի կենսագործնեթյան սահմանափակման հիմքով) նեցող կամ դատարանի օրինական ժի ﬔջ մտած վճռով անգործնակ ճանաչված ծնողներ (ﬕայնակ ծնող), եթե ծնողները (ﬕայնակ ծնողը)`
ա. չնեն այլ զավակ կամ
բ. նեն այլ զավակ, որն անչափահաս է կամ նի հաշմանդամթյան խմբ կամ
դատարանի` օրինական ժի ﬔջ մտած վճռով ճանաչված է անգործնակ կամ
գտնվմ է պարտադիր զինվորական ծառայթյան ﬔջ.
2) առանց մոր ﬔծացող երեխա.
3) երկ կամ ավելի երեխա, բացառթյամբ որդեգրված երեխաների.
4) երկրորդ երեխայով կամ առնվազն զյգ երեխայով վեցամսյա հղիթյան ﬔջ
գտնվող կին.
5) ﬕնչև 18 տարեկան կամ 18 տարեկանից բարձր, բայց առաջին խմբի հաշմանդամթյն նեցող կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամթյն (որը սահմանվել է
ինքնասպասարկման ապահովման նակթյան առնվազն երկրորդ աստիճանի
կենսագործնեթյան սահմանափակման հիմքով) նեցող կամ դատարանի օրինական ժի ﬔջ մտած վճռով անգործնակ ճանաչված քյր կամ եղբայր, եթե
չկա վերջիններիս ընտանիքի անդամ համարվող այլ անձ, կամ կա այդպիսի անձ,
որը, սակայն, նի հաշմանդամթյան խմբ կամ դատարանի` օրինական ժի
ﬔջ մտած վճռով ճանաչված է անգործնակ, կամ տարիքային աշխատանքային
կենսաթոշակի իրավնք տվող տարիքը լրացած անձ է:
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2. Եթե քաղաքացին անչափահաս տարիքմ օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել
է առանց ծնողական խնամքի ﬓացած երեխա և որդեգրվել է խնամատար հաստատթյնից, և առկա են սյն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կամ 5-րդ կետերով նախատեսված պայմանները, ապա նա օգտվմ է պարտադիր զինվորական ծառայթյան
զորակոչից տարկետմ ստանալ իրավնքից: Սյն հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի
իմաստով` ընտանիքի անդամ են համարվմ հայրը, մայրը, քյրը, եղբայրը, տատը,
պապը, ինչպես նաև խնամակալ կամ հոգաբարձ ճանաչված այլ անձը:
3. Սյն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի և սյն օրենքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ մասի իմաստով քաղաքացին համարվմ է ﬕայնակ ծնող նեցող, եթե`
1) մյս ծնողը մահացել է կամ դատական կարգով ճանաչվել է մահացած.
2) մյս ծնողն անհայտ է (օրենքով սահմանված կարգով հայրթյն կամ մայրթյն
չի ճանաչվել) կամ դատական կարգով ճանաչվել է անհայտ բացակայող.
3) ﬕնչև քաղաքաց 18 տարին լրանալն առնվազն հինգ տարի առաջ ծնողներն
ամսնալծվել են, և ծնողները բնակվմ են ﬕմյանցից առանձին.
4) ծնողների ամսնթյնն օրենքով սահմանված կարգով չի գրանցվել, և ծնողները
բնակվմ են ﬕմյանցից առանձին:
4. Շարքային կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչից սյն հոդվածի
1-ին և 2-րդ մասերով չնախատեսված դեպքերմ քաղաքացն ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարկետմ կարող է տրվել քաղաքաց դիմﬕ հիման վրա և Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարի հրամանով` սյն օրենքի
25-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:
5. Սյն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետով նախատեսված դեպքմ քաղաքացն տարկետմ տրվմ է ﬕնչև նրա ծնողների կամ ﬕայնակ ծնողի այլ զավակի
18 տարին լրանալ կամ պարտադիր զինվորական ծառայթյնից արձակվել օրը,
իսկ 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված դեպքմ` ﬕնչև երկրորդ երեխայի կամ
առնվազն զյգ երեխաների ծննդյան օրը: Սյն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատեսված մյս դեպքերմ քաղաքացն տարկետմ տրվմ է ﬕնչև նրա 27 տարին լրանալ օրը: Եթե 27 տարին լրանալ օրվա դրթյամբ քաղաքացին չի կորցրել
ստացած տարկետման իրավնքը, ապա 27 տարին լրանալ հիման վրա ազատվմ
է պարտադիր զինվորական ծառայթյնից:
6. Պահեստազորի սպայական կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչից ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարկետմ տրվմ է այն քաղաքացն, որն
նի`
1) սյն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կամ 5-րդ կետով կամ 2-րդ մասով նախատեսված
ընտանեկան պայմաններ.
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2) առանց մոր ﬔծացող հաշմանդամթյն նեցող երեխա:
7. Սյն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետով նախատեսված դեպքմ պահեստազորի սպայական կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչից
քաղաքացն տարկետմ տրվմ է ﬕնչև նրա ծնողների կամ ﬕայնակ ծնողի այլ
զավակի 18 տարին լրանալ կամ պարտադիր զինվորական ծառայթյնից արձակվել օրը: Սյն հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված մյս դեպքերմ քաղաքացն
տարկետմ տրվմ է ﬕնչև նրա 35 տարին լրանալ օրը: Եթե 35 տարին լրանալ
օրվա դրթյամբ քաղաքացին չի կորցրել ստացած տարկետման իրավնքը, ապա 35
տարին լրանալ հիման վրա ազատվմ է պահեստազորի սպայական կազﬕ պարտադիր զինվորական ծառայթյնից:
8. Սյն հոդվածի համաձայն` քաղաքացին համարվմ է ստացած տարկետման իրավնքը կորցրած, եթե նրա մոտ վերացել են տարկետմ ստանալ համար հիմք հանդիսացած հանգամանքները: Քաղաքացին պարտավոր է ստացած տարկետﬕց հետո յրաքանչյր հայտարարված զորակոչի ընթացքմ տարածքային զինվորական
կոﬕսարիատ ներկայացնել տարկետմ ստանալ համար հիմք հանդիսացած հանգամանքները հաստատող փաստաթղթերը:
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ՆՇՈՒՄՆԵՐ

1. ԱՌՈՂՋVԱՆ ՊԱՀՊԱՆVՄԸ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅVԱՆ
ԸՆԹԱՑՔVՄ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն50
Հոդված 85. Առող ջ թյան պահպան թյ նը
1. Յրաքանչյր ոք, օրենքին համապատասխան, նի առող ջթյան պահպանման
իրավնք:
2. Օրենքը սահմանմ է անվճար հիﬓական բժշկական ծառայթյնների ցանկը և մատցման կարգը:

«Բնակչ թյան բժշկական օգն թյան և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենք51
Հոդված 13. Բժշկական օգն թյան և սպասարկման իրավ նքը
1. Յրաքանչյր ոք, անկախ ազգթյնից, ռասայից, սեռից, լեզվից, դավանանքից,
տարիքից, առող ջական վիճակից, հաշմանդամթյնից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագﬕց, գյքային կամ այլ դրթյնից, Սահմանադրթյամբ, սյն օրենքով և այլ օրենքներով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետթյան
ﬕջազգային պայմանագրերով սահմանված կարգով նի բժշկական օգնթյն և
սպասարկմ ստանալ իրավնք:
2. Յրաքանչյր ոք, սյն հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան, իրավնք նի
բժշկական օգնթյն և սպասարկմ ստանալ անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով՝ առող ջթյան պահպանման և բարելավման ծրագրերի շրջանակներմ:
3. Յրաքանչյր ոք իրավնք նի առող ջթյան պահպանման և բարելավման ծրագրերի շրջանակներից դրս բժշկական օգնթյն և սպասարկմ ստանալ բժշկական
ապահովագրական հատցﬓերի, անձնական վճարﬓերի, օրենսդրթյամբ չարգելված այլ աղբյրների հաշվին:
4. Այլ պետթյններմ Հայաստանի Հանրապետթյան քաղաքացիների բժշկական օգնթյնը և սպասարկﬓ իրականացվմ են տվյալ պետթյան օրենսդրթյան, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետթյան ﬕջազգային պայմանագրերի համաձայն:

Հոդված 21.
50
51

Զինծառայողների և զորակոչային

նախազորակոչային տարիքի քա-
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ղաքացիների բժշկական օգն թյ ն և սպասարկ մ ստանալ

իրա-

վ նքը
1. Զինծառայողները և զորակոչային  նախազորակոչային տարիքի քաղաքացիներն
իրավնք նեն ստանալ բժշկական օգնթյն և սպասարկմ՝ օրենսդրթյամբ
սահմանված կարգով:

«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք52
Հոդված 64. Զինծառայողների բժշկական օգն թյ նը և սպասարկ մը
1. Զինծառայողները, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների անդաﬓերը Հայաստանի
Հանրապետթյան պետական բյջեի ﬕջոցների հաշվին ապահովվմ են որակյալ
բժշկական օգնթյամբ` համապատասխան գերատեսչական ռազմաբժշկական հաստատթյններմ:
2. Այլ բժշկական հաստատթյններմ զինծառայողները և նրանց ընտանիքների անդաﬓերը բժշկական օգնթյն և սպասարկմ ստանմ են Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյան սահմանած կարգով: Հայաստանի Հանրապետթյան
պաշտպանթյան մարտական գործողթյններին մասնակցելիս կամ հակառակորդի հետ շփման գծմ մարտական հերթապահթյն կամ հատկ առաջադրանք
կամ ծառայողական պարտականթյններ կատարելիս ﬖասվածք կամ խեղմ կամ
դրանց հետևանքով հիվանդթյն ստացած զինծառայողներն օգտվմ են Հայաստանի Հանրապետթյան պետական բյջեի ﬕջոցների հաշվին երկարաժամկետ
վերականգնողական ծրագրերից՝ Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյան
սահմանած կարգով:
3. Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան մարտական գործողթյններին
մասնակցելիս կամ հակառակորդի հետ շփման գծմ մարտական հերթապահթյն
կամ հատկ առաջադրանք կամ ծառայողական պարտականթյններ կատարելիս
ﬖասվածք կամ խեղմ կամ դրանց հետևանքով հիվանդթյն ստացած զինծառայողներն օգտվմ են Հայաստանի Հանրապետթյան պետական բյջեի ﬕջոցների հաշվին օտարերկրյա պետթյնմ բժմ ստանալ (հետազոտթյն անցնել) իրավնքից՝ Հայաստանի Հանրապետթյան տարածքմ գործող բժշկական
օգնթյն և սպասարկմ իրականացնող հաստատթյններմ նրանց բժման
(հետազոտթյան) անհնարինթյան դեպքմ: Հայաստանի Հանրապետթյան պետական բյջեի ﬕջոցներից օտարերկրյա պետթյնմ զինծառայողի բժման (հետազոտթյան), կեցթյան և ճանապարհածախսի գմարների հատկացման կարգը
և պայմանները սահմանմ է Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյնը:
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Այն դեպքերմ, երբ զինծառայողի բժմը (հետազոտթյնը) օտարերկրյա պետթյնմ կազմակերպել համար անհրաժեշտ է ղեկցող անձի ներկայթյն,
հատցվմ են նաև ղեկցող անձի ճանապարհածախսը և կեցթյնն օտարերկրյա
պետթյնմ: Սյն մասով սահմանված իրավնքից չի օգտվմ այն զինծառայողը, որի ﬖասվածքը կամ խեղմը կամ դրանց հետևանքով ստացած հիվանդթյնը
նրա կողﬕց կատարված կանխամտածված օրինազանցթյան հետևանք է:
4. Բժշկական ցցﬓերի առկայթյան դեպքմ զինծառայողներին տրվմ է անվճար
առող ջարանային բժման իրավնք` Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյան սահմանած կարգով և պայմաններով:
5. Երկարամյա ծառայթյան կամ հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակ ստացող նախկին զինծառայողները, զինվորական ծառայթյան ընթացքմ ձեռք բերած
հիվանդթյան կամ ստացած խեղման կամ ﬖասվածքի պատճառով զոհված (մահացած) զինծառայողի ընտանիքի անդաﬓերը բժշկական օգնթյամբ ապահովվմ են
սյն հոդվածով սահմանված կարգով:
6. Սյն հոդվածի իմաստով` զինծառայողի, ինչպես նաև զոհված (մահացած) զինծառայողի ընտանիքի անդամ են համարվմ`
1) ամսինը (կինը) և 18 տարին չլրացած երեխաները.
2) անգործնակ ճանաչված կամ ﬕնչև 26 տարեկան սանող կամ 18 տարեկան և
դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամթյն նեցող զավակները, եթե հաշմանդամթյն նեցող են ճանաչվել ﬕնչև իրենց 18 տարին լրանալը.
3) ծնողները.
4) զինծառայողի, նախկին զինծառայողի, ինչպես նաև զոհված (մահացած) զինծառայողի խնամքի տակ գտնվող` 18 տարին չլրացած կամ անգործնակ ճանաչված
կամ ﬕնչև 26 տարեկան սանող կամ 18 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամթյն նեցող քյրը և եղբայրը, եթե հաշմանդամ են ճանաչվել
ﬕնչև իրենց 18 տարին լրանալը: Քյրը և եղբայրը համարվմ են զինծառայողի,
նախկին զինծառայողի, ինչպես նաև զոհված (մահացած) զինծառայողի խնամքի
տակ գտնվող, եթե օրենքով սահմանված կարգով սահմանվել է խնամակալթյն, և նրանց ծնողներն նեն աշխատանքային գործնեթյամբ զբաղվել կարողթյան 3-րդ աստիճանի սահմանափակմ:
Հոդված 28.

Շարքային և սպայական կազﬔրի պարտադիր զինծառայողների արձակ րդը և բ ժման ﬔջ գտնվելը

(…)
8.

Շարքային կամ սպայական կազﬔրի պարտադիր զինծառայողներին հիվանդթյան պատճառով (վերականգնողական) արձակրդ տրվմ է զորամասի (զինվորական կառավարման մարﬓի) հրամանատարի (պետի) կողﬕց` սյն հոդվածի 11-րդ
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մասով սահմանված բժման ﬔջ գտնվել կամ վերականգնողական ժամանակահատվածի համար` բժմ իրականացնող համապատասխան ռազմաբժշկական
հաստատթյան կամ Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի (այսհետ` կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողով) տեղեկանքի հիման վրա:
(…)

Միջազգային իրավական դր յթներ
ՄԱԿ-ի «Տնտեսական, սոցիալական և մշակ թային իրավ նքների մասին» ﬕջազգային դաշնագիր53
Հոդված 12.
1. Սյն դաշնագրին մասնակցող պետթյնները ճանաչմ են յրաքանչյր մարդ
ֆիզիկական և հոգեկան առող ջթյան առավելագյնս հասանելի մակարդակի իրավնքը:
2. Այն ﬕջոցները, որոնք այդ իրավնքի իրականացման համար պետք է ընդնվեն
սյն դաշնագրին մասնակցող պետթյնների կողﬕց, ընդգրկմ է ﬕջոցառﬓեր,
որոնք անհրաժեշտ են հանն
a/ ﬔռելածնթյան և մանկական մահացթյան կրճատման ապահովման և երեխայի
առողջ զարգացման,
b/ արտաքին ﬕջավայրի հիգիենայի և արդյնաբերթյան ﬔջ աշխատանքի հիգիենայի բոլոր կողﬔրի բարելավման,
c/ համաճարակային, տեղաճարակային, պրոֆեսիոնալ և այլ հիվանդթյնների
կանխարգելման և բժման, և դրանց դեմ պայքարի,
d/ այնպիսի պայմանների ստեղծման, որոնք ապահովեին բժշկական օգնթյնը և
բժշկական խնամքը` հիվանդթյան դեպքմ:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ 4 (2010) հանձնարարական
«Զինծառայողների իրավ նքների մասին»54
70.Զինծառայողները պետք է օգտվեն առող ջապահական ծառայթյնների հասանելիթյնից և բժշկական օգնթյն ստանալ իրավնքից:

53
54

66

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=24230
https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a

ԶԻՆՎԱԾ LԺԵՐLՄ ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆLLՆ

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հ շագիր55
Զինծառայողները պետք է իրավնք նենան լիարժեքորեն օգտվել առող ջապահական ծառայթյններից՝ անկախ այն բանից, թե դա կապահովվի ընդհանո՞ւր, թե՞ զինված ժերի համար հատկ նախատեսված առող ջապահական համակարգերի ﬕջոցով:
Առող ջապահթյան հասկացթյան ներքո պետք է հասկանալ հիվանդթյնների կանխարգելմը, բժﬓ  խնամքը, ինչպես նաև բժշկական ծառայթյնների ﬕջոցով
հոգեկան և ֆիզիկական առող ջթյան պահպանմը: Բացի դրանից, պետթյնները
պարտավոր են կազմակերպել զինծառայողների համար բժշկական օգնթյան տրամադրմը ռազմական բժշկական հաստատթյնների ﬕջոցով ոչ ﬕայն զորանոցներմ
գտնվել ընթացքմ, այլև դրանցից դրս ընկած տարածքներմ իրականացվող զինվորական զորավարժթյնների և ռազմական գործողթյնների ժամանակահատվածմ
56

: Ավելին՝ ռազմական գործողթյններմ ներգրավված զինծառայողները, հատկապես

երկրից դրս տեղակայվածները, իրավնք նեն ստանալ աﬔնաբարձր մակարդակի
բժշկական օգնթյն, որը հնարավոր է ապահովել տվյալ հանգամանքներմ, իսկ անհրաժեշտթյան դեպքմ նրանք պետք է հայրենադարձվեն: Ռազմական գործողթյնների ընթացքմ տրամադրվող բժշկական օգնթյնը զինծառայողների համար պետք
է լինի անվճար և ֆինանսավորվի համապատասխան պետական իշխանթյնների կողﬕց: Ռազմական գործողթյնների ընթացքմ զինծառայողների ստացած հավանական
ﬖասվածքների պատշաճ բժմ ապահովել համար նրանք պետք է իրավնք նենան
օգտվել անվճար բժշկական օգնթյնից և առող ջապահական այլ ծառայթյններից,
այդ թվմ՝ նաև ռազմական գործողթյններից վերադառնալց հետո: Բժման այս
ծախսերը նյնպես պետք է ֆինանսավորեն իշխանթյնները:

Մարդ

իրավ նքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավ նք

Դենիս Վասիլևն ընդդեմ Ռ սաստանի (Denis Vasilyev v. Russia) գործով 2010 թվականի մարտի 17-ի վճիռ57
115. Դատարանը վերահաստատմ է իր մոտեցﬓ առ այն, որ 3-րդ հոդվածի համաձայն պետթյնը պետք է պաշտպանի անձանց ֆիզիկական անվտանգթյնը,
որոնք հայտնվմ են անօգնական վիճակմ իշխանթյնների հսկողթյան ներ-
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քո գտնվել հետևանքով, ինչպիսիք են, օրինակ, ազատթյնից զրկված անձինք
կամ զորակոչված զինծառայողները: (տես Chember v. Russia, no. 7188/03, § 50, 3
հլիսի 2008թ, Sarban v. Moldova, no. 3456/05, § 77, 4 հոկտեմբերի 2005թ.Jalloh v.
Germany [GC], no. 54810/00, § 69, ECHR 2006-IX, և Mouisel v. France, no. 67263/01,
§ 40, ECHR 2002-IX)։ Այդհանդերձ, պետթյան այս պարտականթյնը չնի
սահմանափակﬓեր զինվորական կամ ղղիչ հաստատթյններմ: Այդպես է
նաև այն իրավիճակներմ, երբ անձի ֆիզիկական անվտանգթյնը ﬔծամասամբ
կախված է իշխանթյնների գործողթյններից, որոնք օրենքի համաձայն պարտավոր են ﬕջոցներ ձեռնարկել իրենց իրավասթյան սահմաններմ, ինչը կարող
է անհրաժեշտ լինել կյանքին կամ առող ջթյանը ﬖաս պատճառելց խսափել
համար (տես Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom, no. 46477/99, § 55,
ECHR 2002-II)։

Հ մմատոﬖ ընդդեմ Ադրբեջանի (Hummatov v. Azerbaijan) գործով 2008 թվականի փետրվարի 29-ի վճիռը, գանգատներ թիվ 9852/03 և 13413/0458
116. Ավելին, ﬕայն այն հանգամանքը, որ բժիշկը զննել է ազատթյնից զրկված անձին
և համապատասխան բժմ նշանակել, չի կարող ինքնաբերաբար անձին պատշաճ բժշկական օգնթյն տրամադրված լինել մասին եզրահանգման հանգեցնել:
Իշխանթյնները պարտավոր են ապահովել ոչ ﬕայն այն, որ բժիշկն այցելի և լսի
հիվանդին, այլ պետք է անհրաժեշտ ﬕջոցներ ձեռնարկեն նշանակված բժմը
փաստացի իրականացնել ղղթյամբ:
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2. ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ,
ՓՈՐՁԱՔՆՆVԱՆ և ԲVԺՄԱՆ ԻՐԱՎVՆՔԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք59
Հոդված 17.

Քաղաքացիների առող ջական վիճակի հետազոտ մը և բժշկական
փորձաքնն թյ նը

1. Քաղաքացիներին զինվորական հաշվառման վերցնել, պարտադիր զինվորական
ծառայթյան զորակոչի, ներառյալ` զորահավաքային զորակոչի, պայմանագրային
զինվորական ծառայթյան և վարժական հավաքի ներգրավել ժամանակ իրականացվմ են նրանց առող ջական վիճակի հետազոտմ և բժշկական փորձաքննթյն: Սյն մասմ նշված դեպքերմ քաղաքացիների հետազոտմը, փորձաքննթյնը և բժմը կատարվմ են առաջնահերթ  անվճար` պետթյան երաշխավորած բժշկական օգնթյան և սպասարկման շրջանակներմ:
2. Քաղաքաց առող ջական վիճակի հետազոտման և բժշկական փորձաքննթյան,
հետազոտման և փորձաքննթյան ղեգրման կարգերը, հետազոտմ և բժշկական
փորձաքննթյն իրականացնող մարﬕնները և դրանց գործնեթյան կարգը,
բժշկական հետազոտթյնների և բժշկական հաստատթյնների ցանկերը, իրականացված ծառայթյնների դիմաց փոխհատցման կարգը, փորձաքննթյան եզրակացթյնների ձևերը, հիվանդթյնների ցանկը, որոնց առկայթյան դեպքմ
որոշվմ է քաղաքաց կամ զինծառայողի պիտանիթյան աստիճանը զինվորական
ծառայթյան համար, ինչպես նաև զինվորական ծառայթյան պայմանները, որոնք
հակացցված են քաղաքաց կամ զինծառայողի առող ջական վիճակին, սահմանմ
է Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյնը:
3. Քաղաքաց բժշկական փորձաքննթյան արդյնքներով տրվմ է քաղաքաց
առող ջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացթյն, որը կազմված է ներածական,
նկարագրական, պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերից։ Եզրակացթյնն
առնվազն ներառմ է քաղաքաց առող ջական վիճակի ամփոփ նկարագրթյնը,
քաղաքաց պիտանիթյան աստիճանը զինվորական ծառայթյանը, նրա առողջական վիճակին հակացցված զինվորական ծառայթյան պայմանները, եզրակացթյան բողոքարկման կարգն  ժամկետները: Քաղաքաց առող ջական վիճակի
վերաբերյալ եզրակացթյան ﬔջ, կախված զինվորական ծառայթյանը քաղաքաց
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պիտանիթյան աստիճանից և բժշկական փորձաքննթյան նպատակից, նշվմ են`
1) պիտանի է զինվորական ծառայթյան համար.
2) պիտանի է ռազմասﬓական հաստատթյնմ սանել համար.
3) սահմանափակմով պիտանի է զինվորական ծառայթյան համար.
4) ժամանակավորապես ոչ պիտանի է զինվորական ծառայթյան համար.
5) ոչ պիտանի է զինվորական ծառայթյան համար.
6) ոչ պիտանի է ռազմասﬓական հաստատթյնմ սանել համար.
7) կարիք նի բժման.
8) ենթակա է կանչվել վարժական հավաքի.
9) ենթակա չէ կանչվել վարժական հավաքի:
4. Սյն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն` քաղաքաց առող ջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացթյան ﬔջ զինվորական ծառայթյանը պիտանիթյան աստիճանը
տրվմ է` հաշվի առնելով սյն օրենքի 5-րդ հոդվածմ նշված զինվորական ծառայթյան յրաքանչյր տեսակը:
5. Քաղաքացին իրավնք նի ծանոթանալ իր առող ջական վիճակի հետազոտման և
բժշկական փորձաքննթյան ընթացքին և ստանալ դրանց արդյնքներով տրված
եզրակացթյններն  այլ փաստաթղթերը, ներկայացնել առաջարկթյններ,
բացատրթյններ կամ առարկթյններ, սյն օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված կարգով բողոքարկել իր առող ջական վիճակի վերաբերյալ տրված եզրակացթյնը:
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3. ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲVԺԱԿԱՆ ՕԳՆVVՆ ԵՎ
ՍՊԱՍԱՐԿVՄ ՍՏԱՆԱԼV ԻՐԱՎVՆՔԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն60
Հոդված 25. Ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնﬗելի թյան իրավ նքը
1. Յրաքանչյր ոք նի ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնﬗելիթյան իրավնք:
2. Ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնﬗելիթյան իրավնքը կարող է սահմանափակվել
ﬕայն օրենքով՝ պետական անվտանգթյան, հանցագործթյնների կանխման կամ
բացահայտման, հասարակական կարգի, առող ջթյան և բարոյականթյան կամ այլոց հիﬓական իրավնքների և ազատթյնների պաշտպանթյան նպատակով:

ՀՀ քաղաքացիական դատավար թյան օրենսգիրք61
ԳԼVԽ 36
ՔԱՂԱՔԱՑVՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՈՉ ՀՈԺԱՐԱԿԱՄ ՀԵՏԱԶՈՏVԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ)
ԲVԺՄԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼV ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐVՅԹԸ

Հոդված 271. Քաղաքաց ն բժշկական ոչ հոժարակամ հետազոտ թյան և (կամ)
բ ժման ենթարկել

վերաբերյալ դատարան դիﬔլ

հիմքերը

1. Այն դեպքմ, երբ քաղաքացին վարակված է Կառավարթյան հաստատած՝ շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդթյնների ցանկմ ներառված հիվանդթյամբ, կամ առկա են ապացյցներ տվյալ քաղաքաց` այդ հիվանդթյամբ
հնարավոր վարակվածթյան վերաբերյալ, սյն օրենսգրքի 272-րդ հոդվածով նախատեսված անձինք կամ պետական մարﬕնն իրավնք նեն դիﬔլ դատարան`
տվյալ քաղաքացն բժշկական ոչ հոժարակամ հետազոտթյան և (կամ) բժման
ենթարկել պահանջով:
Հոդված 272. Քաղաքաց ն բժշկական ոչ հոժարակամ հետազոտ թյան և (կամ)
բ ժման ենթարկել

վերաբերյալ դատարան դիﬔլ

իրավ նք

նե-

ցող անձինք
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1. Քաղաքացն բժշկական ոչ հոժարակամ հետազոտթյան և (կամ) բժման ենթարկել վերաբերյալ դատարան դիմմ տալ իրավնք նի այն բժշկական կազմակերպթյնը, որտեղ բժվմ է տվյալ քաղաքացին, կամ առող ջապահթյան ոլորտմ Կառավարթյան լիազորած մարﬕնը:

«Բնակչ թյան բժշկական օգն թյան և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենք62
Հոդված 14. Մարդ

(պացիենտի) իրավ նքները բժշկական օգն թյ ն և սպասար-

կ մ ստանալիս
1. 1. Յրաքանչյր ոք (պացիենտ) իրավնք նի՝
1) ընտրել բժշկական օգնթյն և սպասարկմ իրականացնողին և բժաշխատողին.
2) բժշկական օգնթյն և սպասարկմ ստանալիս արժանանալ հոգատար,
անխտրական և հարգալից վերաբերմնքի.
3) հրաժարվել բժշկական օգնթյն և սպասարկմ ստանալց, բացի սյն օրենքի 24-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերից.
4) բժշկական օգնթյն և սպասարկմ ստանալ՝ օրենսդրթյանը համապատասխան.
5) իմանալ իրեն բժշկական օգնթյն և սպասարկմ տրամադրող բժաշխատողի աննը, ազգաննը, զբաղեցրած պաշտոնը.
6) հիվանդանոցային պայմաններմ բժշկական օգնթյն և սպասարկմ ստանալիս նենալ այցելներ՝ բժշկական օգնթյն և սպասարկմ իրականացնողի և
լիազոր մարﬓի սահմանած կարգերին համապատասխան: Սյն իրավնքը կարող է սահմանափակվել պացիենտի կամ այցելների առող ջթյան պահպանման
կամ անվտանգթյան նկատառﬓերով՝ լիազոր մարﬓի սահմանած դեպքերմ.
7) բժշկական օգնթյն և սպասարկմ ստանալիս ցավի գնահատման և դրա համարժեք կառավարման.
8) սյն օրենքով սահմանված կարգով իրազեկ լինել իր հիվանդթյանը և համաձայնթյն տալ բժշկական օգնթյան և սպասարկման տրամադրման համար.
9) ստանալ ամբող ջական տեղեկատվթյն բժշկական օգնթյան և սպասարկման ծավալների, դրանց համար սահմանված վճարների չափի, վճարման կարգի
վերաբերյալ.
10) ծանոթանալ իր բժշկական (այդ թվմ՝ էլեկտրոնային) փաստաթղթերին կամ
ստանալ դրանց պատճենները «Տեղեկատվթյան ազատթյան մասին» օրեն62
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քով սահմանված կարգով.
11) հրաժարվել իր առող ջական վիճակի, ինչպես նաև բժշկական օգնթյան և սպասարկման մասին տեղեկթյն ստանալց.
12) սյն հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետով նախատեսված իրավնքից օգտվել դեպքմ լիազորել իր փոխարեն օրինական ներկայացցչին կամ կոնտակտային
անձին տեղեկատվթյն ստանալ.
13) ստանալ իր առող ջական վիճակի, ինչպես նաև բժշկական օգնթյան և սպասարկման մասին տեղեկթյն.
14) իր առող ջական վիճակի կամ տրամադրվող կամ առաջարկվող բժշկական օգնթյան և սպասարկման վերաբերյալ իր ﬕջոցների հաշվին ստանալ մասնագիտական երկրորդ կամ իր նախընտրած թվով այլ կարծիք.
15) դիﬔլ սյն օրենքով նախատեսված էթիկայի հանձնաժողով՝ իր կարծիքով բժաշխատողի կողﬕց մասնագիտական էթիկայի կանոնների խախտման դեպքերմ.
16) իր առող ջթյանը հասցված ﬖասի դիմաց ստանալ փոխհատցմ՝ օրենքով
սահմանված կարգով.
17) օգտվել օրենքով չսահմանափակված այլ իրավնքներից:
Հոդված 16. Համաձայն թյ ն բժշկական ﬕջամտ թյան համար
1. Մարդ գրավոր համաձայնթյնը բժշկական ﬕջամտթյան համար անհրաժեշտ
պայման է, բացառթյամբ սյն օրենքի 24-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի:
2. Բժշկական ﬕջամտթյան համար գրավոր համաձայնթյնը տալ դեպքերը սահմանմ է լիազոր մարﬕնը:
3. 16 տարին չլրացած կամ օրենքով սահմանված կարգով անգործնակ ճանաչված
պացիենտի բժշկական ﬕջամտթյան համար համաձայնթյնը տալիս է նրա օրինական ներկայացցիչը, եթե բացակայմ են սյն օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պայմանները: Սյն օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պայմանների առկայթյան դեպքմ հաշվի է առնվմ 16 տարին չլրացած
կամ օրենքով սահմանված կարգով անգործնակ ճանաչված պացիենտի կարծիքը:
4. Եթե բժշկի կարծիքով պացիենտի վիճակը թյլ չի տալիս արտահայտել իր կամքը,
ապա բժշկական ﬕջամտթյան համար համաձայնթյնը տալիս է նրա օրինական
ներկայացցիչը կամ վերջինիս բացակայթյան դեպքմ՝ նրա լիազորված կոնտակտային անձը:
5. Օրինական ներկայացցչի կամ կոնտակտային անձի բացակայթյան դեպքմ, եթե
բժշկի կարծիքով բժշկական ﬕջամտթյնը հետաձգման ենթակա չէ, և պացիեն-
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տի վիճակը թյլ չի տալիս արտահայտել իր կամքը, ապա բժշկական ﬕջամտթյան
վերաբերյալ որոշմը, ելնելով պացիենտի շահերից, կայացվմ է բժշկական խորհրդակցթյան (կոնսիլիﬕ), իսկ դրա անհնարինթյան դեպքմ՝ բժշկի կողﬕց:
Հոդված 24.

Բժշկական օգն թյան և սպասարկման իրականաց մը առանց մարդ

համաձայն թյան

1. Առանց մարդ կամ նրա օրինական ներկայացցչի համաձայնթյան բժշկական օգնթյն և սպասարկմ իրականացվմ են՝
1) մարդ կյանքին սպառնացող վտանգի դեպքմ՝ Կառավարթյան սահմանած
կարգով.
2) շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդթյնների դեպքմ՝ օրենքով
սահմանված կարգով:

«Հոգեբ ժական օգն թյան և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենք63
Հոդված 5.

Հոգեկան առող ջ թյան խնդիր

նեցող անձանց իրավ նքները և հո-

գեբ ժական կազմակերպ թյան պարտական թյ նները
1.

Հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող յրաքանչյր ոք իրավնք նի՝
1) ինքնրյն լինել և հասարակթյան ﬔջ ներգրավվել.
2) իր նկատմամբ բարեկիրթ, մարդասիրական և արժանապատվթյնը չնվաստացնող վերաբերմնք ստանալ.
3) իրավնքների և օրինական շահերի վերաբերյալ իրազեկ լինել և դրանց պաշտպանթյան ﬕջոցների ընտրթյն կատարել.
4) հիվանդանոցային հոգեբժական կազմակերպթյնմ բժշկական օգնթյն
և սպասարկմ ստանալ ընթացքմ բավարար սննդ ստանալ.
5) առող ջթյան պահպանման, այդ թվմ` շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնթյն և սպասարկմ ստանալ, ինչպես նաև սեփական ﬕջոցների հաշվին
ենթարկվել բժշկական զննթյան և անհրաժեշտթյան դեպքմ՝ բժման իր
նախընտրած բժշկի կողﬕց.
6) փորձաքննվել կամ վերափորձաքննվել բժշկասոցիալական փորձաքննթյն
իրականացնող պետական իրավաս մարﬕնների կողﬕց.
7)

ոչ հոժարակամ հոսպիտալացման նպատակով հոգեբժական կազմակերպթյն տեղափոխվել դեպքմ անհապաղ այդ մասին անձամբ տեղեկացնել իր
կոնտակտային անձին, իսկ օրինական ներկայացցչի առկայթյան դեպքմ`
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նաև օրինական ներկայացցչին.
8)

տալ իրազեկված համաձայնթյն և ցանկացած փլմ հրաժարվել գիտական կամ փորձարարական նպատակներով կիրառվող բժական ﬔթոդներից և ﬕջոցներից.

9)

հոգեբժական կազմակերպթյնմ գտնվել ընթացքմ մայրենի կամ իրեն
հասկանալի լեզվով տեղեկթյններ ստանալ իր առող ջական վիճակի, իրավնքների, ազատթյնների, դրանց սահմանափակման դեպքերի վերաբերյալ.

10) հոգեբժական կազմակերպթյնմ գտնվել ընթացքմ կոչվել իր անվամբ կամ ազգանվամբ.
11) հոգեբժական կազմակերպթյնմ գտնվել ընթացքմ պահանջել իր
ընտրած բժիշկ-հոգեբյժի մասնակցթյնը սյն օրենքով նախատեսված հոգեբժական հանձնաժողովի աշխատանքներին.
12) հոգեբժական կազմակերպթյնմ գտնվել ընթացքմ հանգստի, ներառյալ` բացօթյա զբոսանքի կամ մարﬓամարզթյան և թժամյա գիշերային քնի,
որի ընթացքմ արգելվմ է նրան ներգրավել բժշկական կամ այլ գործողթյններմ.
13) հոգեբժական կազմակերպթյնմ գտնվել ընթացքմ հաղորդակցվել
արտաքին աշխարհի հետ, հաստատել նամակագրական կապ.
14) հոգեբժական կազմակերպթյնմ գտնվել ընթացքմ օգտվել հեռախոսակապից.
15) հոգեբժական կազմակերպթյնմ գտնվել ընթացքմ հանդիպել այցելների հետ.
16) հոգեբժական կազմակերպթյնմ գտնվել ընթացքմ նենալ և ձեռք
բերել առաջին անհրաժեշտթյան իրեր  պարագաներ, օգտվել անձնական հագստից.
17) հոգեբժական կազմակերպթյնմ գտնվել ընթացքմ ստանալ իրավաբանական օգնթյն, այդ թվմ` «Փաստաբանթյան մասին» օրենքով նախատեսված հանրային պաշտպանթյն.
18) անձնական ընդնելթյան խնդրանքով դիﬔլ հոգեբժական կազմակերպթյան գործադիր մարﬕն, դրա գործնեթյան նկատմամբ հսկողթյն և
վերահսկողթյն իրականացնող մարﬕններ.
19) իր իրավնքների և ազատթյնների խախտման վերաբերյալ դիմﬓերով,
բողոքներով ինչպես անձամբ, այնպես էլ փաստաբանի կամ ներկայացցչի
կամ օրինական ներկայացցչի ﬕջոցով դիﬔլ հոգեբժական կազմակերՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
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պթյան գործադիր մարﬕն, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման
մարﬕններ, դատարան, Մարդ իրավնքների պաշտպանին, զանգվածային
լրատվթյան ﬕջոցներին, ինչպես նաև մարդ իրավնքների և ազատթյնների պաշտպանթյամբ զբաղվող կազմակերպթյններ կամ ﬕջազգային
մարﬕններ.
20) հոգեբժական կազմակերպթյնմ նենալ լիազոր մարﬓի հաստատած
պայմաններին համապատասխան կեցթյան պայմաններ.
21) օգտվել օրենքով չսահմանափակված այլ իրավնքներից:
2.

Հոգեբժական կազմակերպթյնը պարտավոր է`
1)

հոգեբժական կազմակերպթյն ընդնված անձին, իսկ օրինական ներկայացցչի առկայթյան դեպքմ` նաև նրա օրինական ներկայացցչին ծանոթացնել հոգեբժական կազմակերպթյան ներքին կանոնակարգին և բժման
սխեմային.

2)

սյն հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով սահմանված իրավնքի իրականացման
անհնարինթյան դեպքմ ոչ հոժարակամ հոսպիտալացման վերաբերյալ տեղեկացնել հոգեբժական կազմակերպթյն ընդնված անձի կոնտակտային
անձին, իսկ օրինական ներկայացցչի առկայթյան դեպքմ` նաև օրինական ներկայացցչին` հնարավոր հասանելի եղանակով (հեռախոսային կապի,
էլեկտրոնային կամ կապի այլ ﬕջոցներով).

3)

հոգեբժական կազմակերպթյններմ գտնվող անձանց մոտ մարﬓական
ﬖասվածքների հայտնաբերման կամ ենթադրյալ բռնթյնների վերաբերյալ
գանգատների դեպքմ այդ մասին անհապաղ տեղեկացնել իրավապահ մարﬕններին.

4)

չխոչընդոտել սյն հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված՝ սեփական ﬕջոցների հաշվին իր նախընտրած բժշկի կողﬕց զննթյան ենթարկվել իրավնքի իրականացմանը:

3.

Սյն հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով նախատեսված իրավնքն իրացնել դեպքմ հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող յրաքանչյր ոք պետք է իրեն հասկանալի լեզվով տեղեկացվի գիտական, բժշկական կամ այլ փորձերի հնարավոր հետևանքների մասին: Գիտական, բժշկական կամ այլ փորձերի հնարավոր հետևանքների տեղեկացման կարգը և ժամկետները սահմանմ է լիազոր մարﬕնը:

4.

Հոգեբժական կազմակերպթյն ընդնված անձը, իսկ օրինական ներկայացցչի առկայթյան դեպքմ` նաև օրինական ներկայացցիչը, բժիշկ-հոգեբյժի
կողﬕց իրազեկվմ են հոգեբժական կազմակերպթյն ընդնված անձի իրավնքների, ազատթյնների, դրանց սահմանափակﬓերի մասին` սյն օրենքի
հավելվածով սահմանված կարգով:

5.

Հոգեբժական կազմակերպթյնմ բժշկական օգնթյն և սպասարկմ ստացող հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձանց իրավնքների իրականացման
ընթացակարգը սահմանվմ է սյն օրենքի հավելվածով:

6.
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Սյն հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետով սահմանված հանգստի, ներառյալ` բացօթյա
ԶԻՆՎԱԾ LԺԵՐLՄ ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆLLՆ

զբոսանքի, մարﬓամարզթյան իրականացման կարգը սահմանմ է լիազոր մարﬕնը:
7.

Հոգեբժական կազմակերպթյնմ հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձի կեցթյանն անհրաժեշտ պայմանները սահմանմ է լիազոր մարﬕնը:

Հոդված 17. Հոգեբ ժական օգն թյ ն և սպասարկ մ տրամադրել ն ներկայացվող
ընդհան ր պահանջները և հոգեբ ժական օգն թյ ն և սպասարկ մ
ստանալ
1.

համաձայն թյ նը

Հոգեբժական օգնթյնը և սպասարկﬓ իրականացվմ են հոգեկան առողջթյան խնդիր նեցող անձի, իսկ օրինական ներկայացցչի առկայթյան դեպքմ` օրինական ներկայացցչի գրավոր իրազեկված համաձայնթյան (դիմﬕ)
դեպքմ, բացառթյամբ սյն օրենքով նախատեսված դեպքերի:

2.

16 տարին լրացած երեխան կամ օրենքով սահմանված կարգով անգործնակ ճանաչված անձը հոգեբժական ﬕջամտթյն ստանալ կամ դրանից հրաժարվել
վերաբերյալ գրավոր իրազեկված համաձայնթյնը, բացառթյամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի, տալիս է, եթե`
1)

բժիշկ-հոգեբյժի կարծիքով 16 տարին լրացած երեխան կամ օրենքով սահմանված կարգով անգործնակ ճանաչված անձն նակ է հասկանալ հոգեբժական ﬕջամտթյան կամ դրա բացակայթյան հնարավոր հետևանքները.

2)

այդ տեղեկթյնները չեն ﬖասի 16 տարին լրացած երեխային կամ օրենքով
սահմանված կարգով անգործնակ ճանաչված անձին.

3)

կդյրացնեն նրանց հոգեբժական օգնթյան և սպասարկման տրամադրմը:

3.

Սյն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պայմանների բացակայթյան դեպքմ
16 տարին լրացած երեխայի կամ օրենքով սահմանված կարգով անգործնակ ճանաչված անձի հոգեբժական օգնթյնն  սպասարկﬓ իրականացվմ են սյն
օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված կարգով, եթե հոգեբժական հանձնաժողովի
եզրակացթյամբ նրանց նկատմամբ անհրաժեշտ է իրականացնել հոգեբժական
ﬕջամտթյն:

4.

16 տարին չլրացած երեխայի գրավոր իրազեկված համաձայնթյնը տալիս է նրա
օրինական ներկայացցիչը, բացառթյամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

5.

Երեխայի կամ օրենքով սահմանված կարգով անգործնակ ճանաչված անձի հոգեբժական օգնթյնը և սպասարկﬓ իրականացնելիս նրա կարծիքն ամրագրելը
պարտադիր է:

6.

Հոգեբժական բժշկական օգնթյան և սպասարկման շրջանակմ հետազոտող
կամ բժող բժիշկ-հոգեբյժը պարտավոր է անձին, իսկ օրինական ներկայացցչի
առկայթյան դեպքմ՝ նաև օրինական ներկայացցչին`
1)

ներկայանալ որպես բժիշկ-հոգեբյժ.
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2) տրամադրել տեղեկթյններ հոգեկան խանգարման բնյթի, առաջարկվող
բժման նպատակի, ﬔթոդաբանթյան, տևողթյան, ինչպես նաև կողﬓակի ազդեցթյան և ակնկալվող արդյնքների, հոգեբժական օգնթյնից և
սպասարկﬕց հրաժարվել և դրա հետևանքների մասին  դրանց վերաբերյալ բժշկական փաստաթղթմ կատարել համապատասխան գրառﬓեր և
հաստատել դրանք ստորագրթյամբ՝ լիազոր մարﬓի սահմանած կարգով:
7.

Հոգեբժական օգնթյն և սպասարկմ ստանալ համար դիմած անձը, իսկ
օրինական ներկայացցչի առկայթյան դեպքմ` նաև օրինական ներկայացցիչը, իրավնք նեն ցանկացած պահի հրաժարվել հոգեբժական օգնթյն և
սպասարկմ ստանալց կամ պահանջել դադարեցնել այն, բացառթյամբ oրենքով նախատեսված դեպքերի: Հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձին, իսկ
օրինական ներկայացցչի առկայթյան դեպքմ՝ նաև օրինական ներկայացցչին, բժիշկ-հոգեբյժը պետք է պարզաբանի հոգեբժական օգնթյնից և սպասարկﬕց հրաժարվել հնարավոր հետևանքները:

8.

Հոգեբժական օգնթյնից և սպասարկﬕց հրաժարվել փաստը բժիշկ-հոգեբյժը գրառմ է անձի բժշկական փաստաթղթմ, և այն հաստատվմ է բժիշկ-հոգեբյժի և հրաժարվող անձի, իսկ օրինական ներկայացցչի առկայթյան դեպքմ` նաև օրինական ներկայացցչի ստորագրթյամբ:

9.

Հոգեբժական օգնթյն և սպասարկմ տրամադրել վերաբերյալ տվյալները
բժիշկ-հոգեբյժը գրառմ է հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձի բժշկական փաստաթղթմ և այն հաստատմ ստորագրթյամբ:

10. Բժշկական փաստաթղթի ձևերը, դրանց լրացման կարգը հաստատմ է լիազոր
մարﬕնը:

Հոդված 18.

Հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային հոգեբ ժական օգն թյան և սպասարկման ձևերը և դրանց բովանդակ թյ նը
(...)

5.

Զինծառայողների հոգեբժական օգնթյան և սպասարկման իրականացման
առանձնահատկթյնները սահմանվմ են «Հայաստանի Հանրապետթյան զինված ժերի ներքին ծառայթյան կանոնագիրքը հաստատել մասին» օրենքով:

Հոդված 20. Հոգեբ ժական հետազոտ մը և բ ժ մը
1. Հոգեբժական հետազոտﬓ իրականացվմ է անձի, իսկ օրինական ներկայացցչի առկայթյան դեպքմ` նաև օրինական ներկայացցչի գրավոր իրազեկված
համաձայնթյամբ, բացառթյամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:
2. Հոգեբժական հետազոտման (ներառյալ՝ ախտորոշման) կամ բժման իրականացմը չի կարող պայմանավորվել հասարակթյան ընդնած բարոյական կամ մշակթային կամ քաղաքական կամ կրոնական արժեքների հետ անձի անհամաձայնթյան կամ հոգեկան առող ջթյան հետ անﬕջական կապ չնեցող այլ պատճառներով:
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3. Հոգեբժական հետազոտման (ներառյալ՝ ախտորոշման) և բժման ﬔթոդները, կիրառվող դեղերը, բժշկական նշանակթյան ապրանքները կարող են օգտագործվել
բացառապես ախտորոշիչ և բժական նպատակներով՝ հոգեկան խանգարման բնյթին և դրա բժման համար անհրաժեշտ ﬕջոցներին համապատասխան, և որևէ
դեպքմ չեն կարող կիրառվել հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձին պատժել նպատակով կամ այլ անձանց կողﬕց հետապնդվող այլ նպատակներով:
Հոդված 22. Հոժարակամ հոսպիտալացման հիմքերը
1. Ընդհանր հսկողթյան հոգեբժական բաժանմնք հոժարակամ հոսպիտալացման հիմք են անձի հոգեկան խանգարման առկայթյնը և բժիշկ-հոգեբյժի` անձի
հիվանդանոցային ձևով հետազոտթյան կամ բժման անհրաժեշտթյան մասին
եզրակացթյնը կամ օրենսդրթյամբ սահմանված դեպքերմ փորձաքննթյն
իրականացնել անհրաժեշտթյնը: Փորձաքննթյան իրականացման կարգը
սահմանմ է լիազոր մարﬕնը:
2. Ընդհանր հսկողթյան հոգեբժական բաժանմնք հոժարակամ հոսպիտալացմը կարող է իրականացվել ﬕայն անձի, իսկ օրինական ներկայացցչի առկայթյան
դեպքմ` նաև օրինական ներկայացցչի գրավոր դիմﬕ կամ գրավոր իրազեկված համաձայնթյան հիման վրա: Անգործնակ ճանաչված անձին, սյն հոդվածին համապատասխան, ընդհանր հսկողթյան հոգեբժական բաժանմնք հոսպիտալացնելց հետո խնամակալը այդ մասին «Փաստաթղթերի հատկ առաքման
մասին» օրենքով սահմանված կարգով եռօրյա ժամկետմ գրավոր տեղեկացնմ է
խնամակալթյան և հոգաբարձթյան մարﬓին:
3. Առանց անձը հաստատող փաստաթղթի անձանց, քաղաքացիթյն չնեցող անձանց դեպքմ բժիշկ-հոգեբյժը կամ հոգեբժական հանձնաժողովը գրավոր տեղեկացնմ է իրավապահ մարﬕններին հոսպիտալացման փաստի վերաբերյալ:
4. Եթե հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձը օտարերկրացի է, ապա հոգեբժական կազմակերպթյան գործադիր տնօրենը նյն օրը, իսկ ոչ աշխատանքային
օրերին և ժաﬔրին` հաջորդ աշխատանքային օրը ﬕաժամանակ գրավոր տեղեկացնմ է նաև լիազոր մարﬓին, որն էլ իր հերթին այդ մասին հայտնմ է արտաքին
գործերի բնագավառմ պետական կառավարման մարﬓին:
Հոդված 23. Ընդհան ր հսկող թյան հոգեբ ժական բաժանմ նքից հիվանդի
դ րսգր մը
1. Ընդհանր հսկողթյան հոգեբժական բաժանմնքից հոժարակամ հոսպիտալացված հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձի դրսգրմը իրականացվմ է`
1) անձի ցանկթյամբ կամ
2) անձի առող ջացման և հոգեկան վիճակի բավարար լինել դեպքմ, եթե վերացել
է հետագա հիվանդանոցային ձևով բժման անհրաժեշտթյնը` բժիշկ-հոգե-
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բյժի եզրակացթյան հիման վրա, կամ
3) հետազոտման կամ փորձաքննթյան ժամկետները ավարտվել դեպքմ:
2. Դրսգրﬕց առաջ հոգեբժական կազմակերպթյան գործադիր մարﬕնը պատշաճ ծանցմ է անգործնակ ճանաչված անձի կամ երեխայի օրինական ներկայացցչին` ծանցման ﬔջ նշելով դրսգրման օրը, աﬕսը տարին և ժամը:
3. Ընդհանր հսկողթյան հոգեբժական բաժանմնք հոժարակամ հոսպիտալացված
հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձը, իսկ օրինական ներկայացցչի առկայթյան դեպքմ` նաև օրինական ներկայացցիչը, իրավնք նեն ցանկացած պահի
հրաժարվել հոգեբժական օգնթյն և սպասարկմ ստանալց կամ պահանջել
դադարեցնել այն:

Հոդված 24. Ոչ հոժարակամ հոսպիտալացման հիմքը և կարգը
1. Հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձն առանց իր, իսկ օրինական ներկայացցչի առկայթյան դեպքմ` նաև օրինական ներկայացցչի համաձայնթյան հոգեբժական վկայարկման արդյնքով կարող է ոչ հոժարակամ հոսպիտալացվել`
hոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձից բխող վտանգը (ներառյալ՝ իր կամ այլ
անձանց կյանքի կամ առող ջթյան համար) կանխել նպատակով, եթե առանց հոսպիտալացման անձի բժﬓ արդյնավետ չի կարող կազմակերպվել, և հոգեբժական օգնթյան շացմը կարող է վտանգ ներկայացնել անձի կյանքին, առող ջթյանը կամ շրջապատին:
2. Սյն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքմ հոսպիտալացվելց հետո՝ 72 ժամվա ընթացքմ`
1) հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձին պարտադիր հետազոտմ է հոգեբժական հանձնաժողովը, և
2) ոչ հոժարակամ հոսպիտալացման հիﬓավորվածթյնը մասնագիտական հոգեբժական հանձնաժողովի եզրակացթյամբ հաստատվել դեպքմ հոգեբժական
կազմակերպթյան գործադիր մարﬕնը դիմմ է դատարան` Հայաստանի Հանրապետթյան քաղաքացիական դատավարթյան օրենսգրքով սահմանված կարգով
անձին հոգեբժական հիվանդանոցային ոչ հոժարակամ բժման ենթարկել համար: Սյն մասով նախատեսված դեպքերմ ﬕնչև դատարանի կողﬕց ոչ հոժարակամ կարգով հոսպիտալացնել վերաբերյալ բժման ենթարկել մասին վճռի օրինական ժի ﬔջ մտնելը հոգեբժական կազմակերպթյնմ հոգեկան առողջթյան խնդիր նեցող անձին առանց նրա իրազեկված համաձայնթյան տրամադրվմ են ﬕայն շտապ և անհետաձգելի հոգեբժական օգնթյն և սպասարկմ:
3. Հիվանդանոցային ոչ հոժարակամ բժմ իրականացնող բժիշկ-հոգեբյժը աﬕսը
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առնվազն ﬔկ անգամ հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձի վիճակի մասին
մասնագիտական գրավոր կարծիք է ներկայացնմ հոգեբժական կազմակերպթյան հոգեբժական հանձնաժողով անձի նկատմամբ ոչ հոժարակամ բժմը շարնակել կամ դադարեցնել հետ կապված հարցերը լծել նպատակով: Հոգեբժական հանձնաժողովը մասնագիտական կարծիքն ստանալց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքմ, քննմ և տալիս է եզրակացթյն ոչ հոժարակամ բժմը
շարնակել կամ դադարեցնել մասին:
4. Ոչ հոժարակամ բժմը կարող է տևել ոչ ավելի, քան վեց աﬕս: Եթե վեց աﬕսը լրանալ դեպքմ հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձի մոտ չեն վերացել ոչ հոժարակամ բժման՝ սյն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հիմքերը, ապա վեցամսյա
ժամկետը լրանալց հետո՝ 72 ժամվա ընթացքմ, հոգեբժական կազմակերպթյան
գործադիր մարﬕնը դիմմ է ներկայացնմ դատարան՝ Հայաստանի Հանրապետթյան քաղաքացիական դատավարթյան օրենսգրքով սահմանված կարգով անձին
հոգեբժական հիվանդանոցային ոչ հոժարակամ բժման ենթարկել պահանջով:
Սյն մասով նախատեսված դեպքերմ ﬕնչև դատարանի կողﬕց ոչ հոժարակամ
կարգով հոսպիտալացնել վերաբերյալ բժման ենթարկել մասին վճռի օրինական
ժի ﬔջ մտնելը հոգեբժական կազմակերպթյնմ հոգեկան առող ջթյան խնդիր
նեցող անձին առանց նրա իրազեկված համաձայնթյան տրամադրվմ են ﬕայն
շտապ և անհետաձգելի հոգեբժական օգնթյն և սպասարկմ:
5. Մինչև սյն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված վեցամսյա ժամկետի լրանալը հոգեկան
առող ջթյան խնդիր նեցող անձի մոտ ոչ հոժարակամ բժման օրենքով սահմանված հիմքերը վերանալ դեպքմ հոգեբժական կազմակերպթյան գործադիր մարﬕնը դիմմ է դատարան` անձին հոգեբժական կազմակերպթյն ոչ հոժարակամ
հոսպիտալացման ենթարկել վերաբերյալ դատարանի վճիռը վերացնել պահանջով:

Հավելված
2. Հեռախոսակապի և նամակագրական կապի տրամադրմը
2. Հոգեբժական կազմակերպթյնն իր տարածքմ տեղադրմ է առնվազն ﬔկ
տաքսոֆոն (հեռախոս) հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձանց համար հասանելի վայրմ: Հեռախոսային խոսակցթյան վճարﬓերը կատարվմ են տվյալ
անձի հաշվին: Հոգեբժական կազմակերպթյան վարչակազմը հոգեկան առողջթյան խնդիր նեցող անձանց համար հասանելի վայրմ պետք է փակցնի հեռախոսային խոսակցթյան սակագները` «Էլեկտրոնային հաղորդակցթյան մասին»
օրենքին համապատասխան:
3. Հոգեբժական կազմակերպթյն տեղափոխվող յրաքանչյր անձ հոգեբժական
կազմակերպթյնմ գտնվել ընթացքմ իրավնք նի յրաքանչյր ամսվա ըն-

ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

81

թացքմ կատարել առնվազն երեք անվճար հեռախոսազանգ Հայաստանի Հանրապետթյան տարածքմ, ընդ որմ առաջին հեռախոսազանգի իրավնքը ապահովվմ է հոգեբժական կազմակերպթյն տեղափոխվելց անﬕջապես հետո:
4. Հոգեբժական կազմակերպթյնն իր տարածքմ տեղադրմ է առնվազն ﬔկ
փոստարկղ` «Փոստային կապի մասին» օրենքին համապատասխան: Հոգեբժական
կազմակերպթյնմ գտնվող հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձին պետք
է հասանելի լինի փոստարկղից օգտվելը: Հոգեբժական կազմակերպթյան վարչակազմը հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձանց համար հասանելի վայրմ
պետք է փակցնի փոստային ծառայթյնների սակագները` «Փոստային կապի մասին» օրենքին համապատասխան:
5. Հոգեբժական կազմակերպթյնմ գտնվող անձն իրավնք նի իր ﬕջոցների
հաշվին նամակագրական (փոստային) կապ հաստատել ցանկացած անձի հետ: Հոգեբժական կազմակերպթյնն ապահովմ է նամակագրական կապի ﬕջոցով
հաղորդակցվել հասանելիթյնը և դրա գաղտնիթյնը հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձի համար: Հոգեբժական կազմակերպթյան վարչակազﬓ
ապահովմ է հոգեբժական կազմակերպթյնմ գտնվող հոգեկան առող ջթյան
խնդիր նեցող անձի գրած նամակների փոխանցմը փոստային ծառայթյանը և
փոստային առաքման անդորրագրի, ինչպես նաև փոստով ստացված, չբացված նամակների հանձնմը հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձին: Հոգեբժական
կազմակերպթյնմ գտնվող հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձի ղարկած և ստացած նամակները հոգեբժական կազմակերպթյնը չի կարող ենթարկել գրաքննթյան:

3. Այցելների հետ հանդիպմը և առաջին անհրաժեշտթյան իրերի և
պարագաների ձեռքբերմը
6. Հոգեբժական կազմակերպթյան վարչակազմը հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձանց համար, բացառթյամբ օրենքով սահմանված դեպքերի, այցելների
հետ ազատ հանդիպել պայմաններ է ստեղծմ` չխախտելով տվյալ հոգեբժական
կազմակերպթյան գործադիր մարﬓի հաստատած ներհիվանդանոցային ռեժիմը:
(...)
8. Հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձինք իրավնք նեն`
1) անձամբ, իսկ օրինական ներկայացցչի առկայթյան դեպքմ` նաև օրինական
ներկայացցչի ﬕջոցով, հոգեբժական կազմակերպթյն տեղափոխել լիազոր մարﬓի սահմանած ցանկին համապատասխան առաջին անհրաժեշտթյան
իրեր և պարագաներ, բացառթյամբ ծակող, կտրող իրերի, կամ
2) իրենց ﬕջոցների հաշվին ձեռք բերել (այդ թվմ` էլեկտրոնային հեռահաղորդակցթյան ﬕջոցներով) առաջին անհրաժեշտթյան իրեր և պարագաներ, բացառթյամբ ծակող, կտրող իրերի, ընդ որմ`
ա. գործնակ լինել դեպքմ անձամբ, եթե տվյալ հոգեբժական կազմակեր-
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պթյան տարածքմ առկա է առևտրի օբյեկտ,
բ. անգործնակ ճանաչված լինել դեպքմ՝ իրենց օրինական ներկայացցիչների կամ համապատասխան աշխատակցի ﬕջոցով:

6. Հոգեբժական կազմակերպթյնմ գտնվող հոգեկան առող ջթյան խնդիր
նեցող անձանց իրավնքների, ազատթյնների, դրանց սահմանա
փակﬓերի մասին իրազեկմը
(...)
21.

Եթե հոգեկան առող ջթյան խնդիր նեցող անձը, ելնելով իր առողջական վիճակից, ի վիճակի չէ հասկանալ իր իրավնքները կամ ստորագրել իրազեկման թերթիկը, ապա տվյալ անձի իրավնքների և պարտականթյնների մասին իրազեկվմ է ﬕայն նրա օրինական ներկայացցիչը, եթե առկա է, որն էլ ստորագրմ է նշված իրազեկման թերթիկը: Դրա մասին նշմ է կատարվմ բժշկական
փաստաթղթերմ:

(...)

«Հայաստանի Հանրապետ թյան զինված
գիրքը հաստատել

ժերի ներքին ծառայ թյան կանոնա-

մասին» ՀՀ օրենք64

Հոդված 356. Զինծառայողներին գնդից դ րս բ ժման

ղարկ մ է գնդի հրամանատա-

րը` ըստ բժշկի եզրակաց թյան, իսկ անհապաղ օգն թյան համար` բժշկի
բացակայ թյան դեպք մ` բ ժկետի հերթապահ բ ժակը` ﬕաժամանակ
զեկ ցելով գնդի բ ժծառայ թյան պետին և գնդի հերթապահին:
1. Զինծառայողներին հոգեբժական օգնթյան և սպասարկման ղարկմ է գնդի հրամանատարը` ըստ բժշկի գրավոր եզրակացթյան: Եզրակացթյանը կցվմ են զինծառայողի բժշկական և ծառայողական բնթագրերը, որոնց ձևը սահմանմ է պաշտպանթյան բնագավառմ պետական կառավարման լիազոր մարﬕնը:
2. Զորամասի բժկետը վարմ է հոգեբժական օգնթյան և սպասարկման ղարկված զինծառայողների գրանցման գիրք:
3. Հոգեբժական օգնթյան և սպասարկման ղարկված բոլոր զինծառայողները ենթարկվմ են ռազմաբժշկական փորձաքննթյան:
4. Հիվանդները բժհիﬓարկ են հասցվմ գնդի հերթապահ սանիտարական տրանսպորտով` բժշկի (բժակի) ղեկցթյամբ:
5. Գնդից դրս բժման ղարկվել դեպքմ զինծառայողները պետք է հագնված լինեն տարվա եղանակին համապատասխան և նենան ղեգիր` գնդի հրամանատարի
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ստորագրթյամբ, բժշկական գրքյկ, անձը վկայող փաստաթղթ, անհրաժեշտ անձնական իրեր և պարենի ատեստատ, անհրաժեշտթյան դեպքմ` տեղեկանք ﬖասվածքի մասին և բժշկական բնթագիր:

Միջազգային իրավական դր յթներ
ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1991 թվականի դեկտեմբերի 17-ի թիվ 46/119 բանաձև «Հոգեկան առող ջ թյան խնդիրներ

նեցող անձանց պաշտպան թյան և

հոգեբ ժական օգն թյան բարելավման սկզբ նքները»65
Սկզբ նք 1
Հիվանդ անձանց նկատմամբ թյլատրելի չէ որևէ խտրականթյն՝ բացառելով հոգեկան հիվանդթյան պատճառով այնպիսի տարբերակﬓեր, բացառթյններ կամ
նախապատվթյն տալ այնպիսի դրսևորﬓեր, որոնց արդյնքմ անհնարին
կդառնա կամ կդժվարանա ﬕջազգայնորեն ճանաչված քաղաքացիական, քաղաքական,
տնտեսական, սոցիալական և մշակթային իրավնքներից հավասար օգտվելը
Սկզբ նք 9
2. Պացիենտի բժմը և խնամքը պարտադիր պետք է քննարկվի նրա հետ և պարբերաբար վերանայվի:
Սկզբ նք 11
1. Որևէ բժմ չպետք է իրականացվի առանց անձի նախապես ծանցված համաձայնթյնը ստանալ ՝ բացառթյամբ հատկ սահմանված դեպքերի:
Սկզբ նք 23
Հոգեկան առող ջթյան պահպանման հաստատթյնմ գտնվող յրաքանչյր ոք նի օրենքի առջև որպես իրավնքի սբյեկտ ճանաչված լինել հարգման իրավնք:

Սկզբ նք 18
5. Պացիենտը, նրա օրինական ներկայացցիչը և խնամակալը պետք է իրավնք նենան հաճախել, մասնակցել և անձամբ լսված լինել գործի լսﬓերի ընթացքմ:
Սկզբ նք 21
Յրաքանչյր պացիենտ (այդ թվմ՝ նախկին) պետք է իրավնք նենա բողոք ներկայացնել ՝ օրենքով սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան:
Սկզբ նք 23
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1. Պետթյնները պետք է կիրառեն նշված սկզբնքները համապատասխան օրենսդրական, դատական, վարչական, կրթական և այլ ﬕջոցառﬓերի ﬕջոցով, որոնք
նրանք պետք է պարբերաբար վերանայեն:

Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 1977 թվականի հոկտեմբերի 8-ի թիվ 818(1977) հանձնարարական «Հոգեկան առող ջ թյան խնդիրներ

նե-
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ցող անձանց կարգավիճակի մասին»

Նախարարների կոﬕտեն անդամ պետթյնների կառավարթյններին կոչ է
անմ՝
(…)
17. ապահովել, որ դատական ակտերը չկայացվեն ﬕայն բժշկական եզրակացթյնների հիման վրա, և հոգեկան առող ջթյան խնդիրների կապակցթյամբ բժմ ստացող անձն նենա լսված լինել իրավնք.
(…)

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի 1983 թվականի փետրվարի 22-ի
թիվ R(83)2 հանձնարարական «Հարկադիր հոսպիտալացված հոգեկան խանգարմամբ տառապող անձանց իրավական պաշտպան թյան մասին»67
Հոդված 4
(…)
2.

Պացիենտը պետք է անﬕջապես տեղեկացվի իր իրավնքների մասին և պետք է
իրավնք նենա դատական կարգով բողոքարկել իրեն հոգեբժարանմ տեղավորելը:

3.

Դատարանի կողﬕց որոշմ կայացնելիս կամ վարչական մարﬓի կողﬕց հոգեբժարանմ տեղավորել որոշմը դատական կարգով բողոքարկելիս պացիենտը
պետք է տեղեկացվի իր իրավնքների մասին և նենա լսված լինել արդյնավետ
հնարավորթյն դատավորի կողﬕց, բացառթյամբ այն դեպքի երբ դատավորը
նրա առող ջական վիճակից ելնելով՝ որոշմ է նրան լսել ներկայացցչի ﬕջոցով։

Սկզբ նք 8
1.

Հոգեբժական հաստատթյնմ տեղավորելը պետք է լինի սահմանափակ ժամկետով, և դրա անհրաժեշտթյնը պետք է պարբերաբար վերանայվի: Պացիենտը
կարող է պահանջել դատական կարգով ող ջաﬕտ պարբերականթյամբ վերանայել իրեն հոգեբժական հաստատթյնմ պահել անհրաժեշտթյնը:

2.
66
67

Հոգեբժական հաստատթյնմ տեղավորելը կարող է ընդհատվել բժշկի կամ
assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?ﬁleid=14852&lang=en
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804fe027
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իրավաս մարﬓի կողﬕց սեփական նախաձեռնթյամբ, կամ երբ այդ մասին պահանջ է ներկայացնմ պացիենտը կամ այլ շահագրգիռ անձ:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Անգործ նակ չափահասների
իրավական պաշտպան թյանն առնչվող սկզբ նքների մասին» 1999 թվականի
փետրվարի 23-ի թիվ R(99)4 հանձնարարական68
(…)
Սկզբ նք 3
2.

Պաշտպանական ﬕջոցները չպետք է ինքնաբերաբար անձին զրկեն իր առող ջթյանը ﬕջամտել համաձայնթյն տալ կամ չտալ իրավնքից կամ ցանկացած
ժամանակ այլ անձնական բնյթի որոշﬓեր կայացնել հնարավորթյնից, եթե
նա նակ է նման որոշﬓեր կայացնել:

(…)
Սկզբ նք 5
1.

Չափահաս անգործնակ անձի նկատմամբ պաշտպանթյան ﬕջոց կարող է սահմանվել ﬕայն նրա լիարժեք և կամավոր համաձայնթյամբ:

(…)
Սկզբ նք 9
Անգործնակ չափահաս անձի ներկայացցիչը կամ օժանդակթյն տրամադրողը հնարավորթյան դեպքմ անձին պետք է տրամադրի անհրաժեշտ տեղեկատվթյն հատկապես նրա վերաբերյալ կայացվող հիﬓական որոշﬓերի վերաբերյալ, որպեսզի անձը ներկայացնի իր տեսակետը։
(…)
Սկզբ նք 22
1.

Այն դեպքմ, երբ պացիենտը, նյնիսկ եթե նրա նկատմամբ պաշտպանական ﬕջոց է կիրառվել, իր առող ջթյանը ﬕջամտթյան վերաբերյալ փաստացի նակ է
տրամադրել կամավոր և տեղեկացված համաձայնթյն, նշված ﬕջամտթյնը
կարող է իրականացվել ﬕայն նրա համաձայնթյամբ: Նշված համաձայնթյնը
ստանալ համար անձին պետք է դիﬕ ﬕջամտթյն իրականացնել իրավասթյն նեցողը:

2.

Այն դեպքմ, երբ պացիենտը իր առող ջթյանը ﬕջամտթյան վերաբերյալ փաստացի նակ չէ տրամադրել կամավոր և տեղեկացված համաձայնթյն, նշված
ﬕջամտթյնը, այնաﬔնայնիվ, կարող է իրականացվել ﬕայն այն դեպքմ, եթե
դա բխմ է անձի շահերից և նրա ներկայացցչի կամ օրենքով լիազորթյն նեցող անձի կամ մարﬓի կողﬕց ստացվել է թյլտվթյն:
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Սկզբ նք 23
3.

Օրենքը պետք է պաշտպանթյան ﬕջոցներ ապահովի, որպեսզի
կարևոր բժշկական ﬕջամտթյնից առաջ անձը հնարավորթյն
նենա լսվել անկախ պետական մարﬓի կողﬕց:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ Rec (2004) 10 հանձնարարական «Հոգեկան խանգար ﬓեր

նեցող անձանց իրավ նքների և արժանապատ-

վ թյան պաշտպան թյան մասին»69
Հոդված 4.
1.

Հոգեկան խանգարﬓեր նեցող անձինք պետք է հնարավորթյն նենան իրականացնել իրենց բոլոր քաղաքացիական և քաղաքական իրավնքները:

2.

Այդ իրավնքների իրականացման ցանկացած սահմանափակմ պետք է համապատասխանի Մարդ իրավնքների և հիﬓարար ազատթյնների պաշտպանթյան
մասին կոնվենցիային և չպետք է հիﬓված լինի ﬕայն այն փաստի վրա, որ անձը հոգեկան խանգարմ նի:

Մարդ

իրավ նքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավ նք

Ստանևն ընդդեմ Բ լղարիայի (Stanev v. Bulgaria) 2012 թվականի հ նվարի 17-ի
վճիռը, գանգատ թիվ 36760/0670
130. Որոշ իրավիճակներմ խաթարված հոգեկան վիճակով անձանց ցանկթյնները
կարող են օրինականորեն փոխարինվել պաշտպանիչ ﬕջոցի ենթատեքստմ գործող այլ անձի ցանկթյններով, և երբեﬓ բարդ է գնահատել շահագրգիռ անձանց
իրական ցանկթյնները կամ նախընտրթյնները:
153. Ցանկացած պաշտպանիչ ﬕջոց պետք է հնարավորինս արտացոլի իրենց կամքն
արտահայտել նակ անձանց ցանկթյնները: Նրանց կարծիքը չհարցնելը կարող է հանգեցնել խոցելի անձանց իրավնքների իրականացման չարաշահման և
խոչընդոտման իրավիճակների: Այդ իսկ պատճառով, առանց շահագրգիռ անձի
հետ նախապես խորհրդակցել, կիրառված ցանկացած ﬕջոց, որպես կանոն, պահանջել է մանրակրկիտ սﬓասիրթյն:
171. Եվրոպական դատարանը, անձին հոգեբժական հաստատթյնմ տեղավորելը
համարելով անձի ազատթյան սահմանափակմ, նշել է, որ Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետմ հիշատակվող դատական քննթյնները պարտադիր չէ, որ ﬕշտ ղեկցվեն այն նյն երաշխիքներով, որոնք պահանջվմ են

69 https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/08_Psychiatry_and_human_rights_en/Rec(2004)10%20EM%20E.pdf
70 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108690
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6-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն քաղաքացիական կամ քրեական դատավարթյնների համար: Այնաﬔնայնիվ, էական է, որ շահագրգիռ անձի համար դատարանը մատչելի լինի, և նա հնարավորթյն նենա լսված լինել կամ անﬕջականորեն կամ, անհրաժեշտթյան դեպքմ, ներկայացցչթյան որևէ ձևով:

Սթորքն ընդդեմ Գերմանիայի (Storck v. Germany) 2005 թվականի սեպտեմբերի
16-ի վճիռը, գանգատ թիվ 61603/0071
74. Ավելին՝ ազատթյնից զրկել հասկացթյնը կազմված չէ ﬕայն անձին ոչ կարճ
ժամանակահատվածով որոշակի սահմանափակ տարածթյնմ պահել օբյեկտիվ տարրից: Անձը կարող է համարվել ազատթյնից զրկված, եթե որպես լրացցիչ սբյեկտիվ տարր, նա օրինական կերպով չի համաձայնել քննարկվող ազատազրկմանը:
112. Անձին առանց նրա համաձայնթյան և դատարանի համապատասխան որոշման հոգեբժական բաժանմնքմ տեղավորելը և պահելը Եվրոպական դատարանը «Մարդ
իրավնքների և հիﬓարար ազատթյնների պաշտպանթյան մասին» Եվրոպական
կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի իմաստով դիտարկել է որպես անձի ազատթյան ապօրինի սահմանափակմ: Տվ յալ պարագայմ Եվրոպական դատարանը էական
չի համարել պարզել, թե արդյոք անձը ներ հարկադիր հոգեբժական օգնթյն պահանջող հոգեկան առողջթյան խնդիր, թե ոչ:

Աշինգդեյնն ընդդեմ Միացյալ Թագավոր թյան (Ashingdane v. The United
Kingdom) 1985 թվականի մայիսի 28-ի վճիռը, գանգատ թիվ 8225/7872
42. (...) Անձը կարող է դիտվել որպես ազատթյնից զրկված նյնիսկ այն ժամանակահատվածմ, երբ կանոնավոր գտնվել է բաց տիպի հիվանդասենյակմ՝ առանց
հսկողթյան մտք նենալով հիվանդանոցի բակ և նենալով հիվանդանոցից
առանց ղեկցթյան հեռանալ հնարավորթյն:

Շտ կատ րոﬖ ընդդեմ Ռ սաստանի (Shtukaturov v. Russia) 2008 թվականի
հ նիսի 27-ի վճիռը, գանգատ թիվ 44009/0573
114. Եվրոպական դատարանի դիտարկմամբ, անձը չի կարող ազատթյնից զրկվել
որպես «հոգեկան առող ջթյան հետ կապված խնդիրներ նեցող անձ», եթե բավարարված չեն հետևյալ երեք նվազագյն պայմանները. առաջին՝ պետք է վստահորեն
հիﬓավորվի, որ նա հոգեկան առող ջթյան հետ կապված խնդիրներ նի, երկրորդ՝
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այդ խնդիրները պետք է լինեն հարկադիր ազատազրկմ պահանջող տեսակի կամ
աստիճանի, երրորդ՝ շարնակական ազատազրկման օրինաչափթյնը կախված
է այդպիսի հիվանդթյան կայնթյնից:

ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշ ﬓեր
ՍԴՈ-1504, 30 հ նվարի 2020թ.74
4.1. Սահմանադրական դատարանն անհրաժեշտ է համարմ «Բնակչթյան բժշկական
օգնթյան և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետթյան օրենքի 7-րդ
հոդվածի 3-րդ մասին, 8-րդ հոդվածի 3 և 4-րդ մասերին, 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասին, 19.3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետին, «Հոգեբժական օգնթյան մասին»
Հայաստանի Հանրապետթյան օրենքի 6-րդ հոդվածի 10-րդ մասին, 9-րդ հոդվածի
1-ին և 2-րդ մասերին, 15 և 16-րդ հոդվածներին, 19-րդ հոդվածի 2, 3 և 4-րդ մասերին,
22-րդ հոդվածի 1-ին մասին, նյն օրենքի հավելվածի 6-րդ բաժնի 4-րդ կետի 2-րդ
պարբերթյանը և «Երեխայի իրավնքների մասին» Հայաստանի Հանրապետթյան օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասին անդրադառնալ Սահմանադրթյան 25-րդ
հոդվածի 1-ին, 2-րդ մասերով և 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված իրավակարգավորﬓերի բովանդակային վերլծթյան շրջանակներմ՝ ելնելով անձի՝
իր համաձայնթյամբ բժշկական ﬕջամտթյան ենթարկվել և առող ջական վիճակի մասին տեղեկթյն ստանալ իրավնքների իրացման, անչափահասների
 անգործնակ ճանաչված անձանց՝ իրենց նկատմամբ իրականացվող բժշկական
ﬕջամտթյններին պատշաճ մասնակցթյնը և իրազեկված համաձայնթյնն
ապահովել պահանջների պահպանման, ինչպես նաև հոգեկան խանգարմ նեցող երեխայի իրավնքները պատշաճ ձևով երաշխավորել պահանջի ընդհանր
տրամաբանթյնից՝ պայմանով, որ երեխայի տարիքը և հասնթյան մակարդակն  հոգեկան խանգարման բնյթը, ինչպես նաև անգործնակ ճանաչված անձի հոգեկան խանգարման բնյթը թյլ են տալիս, որ վերջիններս արտահայտեն
իրենց կամքը և գիտակցեն իրենց նկատմամբ կատարվող բժշկական ﬕջամտթյան բնյթն  հետևանքները:
Սահմանադրթյան 25-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի համաձայն՝ «1. Յրաքանչյր ոք նի ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնﬗելիթյան իրավնք: 2. Ֆիզիկական
և հոգեկան անձեռնﬗելիթյան իրավնքը կարող է սահմանափակվել ﬕայն օրենքով՝ պետական անվտանգթյան, հանցագործթյնների կանխման կամ բացահայտման, հասարակական կարգի, առող ջթյան և բարոյականթյան կամ այլոց
հիﬓական իրավնքների և ազատթյնների պաշտպանթյան նպատակով»:
Այսպիսով՝ նշված իրավ նքին որևէ ﬕջամտ թյ ն կարող է տեղի
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ցառապես Սահմանադր թյան 25-րդ հոդվածի 2-րդ մաս մ նախատեսված հիմքերով՝ պահպանելով նման ﬕջամտ թյան համաչափ թյան պահանջը: Մնացած բոլոր դեպքեր մ բժշկական ﬕջամտ թյ նը կարող է տեղի

նենալ բա-

ցառապես նման ﬕջամտ թյան ենթարկվող անձի համաձայն թյամբ:
Ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնﬗելի թյան իրավ նքին բժշկական ﬕջամտ թյ նը բացառապես նման ﬕջամտ թյան ենթարկվող անձի համաձայն թյամբ իրականացնել

սահմանադրական պահանջը վերաբեր մ է այն դեպքե-

րին, երբ անձը գիտակց մ է իր հոգեկան առող ջ թյան վիճակը, հստակ հասկան մ և կանխատես մ է իր հոգեկան առող ջ թյանը բժշկական ﬕջամտ թյան
կամ դրա բացակայ թյան հնարավոր հետևանքները:
Այլ է իրավիճակը, երբ անձը հոգեկան առող ջթյան հետ կապված որոշակի խնդիրների պատճառով ամբող ջթյամբ կամ որոշակիորեն նակ չէ գիտակցել իր հոգեկան առող ջթյան վիճակը, հստակ հասկանալ և կանխատեսել իր հոգեկան անձեռնﬗելիթյանը բժշկական ﬕջամտթյան կամ դրա բացակայթյան հնարավոր
հետևանքները: Նման իրավիճակներմ անձը չի կարող լիարժեքորեն ինքնրյն
իրականացնել իր հիﬓական իրավնքները, և նրա փոխարեն այդ իրավնքներն
իրականացնմ է օրինական ներկայացցիչը: Սակայն օրինական ներկայաց ցչի
կողﬕց հոգեկան առող ջ թյան հետ կապված խնդիրներ

նեցող անձի փոխա-

րեն նրա իրավ նքներն ամբող ջ թյամբ իրականացնելը չի կարող արդարացված դիտարկվել բոլոր այն դեպքեր մ, երբ անձն ամբող ջ թյամբ զրկված չէ
իր հոգեկան առող ջ թյան վիճակը գիտակցել , իր հոգեկան առող ջ թյանը
բժշկական ﬕջամտ թյան կամ դրա բացակայ թյան հնարավոր հետևանքները
հստակ հասկանալ

և կանխատեսել

նակ թյ նից:

Այսինքն՝ հոգեկան անձեռնﬗելիթյանը բժշկական ﬕջամտթյան անհրաժեշտթյան դեպքմ օրինական ներկայաց ցչի խնդիրը պետք է լինի հոգեկան
առող ջ թյան հետ կապված խնդիրներ
չափով վերջինս

նեցող անձին աջակցելն այն չափով, որ

նակ չէ գիտակցել իր հոգեկան առող ջ թյան վիճակը, հստակ

հասկանալ և կանխատեսել իր հոգեկան առող ջ թյանը բժշկական ﬕջամտ թյան կամ դրա բացակայ թյան հնարավոր հետևանքները:
4.2. (…) Օրենքով սահմանված կարգով անգործ նակ ճանաչված կամ 18 տարին
չլրացած անձանց հոգեկան անձեռնﬗելի թյան իրավ նքը կարգավորելիս
օրենքները պետք է սահմանեն այդ իրավ նքի արդյ նավետ իրականացման
համար անհրաժեշտ կազմակերպական կառ ցակարգեր և ընթացակարգեր՝
այն հաշվով, որ չխախտվի իրավ նքների սահմանափակման համաչափ թյան
սկզբ նքի մաս կազմող՝ սահմանափակման համար ընտրված ﬕջոցների՝ Սահ90
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մանադր թյամբ սահմանված նպատակին հասնել

համար անհրաժեշտ լինել

պահանջը:
Վերոնշյալ բոլոր պահանջները պետք է կատարվեն ինչպես անձի՝ իր համաձայն թյամբ բժշկական ﬕջամտ թյան ենթարկվել , այնպես էլ անձի՝ իր առողջական վիճակի մասին տեղեկ թյ ն ստանալ

իրավ նքների իրացման համա-

տեքստ մ:
4.3. (…) Այսպիսով, վիճարկվող իրավակարգավորﬓերի համատեքստմ Սահմանադրական դատարանը փաստմ է, որ ﬕջազգային իրավական վերոնշյալ փաստաթղթերմ ամրագրված կարգավորﬓերի համադրված վերլծթյնը վկայմ է, որ՝
1)

ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնﬗելի թյան հիﬓական իրավ նքի երաշխավոր ﬓ ապահովող նորմատիվ կարգավոր ﬓերը պետք է նպատակա ղղված
լինեն անձի՝ իր համաձայն թյամբ բժշկական ﬕջամտ թյան ենթարկվել
անձի՝ իր առող ջական վիճակի մասին տեղեկ թյ ն ստանալ

և

իրավ նքների

պատշաճ իրացման համար նախադրյալների ստեղծմանը,
2) բժշկական տեղեկ թյ նների մատչելի թյան իրավ նքի արդյ նավետ իրականացման հիման վրա պետք է երաշխավորվի անչափահասների և անգործ նակ
ճանաչված անձանց պատշաճ մասնակց թյ նն իրենց նկատմամբ իրականացվող բժշկական ﬕջամտ թյ ններին՝ իրազեկված համաձայն թյ ն ստանալ
պահանջի խստագ յն պահպանման պայմաններ մ,
3)

բժշկական ﬕջամտ թյան ենթարկել
խանգար մ

գործընթացի շրջանակներ մ հոգեկան

նեցող երեխայի իրավ նքները պետք է պատշաճ ձևով երաշ-

խավորվեն օրենքով, եթե երեխայի տարիքը և հոգեկան խանգարման բն յթը
թ յլ են տալիս, որ վերջինս արտահայտի իր կամքը և գիտակցի իր նկատմամբ
կատարվող բժշկական ﬕջամտ թյան բն յթն

հետևանքները: Չնայած այն

հանգամանքին, որ վերը նշված ﬕջազգային իրավական փաստաթղթերով կարևորվ մ է հոգեկան առող ջ թյան խնդիրներ
անձի, այդ թվ մ՝ երեխաների լսված լինել

նեցող անգործ նակ ճանաչված

իրավ նքը, երբ անձը փաստացի

-

նակ է համաձայն թյ ն տալ իր առող ջ թյանը ﬕջամտ թյան վերաբերյալ, այդ հանդերձ, ﬕջազգային իրավական հիշատակված ակտերի համատեքստ մ
առանձնակի կարևոր թյ ն է տրվ մ նաև այն անձի լսված լինել

իրավ նքին,

որի համաձայն թյ նը ստանալը՝ համաձայն թյ ն տալ ն փաստացի
չլինել

նակ

հիմքով, պարտադիր չէ, սակայն այդ դեպք մ նրա իրավ նքների պատ-

շաճ իրացման համար պարտադիր պայման է անձի՝ նախկին մ արտահայտած
ցանկ թյ նը և կարծիքը հաշվի առնելը:
4.4. Վիճարկվող դրյթների և դրանք ամրագրող օրենքների համալիր վերլծթյնից
հետևմ է.
1)

օրենսդրական ձևակերպ ﬓերը վերաբեր մ են 18 տարին չլրացած անչափահասներին և երեխաներին, օրենքով սահմանված կարգով անգործ նակ ճանաչ-
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ված, ինչպես նաև հոգեկան խանգար ﬓերով տառապող այն անձանց, որոնք
անձամբ կամ օրինական ներկայաց ցչի ﬕջոցով օժտված են առող ջական վիճակի

բ ժման մասին տեղեկ թյ ններ ստանալ

յան համար դիﬔլ , համաձայն թյ ն տալ

և բժշկական ﬕջամտ թ-

կամ դրանից հրաժարվել

իրա-

վ նքներով,
2)

18 տարին չլրացած անչափահասի կամ օրենքով սահմանված կարգով անգործ նակ ճանաչված անձի առող ջական վիճակի մասին տեղեկ թյ նները տրվ մ
են բացառապես նրանց օրինական ներկայաց ցիչներին («Բնակչ թյան բժշկական օգն թյան և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան
օրենք, 7-րդ հոդվածի 3-րդ մաս),

3)

18 տարին չլրացած անչափահասի կամ օրենքով սահմանված կարգով անգործ նակ ճանաչված անձի նկատմամբ, ինչպես նաև այն դեպքեր մ, երբ անձի
վիճակը թ յլ չի տալիս արտահայտել իր կամքը, բժշկական ﬕջամտ թյան համար համաձայն թյ նը տրվ մ է ﬕայն նրա օրինական ներկայաց ցչի կողﬕց
(«Բնակչ թյան բժշկական օգն թյան և սպասարկման մասին» Հայաստանի
Հանրապետ թյան օրենք, 8-րդ հոդվածի 3-րդ մաս),

4) անչափահասի կամ անգործ նակ ճանաչված անձի օրինական ներկայաց ցչի բացակայ թյան դեպք մ բժշկական ﬕջամտ թյան վերաբերյալ որոշ մը
կայացվ մ է բժշկական խորհրդակց թյան (կոնսիլի ﬕ), իսկ դրա անհնարին թյան դեպք մ` բժշկի կողﬕց՝ ելնելով պացիենտի շահերից («Բնակչ թյան
բժշկական օգն թյան և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան
օրենք, 8-րդ հոդվածի 4-րդ մաս),
5) բժշկական ﬕջամտ թյ նից հրաժարվել

փաստը գրանցվ մ է բժշկական փաս-

տաթղթեր մ և հավաստվ մ պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայաց ցչի
կողﬕց («Բնակչ թյան բժշկական օգն թյան և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենք, 17-րդ հոդվածի 2-րդ մաս),
6)

բ ժաշխատողները պարտավոր են պացիենտին և (կամ) նրա օրինական ներկայաց ցչին տեղ յակ պահել իր առող ջ թյան կամ բժշկական ﬕջամտ թյան
բ ժման գործընթացների վերաբերյալ («Բնակչ թյան բժշկական օգն թյան և
սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենք, 19.3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ),

7)

հոգեկան խանգար ﬓեր

նեցող երեխայի բ ժման, հետազոտման, հոգեբ -

ժական կազմակերպ թյանը դիﬔլ

իրավ նքը վերապահված է նրա օրինա-

կան ներկայաց ցչին, իսկ բ ժ մ իրականացնել

կամ բ ժ ﬕց հրաժարվել

հետ կապված հարցերը համաձայնեցվ մ են երեխայի կամ նրա օրինական ներկայաց ցչի հետ («Հոգեբ ժական օգն թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենք, 6-րդ հոդվածի 10-րդ մաս, 9-րդ հոդվածի 1-2-րդ մասեր, 15, 16-րդ
հոդվածներ),
8)

հոգեբ ժական հետազոտ մը կամ հետազոտվողի իրավ նքների մասին իրազեկ մը կարող է իրականացվել առանց հետազոտվողի համաձայն թյան կամ
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հետազոտվողի կամ նրա օրինական ներկայաց ցչի համաձայն թյամբ («Հոգեբ ժական օգն թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքի 19-րդ
հոդվածի 3-4-րդ մասեր, հավելվածի VI բաժնի 4-րդ կետի երկրորդ պարբեր թյ ն),
9)

հոգեկան խանգար ﬓերով տառապող անձն առանց իր կամ իր օրինական ներկայաց ցչի համաձայն թյան կարող է հոսպիտալացվել հոգեբ ժական հանձնաժողովի կողﬕց, եթե նա վտանգ է ներկայացն մ իր կամ այլ անձանց համար,
կամ բ ժ մ չիրականացնելը կամ բ ժ մը դադարեցնելը կարող է վատթարացնել հիվանդի առող ջական վիճակը («Հոգեբ ժական օգն թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենք, 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս),

10) երեխան առանց օրինական ներկայաց ցչի համաձայն թյան հոգեբ ժական
հաստատ թյ ն կարող է հոսպիտալացվել ﬕայն դատարանի վճռով` օրենքով
նախատեսված դեպքեր մ և կարգով («Երեխայի իրավ նքների մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենք, 32-րդ հոդվածի 2-րդ մաս):
Վերլ ծելով անչափահասների կամ անգործ նակ ճանաչված անձանց տրամադրվող բժշկական օգն թյան և սպասարկման, ինչպես նաև հոգեբ ժական
օգն թյան գործընթացներ մ վերջիններիս կամքը կամ բժշկական ﬕջամտ թյան վերաբերյալ համաձայն թյան պայմանների սահմանման հետ կապված
հարաբեր թյ նները կարգավորող օրենքների համապատասխան նորﬔրը՝
Սահմանադրական դատարանն արձանագր մ է, որ վերաբերելի օրենսդր թյան շրջանակներ մ 18 տարին չլրացած կամ օրենքով սահմանված կարգով անգործ նակ ճանաչված պացիենտները բժշկական ﬕջամտ թյան ենթարկվել
առ մով հավասարեցված են այն պացիենտներին, որոնց վիճակը թ յլ չի տալիս
արտահայտել իրենց կամքը և նրանց փոխարեն համաձայն թյ նը տրվ մ է
նրանց օրինական ներկայաց ցիչների կողﬕց:
Մյ ս կողﬕց, անհրաժեշտ է ընդգծել, որ օրենսդիրը 18 տարին չլրացած կամ
օրենքով սահմանված կարգով անգործ նակ ճանաչված անձանց չի դիտարկել
որպես պացիենտներ, որոնց վիճակը թ յլ չի տալիս արտահայտել իրենց կամքը: Այսինքն, ըստ այդ տրամաբան թյան՝ թեև անձի վիճակը կարող է թ յլ տալ
նրան արտահայտել իր կամքը, սակայն 18 տարին չլրացած լինել
քով սահմանված կարգով անգործ նակ ճանաչված լինել
զրկվ մ է իր կամքն արտահայտել

փաստի

կամ օրենժով անձը

հնարավոր թյ նից: Մինչդեռ նման ﬔխա-

նիկական մոտեց մը չի կարող համահ նչ լինել վերոնշյալ սահմանադրական
պահանջներին:
(...) Միաժամանակ Սահմանադրական դատարանն արձանագրմ է, որ անգործնակ
ճանաչված չափահաս անձին տրամադրվող բժշկական օգնթյան և սպասարկման,
նաև հոգեբժական օգնթյան գործընթացներմ վերջինիս կամքը հաշվի առնեՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
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լ պահանջ թեև ամրագրված է, սակայն գործնականմ այն հաճախ շրջանցվմ է
գործող օրենսդրթյամբ ամրագրված այլընտրանքի ժով, օրինակ՝ անձի օրինական ներկայացցչի համաձայնթյամբ՝ որպես բավարար պայման, անչափահաս
կամ օրենքով սահմանված կարգով անգործնակ ճանաչված պացիենտի դեպքմ,
կամ այն դեպքերմ, երբ պացիենտի վիճակը թյլ չի տալիս արտահայտել իր կամքը: Բացի դրանից, վիճարկվող դրյթներմ անձի՝ բժշկական ﬕջամտթյան վերաբերյալ համաձայնթյան պայմանը բավարարվմ է օրինական ներկայացցչի
համաձայնթյամբ՝ առանց այդ անձի իրական, գիտակցված կամահայտնթյան:
Այդ դրյթներմ առկա են հետաձգման ոչ ենթակա դեպքերի ամրագրﬓ այն պարագայմ, երբ խոսքը վերաբերմ է անգործնակ ճանաչված անձանց, հոգեկան
խանգարմով տառապող անձանց բժմանը, հոգեբժական կազմակերպթյնմ արտահիվանդանոցային ձևով բժշկական խորհրդատվթյանը կամ փորձաքննթյանը կամ ախտորոշմանը կամ բժմանը, դիսպանսերային արտահիվանդանոցային հոգեբժական օգնթյանը՝ անձի կամ անձի օրինական ներկայացցչի
դիմﬕ համաձայն:
Այսինքն, գործնականմ նախատեսված չէ, թե ո՞ր դեպքերմ է բժմը կատարվմ հոգեկան խանգարմով տառապող անձի և ո՞ր դեպքերմ՝ նրա օրինական
ներկայացցչի գրավոր համաձայնթյամբ:
Վիճարկվող դր յթներ մ պացիենտի համաձայն թյ նն ստանալ
պատվելի թյան և նրան՝ բժշկական գործընթացին մասնակից դարձնել

նախաորևէ

կառ ցակարգ առկա չէ, և անձի փոխարեն օրինական ներկայաց ցչի համաձայն թյ նն ինքնին դիտարկվ մ է որպես բավարար պահանջ: Թեև գործնական մ իրավական այդ պահանջը բավարարվ մ է, սակայն նման կարգավոր մը խնդրահար յց է անձի վերաբերելի հիﬓական իրավ նքների երաշխավորման տեսանկյ նից:
Սահմանադրական դատարանը փաստ մ է, որ Սահմանադր թյան 25-րդ հոդվածի 2-րդ մաս մ ամրագրված՝ հոգեկան անձեռնﬗելի թյան հիﬓական իրավ նքի սահմանափակման որևէ հիմք չի կարող դիտվել որպես բավարար և անհրաժեշտ պայման՝ հոգեկան անձեռնﬗելի թյան իրավ նքի սահմանափակման
համար: Այսպես՝ պետական անվտանգ թյ նը, հանցագործ թյ նների կանխ մը կամ բացահայտ մը, հասարակական կարգի, բարոյական թյան կամ այլոց իրավ նքների պաշտպան թյ նը որևէ կերպ չեն կարող արդարացնել անձի
համաձայն թյան պահանջի բացակայ թյ նը և (կամ) նրա օրինական ներկայաց ցչին նախապատվ թյ ն տալը,

ստի առկա չէ որևէ սահմանադրական

հիմք՝ նշված նպատակներով անձի հոգեկան անձեռնﬗելի թյան հիﬓական
իրավ նքը սահմանափակել
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Ինչ վերաբերմ է որևէ անձի կամ այլոց առող ջթյան պաշտպանթյան նկատառﬓերով նրա հոգեկան անձեռնﬗելիթյան իրավնքի սահմանափակմանը,
ապա Սահմանադրական դատարանը գտնմ է, որ հենց այդ նպատակով ոչ թե
պետք է սահմանափակվի անձի իրազեկված համաձայնթյնն ստանալը, այլ այն
պետք է երաշխավորվի բոլոր դեպքերմ, երբ նա նակ է ինքնրյն իրականացնել այդ իրավնքը: Նրա հոգեկան առող ջթյանը ﬕջամտթյնն այդ համաձայնթյամբ պայմանավորելն ինքնին չի ենթադրմ, որ նա, Սահմանադրթյան 27-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետին համապատասխան, եթե հոգեկան խանգարմ նի և նրանից վտանգ է բխմ, չի կարող զրկվել անձնական ազատթյնից օրենքով
սահմանված կարգով:
Բացի դրանից, Սահմանադրական դատարանը գտն մ է, որ օրինական ներկայաց ցչի ներգրավ ﬓ արդարացված է ﬕայն ս բսիդիար թյան սկզբ նքով,
այն է՝ եթե հոգեկան առող ջ թյան իրավ նքի կրողը փաստացի

նակ չէ ինք-

ն ր յն իրականացնել հոգեկան անձեռնﬗելի թյան իր հիﬓական իրավ նքը:
Դա կարող է ներառել նաև այն դեպքերը, երբ անձի մոտ թեև առերև յթ առկա է
հիշյալ իրավ նքը սեփական պատասխանատվ թյամբ իրականացնել

կարո-

ղ թյ ն, սակայն դրանով նա կարող է անխ սափելիորեն ﬖաս պատճառել իր
իսկ հոգեկան առող ջ թյանը: Սահմանադրական դատարանը գտն մ է, որ յ րաքանչյ ր կոնկրետ դեպք մ անհրաժեշտ է ապահովել անձի հոգեկան առողջ թյան և իր հիﬓական իրավ նքն ինքն ր յն իրականացնել

նակ թյան

պատշաճ մասնագիտական գնահատ մ:
(…)
4.5. Ինչ վերաբերմ է «Բնակչթյան բժշկական օգնթյան և սպասարկման մասին»
Հայաստանի Հանրապետթյան օրենքի 17-րդ հոդվածով ամրագրված վիճարկվող
իրավակարգավորմանը, ապա Սահմանադրական դատարանն արձանագրմ է, որ
հիշյալ կարգավորման շրջանակներմ բժշկական ﬕջամտթյնից հրաժարվել
փաստը հավաստել մասով պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացցչի համար նախատեսվել է պատշաճ հնարավորթյն: Իսկ նյն օրենքի 19.3-րդ հոդվածի համաձայն՝ պացիենտը և (կամ) նրա օրինական ներկայացցիչը պետք է տեղեկացվեն պացիենտի առող ջթյանը վերաբերող հետազոտթյնների արդյնքների, հիվանդթյան ախտորոշման և բժման ﬔթոդների, դրանց հետ կապված
ռիսկերի, բժշկական ﬕջամտթյան հնարավոր տարբերակների, հետևանքների և
բժման արդյնքների մասին:
Վերոգրյալը վերաբերմ է նաև «Հոգեբժական օգնթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետթյան օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերին, 15 և 16-րդ հոդվածներին, 19-րդ հոդվածի 2, 3 և 4-րդ մասերին, 22-րդ հոդվածի 1-ին մասին և հիշՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
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յալ օրենքի հավելվածի 6-րդ բաժնի 4-րդ կետի երկրորդ պարբերթյանը, քանի որ
հիշյալ կարգավորﬓերի ժով հոգեկան խանգարմով անձին բժշկական ﬕջամտթյան ենթարկել գործընթացի շրջանակներմ հաշվի է առնվմ տվյալ անձի
կամ նրա օրինական ներկայացցչի կարծիքը:
Միևնյն ժամանակ Սահմանադրական դատարանը գտնմ է, որ բժշկական ﬕջամտ թյ նից հրաժարվել , անձին իր առող ջ թյանը վերաբերող հետազոտ թյ նների արդյ նքների, հիվանդ թյան ախտորոշման և բ ժման ﬔթոդների,
դրանց հետ կապված ռիսկերի, բժշկական ﬕջամտ թյան հնարավոր տարբերակների, հետևանքների և բ ժման արդյ նքների մասին տեղեկացնել
կան խանգար մով անձին բժշկական ﬕջամտ թյան ենթարկել

և հոգե-

գործընթացի

շրջանակներ մ «Բնակչ թյան բժշկական օգն թյան և սպասարկման մասին»
Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքի 17-րդ և 19.3-րդ հոդվածներով, ինչպես
նաև «Հոգեբ ժական օգն թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի, 15 և 16-րդ հոդվածների, 19-րդ հոդվածի
2, 3 և 4-րդ մասերի, 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի և հիշյալ օրենքի հավելվածի 6-րդ
բաժնի 4-րդ կետի երկրորդ պարբեր թյան կիրառման ժամանակ պետք է ապահովվի անձի համաձայն թյ նն ստանալ

նախապատվ թյ նը` իր օրինական

ներկայաց ցչի հաﬔմատ:
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4. ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅVԱՆ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՕԳՆVVՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿVՄ ՍՏԱՆԱԼV ԻՐԱՎVՆՔԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք75
Հոդված 64.
(…)
5.

Երկարամյա ծառայթյան կամ հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակ
ստացող նախկին զինծառայողները, զինվորական ծառայթյան ընթացքմ ձեռք
բերած հիվանդթյան կամ ստացած խեղման կամ ﬖասվածքի պատճառով զոհված
(մահացած) զինծառայողի ընտանիքի անդաﬓերը բժշկական օգնթյամբ ապահովվմ են սյն հոդվածով սահմանված կարգով:

(…)
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5. ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻՆ ՀԱԿԱՑVՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅVԱՆ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՊԱՀՊԱՆԵԼV ԻՐԱՎVՆՔԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ կառավար թյան 2018 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 404-Ն որոշ մ «Զինվորական ծառայ թյան համար քաղաքաց

կամ զինծառայողի պիտանի թյան

աստիճանը որոշող հիվանդ թյ նների ցանկը, ինչպես նաև քաղաքաց

կամ

զինծառայողի առող ջական վիճակին հակաց ցված զինվորական ծառայ թյան
պայմանները հաստատել

մասին»76

Սյն որոշմամբ սահմանվմ է զինվորական ծառայթյան համար քաղաքաց կամ
զինծառայողի պիտանիթյան աստիճանը որոշող հիվանդթյնների ցանկը (N 1 հավելված) և քաղաքաց կամ զինծառայողի առող ջական վիճակին հակացցված զինվորական ծառայթյան պայմանները` ըստ զինվորական ծառայթյան համար քաղաքաց
կամ զինծառայողի պիտանիթյան աստիճանը որոշող հիվանդթյնների ցանկի 1-ին
և 3-րդ սյնակներով փորձաքննվողների զինվորական ծառայթյան սահմանափակմների բնթագրերի և զինվորական ծառայթյան ընթացքմ չթյլատրվող ֆիզիկական
վարժթյնների (N 2 հավելված):

Մարդ

իրավ նքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավ նք

Քիլինջը և այլք ընդդեմ Թ րքիայի (Kilinç and others v. Turkey) գործով 2005 թվականի սեպտեմբերի 7-ի վճիռը, գանգատ թիվ 40145/98, պար. 41, 42

77

Պետթյնը պետք է գործնական ﬕջոցներ ձեռնարկի զորակոչված քաղաքացիների
արդյնավետ պաշտպանթյնն ապահովել ղղթյամբ` նվազագյնի հասցնելով
առող ջթյանը սպառնացող ռիսկը՝ այլնի հետ ﬔկտեղ տրամադրելով նրանց պահանջվող բժշկական օգնթյն:
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Չեմբերն ընդդեմ Ռ սաստանի (Chember v. Russia) գործով 2008 թվականի դեկտեմբերի 1-ի վճիռը78
50. Մարդ իրավնքների եվրոպական դատարանի իրավաբանթյան համաձայն՝ պետթյնը պարտավոր է ապահովել, որպեսզի անձը զինվորական ծառայթյնն
անցնի այնպիսի պայմաններմ, որոնք համատեղելի են նրա մարդկային արժանապատվթյնը հարգել հետ, իսկ զինվորական վարժանքների ընթացակարգը և ﬔթոդները չեն պատճառմ նրան ֆիզիկական տառապանք կամ չեն անցնմ զինվորական կարգկանոնի հետ կապված անխսափելի դժվարթյնների
չափն  սահմանը, և որ նման ծառայթյան պրակտիկ պահանջների հետ ﬔկտեղ
նրա առող ջթյնը և ինքնազգացողթյնը համարժեքորեն պաշտպանված են
(տես mutatis mutandis, Kılınç and Others v. Turkey, no. 40145/98, § 41, 7 հնիսի
2005, և Álvarez Ramón v. Spain (dec.), no. 51192/99, 3 հլիսի 2001): Պետթյան
առաջնային պարտականթյնն է անձին զինվորական ծառայթյան զորակոչել
դեպքմ նվազագյնի հասցնել նրա առողջթյանը սպառնացող ռիսկը, որը կարող
է առաջանալ ոչ ﬕայն զինվորական գործողթյնների և օպերացիաների բնյթից,
այլ նաև մարդկային գործոնի պատճառով:
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ՆՇՈՒՄՆԵՐ

1.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅVVՆ ԱՆՑՆԵԼV
ԻՐԱՎVՆՔԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն79
Հոդված 49. Հանրային ծառայ թյան անցնել

իրավ նքը

Յրաքանչյր քաղաքացի նի ընդհանր հիմնքներով հանրային ծառայթյան
անցնել իրավնք: Մանրամասները սահմանվմ են օրենքով:

Հոդված 57. Աշխատանքի ընտր թյան ազատ թյ նը և աշխատանքային իրավ նքները
1. Յրաքանչյր ոք նի աշխատանքի ազատ ընտրթյան իրավնք:

«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք80
Հոդված 4. Զինվորական ծառայ թյան կազմակերպման սկզբ նքները և ձևերը
2.

Զինվորական ծառայթյան ներգրավﬓ իրականացվմ է`

(...)
2) պայմանագրով`
ա. պահեստազորմ հաշվառված և պայմանագրային զինվորական ծառայթյն անցնել դիմմ ներկայացրած կամ ռազմասﬓական հաստատթյններ ընդնված քաղաքացիների համար,
բ. պայմանագրային զինվորական ծառայթյն անցնել դիմմ ներկայացրած իգական սեռի քաղաքացիների համար.
(...)
Հոդված 5. Զինվորական ծառայ թյան տեսակները և ժամկետները
2.

Ժամկետային զինվորական ծառայթյնը բաղկացած է պարտադիր և պայմանագրային զինվորական ծառայթյններից:

(…)
8.

Պայմանագրային զինվորական ծառայթյն է համարվմ զինված ժերմ և այլ
զորքերմ պայմանագրի հիման վրա կազմակերպվող ծառայթյնը: Պայմանագրային զինվորական ծառայթյն անցնել պայմանագրերը կնքվմ են 3-12 աﬕս
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կամ երկ կամ երեք կամ չորս կամ հինգ տարի ժամկետով, իսկ ռազմասﬓական հաստատթյններ ընդնված քաղաքացիների հետ` տվյալ ռազմասﬓական հաստատթյնմ սﬓառթյան և հետսﬓական 10 տարի ժամկետով,
որը պարտադիր զինվորական ծառայթյն չանցած քաղաքացիների մասով ներառմ է նաև սﬓառթյան ժամանակահատվածը` որպես պարտադիր զինվորական ծառայթյն:

ՀՀ պաշտպան թյան նախարարի 2018 թվականի դեկտեմբերի 17-ի թիվ 1550-Ն
հրաման «ՀՀ զինված

ժեր մ պայմանագրային զինվորական ծառայ թյան ըն-

դ նել

կարգը հաստատել

մասին»81

Սյն հրամանի Հավելված 1-ով սահմանվմ է ՀՀ զինված ժերմ պայմանագրային
զինվորական ծառայթյան ընդնել կարգը։

Միջազգային իրավական դր յթներ
ՄԱԿ-ի Քաղաքացիական և քաղաքական իրավ նքների մասին դաշնագիր82
Հոդված 25.
Յրաքանչյր քաղաքացի, առանց 2-րդ հոդվածմ հիշատակվող որևէ խտրականթյան և անհիﬓ սահմանափակﬓերի, պետք է իրավնք և հնարավորթյն նենա
իր երկրմ հավասարթյան ընդհանր պայմաններով մտնել պետական ծառայթյն:

Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի թիվ 1742 (2006) հանձնարարական «Զինծառայողների իրավ նքների մասին»83
1. (…) Վեհաժողովը համարմ է, որ զինծառայողները համազգեստով քաղաքացիներ
են, ովքեր պետք է օգտվեն ﬕևնյն հիﬓարար ազատթյններից՝ ներառյալ այն
ազատթյնները, որոնք ամրագրված են Մարդ իրավնքների եվրոպական կոնվենցիայմ (ԵԽ թիվ 5 պայմանագիր) և Վերանայված եվրոպական սոցիալական
խարտիայմ (ԵԽ թիվ 163 պայմանագիր), ինչպես նաև նշմ է, որ ինչպես ցանկացած քաղաքաց դեպքմ է, զինծառայողների իրավնքներն  արժանապատվթյնը պետք է պաշտպանվեն՝ հաշվի առնելով նրանց ստանձնած զինվորական
պարտականթյններին բնորոշ ծայրահեղ իրավիճակները:

81
82
83
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2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ՇԱԲԱԹ ՕՐԸ ԾԱՌԱ
ՅVԱՆ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼԸ, ԱՅԼ ԶՈՐԱՄԱՍ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼԸ և ԳՈՐ
ԾVՂԵԼԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն84
Հոդված 82. Աշխատանքային պայմանները
Յրաքանչյր աշխատող, օրենքին համապատասխան, նի առողջ, անվտանգ և
արժանապատիվ աշխատանքային պայմանների, առավելագյն աշխատաժամանակի
սահմանափակման, աﬔնօրյա և շաբաթական հանգստի, ինչպես նաև աﬔնամյա վճարովի արձակրդի իրավնք:

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք85
Հոդված 3. Աշխատանքային օրենսդր թյան սկզբ նքները
1.

Աշխատանքային օրենսդրթյան հիﬓական սկզբնքներն են`

(…)
4)

յրաքանչյր աշխատողի համար աշխատանքի արդարացի պայմանների իրավնքի ապահովմը (ներառյալ` անվտանգթյան ապահովման և հիգիենայի պահանջները բավարարող պայմանները, հանգստի իրավնքը).

Հոդված 7. Աշխատանքային օրենսդր թյան գործող թյան ոլորտը
7.

Հանրային պաշտոններ և հանրային ծառայթյան պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետթյան կենտրոնական բանկի աշխատողների աշխատանքային (ծառայողական) հարաբերթյնները կարգավորվմ
են սյն օրենսգրքով, եթե համապատասխան օրենքներով այլ բան նախատեսված
չէ:

Հոդված 139. Աշխատաժամանակի տևող թյ նը
1.

Աշխատաժամանակի նորմալ տևողթյնը չի կարող անցնել շաբաթական 40 ժամից:
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2.

Աﬔնօրյա աշխատաժամանակի տևողթյնը չի կարող անցնել թ աշխատանքային ժաﬕց, բացառթյամբ սյն օրենսգրքով, օրենքով, այլ իրավական ակտերով և
կոլեկտիվ պայմանագրով նախատեսված դեպքերի:

3.

Աշխատաժամանակի առավելագյն տևողթյնը, ներառյալ` արտաժամյա աշխատանքը, չի կարող անցնել օրական 12 ժաﬕց (հանգստի և սնվել համար` ընդﬕջմը ներառյալ), իսկ շաբաթվա ընթացքմ` 48 ժաﬕց:

Հոդված 142. Աշխատաժամանակի ռեժիմը
2.

Աշխատողների համար սահմանվմ է հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ` երկ
հանգստյան օրով: Այն կազմակերպթյններմ, որտեղ, արտադրթյան բնյթով
կամ այլ պայմաններով պայմանավորված, անհնար է հնգօրյա աշխատանքային շաբաթի կիրառմը, սահմանվմ է վեցօրյա աշխատանքային շաբաթ ﬔկ հանգստյան
օրով:

Հոդված 155. Աﬔնշաբաթյա անընդﬔջ հանգիստը
1.

Ընդհանր հանգստյան օրը կիրակին է, իսկ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա
դեպքմ` շաբաթը և կիրակին, բացառթյամբ սյն հոդվածի 2-4-րդ մասերով և այլ
իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերի:

(…)
6.

Հանգստյան օրերին աշխատողներին արգելվմ է ներգրավել աշխատանքներմ,
բացառթյամբ այն աշխատանքների, որոնց դադարեցմը արտադրթյան տեխնիկական պատճառներով անհնար է, կամ որոնք անհրաժեշտ են բնակչթյան
սպասարկման, ինչպես նաև անհետաձգելի նորոգման, բեռնման կամ բեռնաթափման աշխատանքների կատարման համար:

«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք86
Հոդված 40. Պայմանագրային զինծառայողին զինվորական պաշտոնից ազատելը
1. Պայմանագրային զինծառայողը զինվորական պաշտոնից ազատվմ է`
(…)
10) վեց աﬕսը գերազանցող ժամկետով ռազմասﬓական (կամ առկա սցմամբ
ոստիկանական սﬓական) հաստատթյններ, համապատասխան սպայական
կամ սերժանտական դասընթացներ, ասպիրանտրա, դոկտորանտրա, կլինիկական օրդինատրա կամ ինտերնատրա ընդնվել կամ Հայաստանի Հանրապետթյան կամ այլ պետթյան ռազմասﬓական կամ այլ հաստատթյնմ վերապատրաստման գործղվել դեպքմ.
86
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Հոդված 42.

Պայմանագրային զինծառայողին ծառայ թյան նոր վայր տեղափոխելը և գործ ղելը, պայմանագրային զինծառայողի ծառայողական պարտական թյ նների կատար մը ժամանակավորապես կասեցնելը

1. Պայմանագրային զինծառայողը ծառայթյան նոր վայր տեղափոխվմ է հետևյալ
դեպքերմ.
1) ծառայողական անհրաժեշտթյնից ելնելով.
2) առաջխաղացման կարգով.
3) առող ջական վիճակի պատճառով` ռազմաբժշկական հանձնաժողովի եզրակացթյան հիման վրա (իր համաձայնթյամբ).
4) ընտանեկան պայմաններից ելնելով (իր խնդրանքով).
5) կազմակերպչական-հաստիքային ﬕջոցառﬓերի կապակցթյամբ.
6) պլանային փոխարինման կարգով.
7) ռազմասﬓական հաստատթյն, ասպիրանտրա, դոկտորանտրա, կլինիկական օրդինատրա, ինտերնատրա ընդնվել կապակցթյամբ.
8) ռազմասﬓական հաստատթյնից, ասպիրանտրայից, դոկտորանտրայից, կլինիկական օրդինատրայից, ինտերնատրայից ազատվել (հեռացվել)
պատճառով.
9) եթե դատարանի՝ օրինական ժի ﬔջ մտած դատավճռով նշանակվել է որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել սահմանափակման հետ կապված պատիժ:
2.

Պայմանագրային զինծառայողը, ծառայողական անհրաժեշտթյնից ելնելով, ծառայթյան նոր վայր տեղափոխվմ է հավասար պաշտոնի նշանակմամբ: Տեղափոխթյնը կատարվմ է առանց զինծառայողի համաձայնթյան, բացառթյամբ
այն դեպքերի, երբ զինծառայողի կամ նրա ընտանիքի անդաﬕ (կին, անչափահաս,
ﬕնչև 26 տարեկան` սովորող կամ հաշմանդամթյն նեցող երեխա, խնամքի
տակ գտնվող և համատեղ բնակվող անաշխատնակ անձ) համար, ռազմաբժշկական հանձնաժողովի եզրակացթյամբ, տեղափոխման վայրը հակացցված է:

3.

Պայմանագրային զինծառայողը առաջխաղացման կարգով ծառայթյան նոր վայր
տեղափոխվմ է բարձր պաշտոնի նշանակմամբ:

4.

Պայմանագրային զինծառայողը, ընտանեկան պայմաններից ելնելով, ծառայթյան
նոր վայր տեղափոխվմ է`
1) եթե սյն հոդվածի 2-րդ մասմ նշված ընտանիքի անդաﬕ համար ծառայթյան
վայրը հակացցված է.
2) բնակթյան վայրի բժշկասոցիալական փորձաքննթյան մարﬓի եզրակացթյան համաձայն` առանձին ապրող հոր, մոր, քրոջ, եղբոր, պապի, տատի, որդեգրողի մշտական կողﬓակի խնամքի անհրաժեշտթյնից ելնելով:

5.

Պայմանագրային զինծառայող ամսիններից ﬔկին, սյն հոդվածի համաձայն,
ծառայթյան նոր վայր տեղափոխել դեպքմ ﬕաժամանակ որոշմ է կայացվմ
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ծառայթյան նոր վայր տեղափոխել նաև մյս ամսնն, եթե փոխվմ է ընտանիքի բնակթյան վայրը: Եթե հնարավոր չէ զինծառայող ամսիններին ծառայթյան
նոր վայրմ ﬕաժամանակ նշանակել զինվորական պաշտոնների, ապա տեղափոխթյնը կատարվմ է ﬕայն զինծառայողի համաձայնթյամբ:
6.

Պայմանագրային զինծառայողը ծառայթյան նոր վայր ﬔկնմ է գործերը և պաշտոնը հանձնելց հետո` տեղափոխման հրամանն ստանալ օրվանից ոչ շ` քան
30-օրյա ժամկետմ, բացառթյամբ արձակրդմ, գործղման կամ բժման ﬔջ
գտնվել դեպքերի: Սյն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դեպքերմ պայմանագրային զինծառայողին ծառայթյան նոր վայր տեղափոխել հրամանի բողոքարկմը, ներառյալ՝ դատական կարգով, չի կասեցնմ դրա կատարմը:

7.

Պայմանագրային զինծառայողների սման կամ ծառայթյան, ինչպես նաև ծառայողական գործղﬓերն իրականացվմ են սյն օրենքով և ենթաօրենսդրական
նորմատիվ ակտերով սահմանված կարգով:

8.

Պայմանագրային զինծառայողի նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով ծառայողական քննթյն նշանակված լինել դեպքմ պայմանագրային զինծառայողին
զինվորական պաշտոնի նշանակել և (կամ) պաշտոնից ազատել իրավասթյն
նեցող հրամանատարի (պետի) հրամանով կարող է ﬕնչև ﬔկ աﬕս ժամկետով
ժամանակավորապես կասեցվել պայմանագրային զինծառայողի ծառայողական
պարտականթյնների կատարմը՝ պահպանելով դրամական ապահովթյնը:

Հոդված 43.

Պայմանագրային զինծառայողի պլանային փոխարինման կարգով տեղափոխ մը

1.

Պլանային փոխարինման կարգով ծառայթյան նոր վայր տեղափոխման ենթակա
են հատկ և կլիմայական ծանր պայմաններմ ծառայող սպայական կազﬕ պայմանագրային զինծառայողները: Հատկ և կլիմայական ծանր պայմաններմ ծառայթյան տևողթյնը և տեղափոխման կարգը սահմանմ է պետական լիազոր
մարﬓի ղեկավարը: Տեղափոխվող պայմանագրային զինծառայողները չեն օգտվմ
ծառայթյան նոր վայրն ընտրել իրավնքից: Նրանք նշանակվմ են հավասար
կամ բարձր զինվորական պաշտոնի` իրավաս պաշտոնատար անձի հրամանով:

(...)

«ՀՀ զինված

ժերի ներքին ծառայ թյան կանոնագիրքը հաստատել

մասին»

87

ՀՀ օրենք
Հոդված 227.
(...)

Հայաստանի Հանրապետթյան օրենքին համապատասխան` ծառայողական շա87
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բաթվա տևողթյնը սահմանվմ է` ժամկետային ծառայթյան զինծառայողների, սանողների և զինվորական սﬓական հաստատթյնների, սﬓական
կենտրոնների (զորամասերի) նկնդիրների և սանողների համար` վեցօրյա շաբաթ` հանգստյան ﬔկ օրով, սպաների, ենթասպաների, պայմանագրով զինվորական ծառայթյան անցած զինվորների, սերժանտների, ավագների, ինչպես նաև
կին զինծառայողների համար` հնգօրյա շաբաթ` հանգստյան երկ օրով:
(…)
Հանգստյան և տոնական օրերին ծառայողական պարտականթյնների կատարմանը ներգրավված սպաներին  ենթասպաներին զորամասի (ստորաբաժանման)
հրամանատարի որոշմով հանգիստ է տրվմ շաբաթվա մյս օրերին` ծառայթյան շահերի հաշվառմով: Հանգստի տևողթյնը չպետք է գերազանցի հանգստյան կամ տոնական օրը ծառայթյան ﬔջ անցկացրած ժամանակը:
Սպաներին, ենթասպաներին, պայմանագրով ծառայթյան անցած զինծառայողներին և կին զինծառայողներին շաբաթական ծառայթյան ժամանակի սահմանված
տևողթյնից դրս ծառայողական պարտականթյնների կատարմանը ներգրավել և այն շաբաթվա մյս օրերին հանգստով փոխհատցել անհնարինթյան դեպքմ այդ ժամանակը գմարվմ և զինծառայողին է տրվմ հանգստի լրացցիչ օրերի ձևով, որոնք կարող են ﬕացվել հիﬓական արձակրդներին:

Միջազգային իրավական դր յթներ
Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա88
Հոդված 2. Աշխատանքի արդար պայմանների իրավ նքը
Աշխատանքի արդար պայմանների իրավնքի արդյնավետ կիրառմը ապահովել նպատակով Կողﬔրը պարտավորվմ են՝
1.

օրական և շաբաթական աշխատանքային ժաﬔրի բանական տևողթյնը ապահովել համար աշխատանքային շաբաթը պետք է աստիճանաբար կրճատվի այն
չափով, որը թյլատրվմ է արտադրական աճով և այլ համապատասխան գործոններով,

2.

ապահովել վճարովի ոչ աշխատանքային օրեր,

3.

ապահովել տարեկան նվազագյնը չորսշաբաթյա վճարովի արձակրդ,

4.

վերացնել վտանգները հատկապես անառողջ և վտանգավոր աշխատանքներմ,
իսկ որտեղ դեռևս հնարավոր չէ, վերացնել կամ զգալիորեն նվազեցնել այս վտանգները, ապահովել աշխատանքային ժաﬔրի կրճատմ կամ սահմանել լրացցիչ
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վճարովի արձակրդներ այդ աշխատանքներմ ներգրավված աշխատողների համար,
5.

տրամադրել շաբաթական հանգիստ, որը հնարավորին չափով պետք է համընկնի
համապատասխան երկրմ կամ տարածաշրջանմ ավանդյթով կամ սովորյթով
որպես հանգստի օր ճանաչված օրվա հետ,

6.

ապահովել, որ աշխատողները հնարավորին չափ արագ և, ցանկացած դեպքմ,
իրենց աշխատանքի անցնելց հետո երկ ամսից ոչ շ գրավոր տեղեկացված լինեն պայմանագրի կարևոր ասպեկտների կամ աշխատանքային հարաբերթյան
վերաբերյալ,

7.

ապահովել, որ գիշերային ժաﬔրին աշխատողներն օգտվեն իրենց գործի հատկ
բնյթի համար հատկացվող ﬕջոցներից:
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Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ 4 (2010) հանձնարարական
«Զինծառայողների իրավ նքների մասին»89
67. Զինծառայողները պետք է իրավնք նենան օգտվել հանգստի ժամանակահատվածներից: Հանգստի ժամանակահատվածները պետք է հնարավորինս ներառվեն
նաև ռազմական պատրաստթյան և գործողթյնների պլանավորման փլերմ։
Պրոֆեսիոնալ զինծառայողները պետք է իրավնք նենան օգտվել վճարովի արձակրդից:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հ շագիր90
Պարտադիր ժամկետային զինծառայողները նյնպես նեն հանգստյան ժամանակահատվածների իրավնք: Աշխատանքի բնյթը, անվտանգթյան և առող ջթյան
հետ կապված վտանգները, որոնց զինծառայողները ենթարկվմ են, այն լրացցիչ հայեցակետերն են, որոնք պետք է հաշվի առնվեն: Զինված ժերմ աշխատանքին բնորոշ առանձնահատկթյնները կարող են արդարացնել որոշ սահմանափակﬓերը,
որոնք հասկանալի չէին լինի քաղաքացիական համատեքստմ, մասնավորապես՝ այն
ժամանակահատվածները, երբ վճարովի արձակրդը կարող է հնարավոր չլինել, օրինակ՝ դաշտային զորավարժթյնների կամ ռազմական գործողթյնների ընթացքմ: Սակայն այդ ժամանակահատվածները պետք է լինեն հնարավորինս կարճ, իսկ
սահմանափակﬓերը չպետք է համարժեք լինեն զինծառայողներին վճարովի արձակրդից ամբող ջթյամբ զրկելն: Ավելին՝ չնայած ﬕշտ չէ, որ հնարավոր է բացառիկ
հանգամանքներմ, օրինակ՝ դաշտային զորավարժթյնների և գործողթյնների
ընթացքմ, երաշխավորել զինծառայողների՝ հանգստի բավարար ժամանակ նենալ
իրավնքը, անհրաժեշտ է նվազագյնի հասցնել երկար ժամանակահատվածով առանց
որևէ հանգստի ﬓալ դեպքերը:
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3. ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅVVՆԻՑ ԱՐՁԱԿՎԵԼV ԻՐԱՎVՆՔԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն91
Հոդված 57.

Աշխատանքի ընտր թյան ազատ թյ նը և աշխատանքային իրավ նքները

(…)
5.

Պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանքն արգելվմ է: Պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանք չի համարվմ՝

1) այն աշխատանքը, որը, օրենքին համապատասխան, կատարմ է դատապարտված
անձը.
2) զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայթյնը.
3) յրաքանչյր աշխատանք, որը պահանջվմ է բնակչթյան կյանքին կամ բարօրթյանն սպառնացող արտակարգ իրավիճակների ժամանակ:

«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք92
Հոդված 54.

Պայմանագրային զինծառայողին զինվորական ծառայ թյ նից արձակել

1.

հիմքերը

Պայմանագրային զինծառայողը զինվորական ծառայթյնից արձակվմ է`

1) երկարամյա ծառայթյան զինվորական կենսաթոշակի իրավնք ձեռք բերելիս.
2)

զինվորական ծառայթյան ﬔջ գտնվել սահմանային տարիքը լրանալիս.

3)

պայմանագրի ժամկետը լրանալիս.

4)

առող ջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայթյան համար ոչ պիտանի
ճանաչվելիս.

5)

հաստիքների կրճատման, այդ թվմ` ստորաբաժանման լծարման դեպքմ, եթե
առկա չէ թափր այլ զինվորական պաշտոն կամ զինծառայողը համաձայն չէ նշանակվել այլ զինվորական պաշտոնի և չնի սյն օրենքով սահմանված պարտադիր զինվորական ծառայթյան չծառայած ժամկետ.

6)

սյն օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված կադրերի տրամադրթյան տակ գտնվել ժամկետը լրանալ դեպքմ, եթե առկա չէ
թափր այլ զինվորական պաշտոն կամ զինծառայողը համաձայն չէ նշանակվել
այլ զինվորական պաշտոնի և չնի սյն օրենքով սահմանված պարտադիր զինվո-
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րական ծառայթյան չծառայած ժամկետ.
7)

«զինվորական ծառայթյնից արձակմ» կարգապահական տյժ կիրառելիս.

8)

ﬕնչև պայմանագրի ժամկետը լրանալը զինվորական ծառայթյնից արձակվել զեկցագիր ներկայացնելիս, եթե չնի սյն օրենքով սահմանված պարտադիր
զինվորական ծառայթյան չծառայած ժամկետ.

9)

ռազմասﬓական հաստատթյնից կամ սպայական կամ սերժանտական դասընթացներից կամ ակադեﬕական սﬓառթյնից կամ պետական լիազոր
մարﬓի պատվերով ﬕջին մասնագիտական կամ բարձրագյն կամ հետբհական
սﬓական հաստատթյնից (այսհետ՝ սﬓառթյն) իր դիմﬕ համաձայն ազատվելիս կամ անբավարար առաջադիմթյան կամ անկարգապահթյան
հիմքով հեռացվելիս, եթե չնի սյն օրենքով սահմանված պարտադիր զինվորական ծառայթյան չծառայած ժամկետ.

10) դատարանի` օրինական ժի ﬔջ մտած դատավճռով ազատազրկման դատապարտվել հիման վրա պատիժ կրելիս կամ զինվորական կոչﬕց զրկվելիս.
11) զոհվել (մահանալ) կամ դատական կարգով անհայտ բացակայող կամ մահացած
ճանաչվել դեպքմ:
(...)
Հոդված 55.Պայմանագրային զինվորական ծառայ թյ նից արձակել

կարգը

(…)

6.

Պայմանագրային զինծառայողը զինվորական ծառայթյնից արձակվմ է նրան
պաշտոնի նշանակել իրավասթյն նեցող հրամանատարի (պետի) հրամանով`
արձակման հիմքեր ծագելց ոչ շ, քան ﬔկամսյա ժամկետմ: Արձակման հրամանմ պարտադիր նշվմ է զինծառայողի զինվորական ծառայթյան ընդհանր
ստաժը, որմ առանձին նշվմ են օրենքով սահմանված օրացցային ստաժը, իսկ
երկարամյա ծառայթյան զինվորական կենսաթոշակի իրավնք տվող անհրաժեշտ օրացցային ստաժի առկայթյան դեպքմ՝ նաև արտոնյալ պայմաններով
հաշվարկվող զինվորական ծառայթյան ժամանակահատվածները:

(...)

ՀՀ կառավար թյան 2010 թվականի ապրիլի 8-ի 393-Ն որոշ մ93

Սյն որոշմամբ սահմանվմ է ռազմասﬓական հաստատթյններ ավարտած
զինծառայողների կողﬕց հետսﬓական պայմանագրային զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել դեպքմ սման հետ կապված ծախսերի փոխհատցման կարգը։

93

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=77924
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ՀՀ կառավար թյան 2017 թվականի ապրիլի 6-ի թիվ 347-Ն որոշ մ94
Սյն որոշմամբ սահմանվմ է զինծառայողին հետսﬓական պայմանագրային
զինվորական ծառայթյան ընթացքմ զինվորական ծառայթյնից արձակելիս պայմանագրային պարտավորթյնն անպատշաճ կատարել համար իրավական հետևանքի կիրառման կարգը։

Միջազգային իրավական դր յթներ
Մարդ

իրավ նքների և հիﬓարար ազատ թյ նների պաշտպան թյան մասին
1950թ. եվրոպական կոնվենցիա95

Հոդված 4. Ստրկ թյան և հարկադիր աշխատանքի արգել մ
1. Ոչ ոք չպետք է պահվի ստրկթյան ﬔջ կամ անազատ վիճակմ:
2. Ոչ ոք չպետք է պարտադրվի կատարել պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանք:
3. Սյն հոդվածի նպատակների համար «պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանք»
հասկացթյնը չի ներառմ՝
ա. ցանկացած աշխատանք, որը սովորաբար պահանջվմ է կատարել սյն Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի դրյթների համաձայն կալանքի տակ գտնվել կամ
նման կալանքից պայմանականորեն ազատված լինել ընթացքմ,
բ.

զինվորական բնյթի ցանկացած ծառայթյն, իսկ այն երկրներմ, որտեղ
օրինական է ճանաչվմ զինվորական ծառայթյնից հրաժարվելը` համոզմնքներից ելնելով պարտադիր զինվորական ծառայթյան փոխարեն նշանակված ծառայթյնը,

գ.

ցանկացած ծառայթյն, որը պարտադիր է բնակչթյան կյանքին կամ բարեկեցթյանն սպառնացող արտակարգ դրթյան կամ աղետի դեպքմ,

դ.

սովորական քաղաքացիական պարտականթյնների մաս կազմող ցանկացած աշխատանք կամ ծառայթյն:

Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա96
Հոդված 1. Աշխատանքի իրավ նքը
Աշխատանքի իրավնքի արդյնավետ կիրառմը ապահովել նպատակով Կողﬔրը պարտավորվմ են ՝
2.

պաշտպանել աշխատողի՝ արդյնավետ կերպով իր ապրստը վաստակել իրավնքը նրա կողﬕց ազատորեն ընտրված ցանկացած աշխատանքով...:

94
95
96
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Զինծառայողների իրավ նքների մասին Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ CM/Rec(2010)4 հանձնարարական97
16. Իշխանթյնները չպետք է պրոֆեսիոնալ զինծառայողներին հարկադրեն անցնել այնպիսի ժամկետով ծառայթյն, որն անհիﬓ կսահմանափակի զինված ժերը
լքել նրանց իրավնքը և կհավասարվի հարկադիր աշխատանքի:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հ շագիր98
Եթե զինված ժերի ծառայթյան պայմաններով և դրյթներով սահմանվմ է, որ
զինծառայողի ծառայթյնից արձակվել ամսաթիվը կարող է հետաձգվել՝ ծառայթյան բաց թողնված մասը սահմանված կանոններին համապատասխան անցնել համար՝
սցման կամ այլ սﬓական դասընթացի մասնակցթյան կամ գերակա օպերատիվ պատճառներով, սա չի կարող դիտվել որպես նրանց ծառայթյնից հեռանալ
իրավնքի անհիﬓ սահմանափակմ:
Ինչ վերաբերմ է ծառայթյան անհիﬓ երկար ժամկետների սահմանմանը, ապա
օրենսդրական ակտերից ﬔկը, որով սահմանվմ էր, որ ﬕ քանի շրջան սցմ անցած պրոֆեսիոնալ սպաներին հրաժարականի թյլտվթյնը կարող է ﬔրժվել ﬕնչև
քսանհինգ տարի ժամկետով, Սոցիալական իրավնքների եվրոպական կոﬕտեի կողﬕց ճանաչվել է Խարտիայի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի խախտմ, ըստ որի՝ կողﬔրը
պարտավորվմ են պաշտպանել աշխատողի՝ իր ապրստն ազատորեն ընտրված աշխատանքով վաստակել իրավնքը: Այս դրյթն ապահովմ է պաշտպանթյն հարկադիր աշխատանքից, որը Կոﬕտեն հասկանմ է որպես «պարտադրանք որևէ աշխատողի նկատմամբ՝ կատարել աշխատանք հակառակ իր ցանկթյններին և առանց
ազատորեն արտահայտված իր համաձայնթյան»

97
98
99

99

։

https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
Տե՛ս, նյն տեղմ:
International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) v. Greece, Complaint No. 7/2000, Decision on the merits
of 5 December 2000, §21, http://hudoc.esc.coe.int/eng?i=cc-07-2000-dmerits-en
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Մարդ

իրավ նքների եվրոպական դատարանի նախադեպային
իրավ նք

Շիտոսն ընդդեմ Հ նաստանի (Chitos v. Greece) գործով 2015 թվականի հոկտեմբերի 19-ի վճիռը, գանգատ թիվ 51637/12100
83. 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «բ» ենթակետն` ամբող ջթյամբ և իր համատեքստմ,
ղղված է ﬕայն պարտադիր զինվորական ծառայթյանն այն երկրներմ, ր այն գոյթյն նի երկ պատճառով. ﬕ կողﬕց՝ կապված համոզմնքների հիման վրա ծառայթյնից հրաժարվող անձանց հետ, որոնք աﬔնայն հավանականթյամբ նորակոչիկներ են և ոչ կադրային զինվորականներ, իսկ մյս կողﬕց՝ պարբերթյան վերջմ
նշված զինվորական պարտադիր ծառայթյան հստակ վկայակոչման հետ կապված:

W., X., Y. and Z. v. United Kingdom գործով որոշ մ101

(…) Հանձնաժողովը գտնմ է, որ դիմմատի ծառայթյան նկատմամբ կիրառելի է
4-րդ հոդվածի 3-րդ պարագրաֆի սահմանափակող դրյթը, և, հետևաբար, այդպիսի ծառայթյնը որպես «հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանք» դիտարկել
վերաբերյալ գանգատը ենթակա է ﬔրժման որպես չհիﬓավորված գանգատ։
Հանձնաժողովը կարծմ է, որ «ստրկթյն» կամ «հարկադիր կամ պարտադիր
աշխատանք» հասկացթյնները տարանջատված են 4-րդ հոդվածմ, և թեև
դրանք երբեﬓ փաստացի համընկնմ են, դրանց չի կարելի վերաբերվել հավասարապես, և զինվորական ծառայթյնը «հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանք»
տերﬕնի շրջանակներից բացառել վերաբերյալ դրյթը չի ենթադրմ, որ բոլոր
հանգամանքներմ բացառված է նման ծառայթյան դիտարկմը «ստրկթյան»
դեմ ղղված արգելքի լյսի ներքո։

100 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155209
101 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-3053
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4. ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅVVՆԻՑ ԱՐՁԱԿԵԼԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք102

Հոդված 29.

Շարքային և սպայական կազﬔրի պարտադիր զինծառայողներին
զինվորական ծառայ թյ նից արձակելը

1.

Շարքային և սպայական կազﬔրի պարտադիր զինծառայողները զինվորական ծառայթյնից արձակվմ են`

(…)
2)

վաղաժամկետ`

ա. սյն օրենքի 28-րդ հոդվածի 11-րդ մասի 6-րդ կետի համաձայն առող ջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայթյան համար ոչ պիտանի ճանաչվել դեպքմ.
(…)
Հոդված 54.

Պայմանագրային զինծառայողին զինվորական ծառայ թյ նից արձակել

1.

հիմքերը

Պայմանագրային զինծառայողը զինվորական ծառայթյնից արձակվմ է`

(…)
4)

առող ջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայթյան համար ոչ պիտանի
ճանաչվելիս.

(…)

ՀՀ կառավար թյան 2018 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 404-Ն որոշ մ «Զինվորական ծառայ թյան համար քաղաքաց

կամ զինծառայողի պիտանի թյան

աստիճանը որոշող հիվանդ թյ նների ցանկը, ինչպես նաև քաղաքաց

կամ

զինծառայողի առող ջական վիճակին հակաց ցված զինվորական ծառայ թյան
պայմանները հաստատել

մասին»103

Սյն որոշմամբ սահմանվմ է զինվորական ծառայթյան համար քաղաքաց կամ
զինծառայողի պիտանիթյան աստիճանը որոշող հիվանդթյնների ցանկը (N 1 հա-

102 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685
103 https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=121634
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վելված) և քաղաքաց կամ զինծառայողի առող ջական վիճակին հակացցված զինվորական ծառայթյան պայմանները` ըստ զինվորական ծառայթյան համար քաղաքաց
կամ զինծառայողի պիտանիթյան աստիճանը որոշող հիվանդթյնների ցանկի 1-ին
և 3-րդ սյնակներով փորձաքննվողների զինվորական ծառայթյան սահմանափակմների բնթագրերի և զինվորական ծառայթյան ընթացքմ չթյլատրվող ֆիզիկական
վարժթյնների (N 2 հավելված):

5. ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎVՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆVVՆԸ
ԳՈՐԾԱՏVԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆVԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԼVԾԵԼԻՍ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք104
Հոդված 113. Աշխատանքային պայմանագրի լ ծ մը գործատ ի նախաձեռն թյամբ
1. Գործատն իրավնք նի աշխատողի հետ լծել անորոշ ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը, ինչպես նաև որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը նախքան դրա գործողթյան ժամկետի լրանալը`
1)

կազմակերպթյան լծարման (անհատ ձեռնարկատիրոջ գործնեթյան դադարման և օրենքով նախատեսված դեպքերմ պետական գրանցﬓ ժը կորցրած
կամ անվավեր ճանաչվել) դեպքմ.

2)

արտադրթյան ծավալների և (կամ) տնտեսական և (կամ) տեխնոլոգիական և (կամ)
աշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխման և (կամ) արտադրական
անհրաժեշտթյամբ պայմանավորված` աշխատողների քանակի և (կամ) հաստիքների կրճատման դեպքմ.

3)

աշխատողի` զբաղեցրած պաշտոնին կամ կատարած աշխատանքին չհամապատասխանել դեպքմ.

4)

աշխատողին նախկին աշխատանքմ վերականգնել դեպքմ.

5)

աշխատողի կողﬕց աշխատանքային պայմանագրով կամ ներքին կարգապահական կանոններով իրեն վերապահված պարտականթյնները առանց հարգելի
պատճառի պարբերաբար չկատարել դեպքմ.

6)

աշխատողի նկատմամբ վստահթյնը կորցնել դեպքմ.

7)

աշխատողի երկարատև անաշխատնակթյան հետևանքով (եթե աշխատողը
ժամանակավոր անաշխատնակթյան պատճառով աշխատանքի չի ներկայացել
ավելի քան 120 օր անընդﬔջ կամ վերջին տասներկ ամսվա ընթացքմ` ավելի

104 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142152
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քան 140 օր, եթե օրենքով և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված չէ, որ
որոշակի հիվանդթյնների դեպքմ աշխատատեղը և պաշտոնը պահպանվմ
են ավելի երկար ժամանակով).
8)

աշխատողի կողﬕց ոգելից խﬕչքների, թմրաﬕջոցների կամ հոգեներգործն նյթերի ազդեցթյան տակ աշխատավայրմ գտնվել դեպքմ.

9)

անհարգելի պատճառով ամբողջ աշխատանքային օրվա (հերթափոխի) ընթացքմ
աշխատողի` աշխատանքի չներկայանալ դեպքմ.

10) պարտադիր բժշկական զննթյնից աշխատողի հրաժարվել կամ խսափել
դեպքմ.
11) տարիքային կենսաթոշակի իրավնք նեցող աշխատողի վաթսներեք տարին,
իսկ տարիքային կենսաթոշակի իրավնք չնեցող աշխատողի վաթսնհինգ տարին լրանալ դեպքմ, եթե համապատասխան հիմքը նախատեսված է աշխատանքային պայմանագրով:
2.

Սյն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 7-րդ և 11-րդ կետերով նախատեսված
հիմքերով որոշակի ժամկետով կամ անորոշ ժամկետով կնքված աշխատանքային
պայմանագիրը լծելիս գործատն պարտավոր է այդ մասին աշխատողին ծանցել սյն օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ժամկետներմ:

3.

Սյն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով աշխատանքային պայմանագիրը գործատն կարող է լծել, եթե իր մոտ առկա հնարավորթյնների սահմաններմ աշխատողին առաջարկել է նրա մասնագիտական
պատրաստվածթյանը, որակավորմանը, առող ջական վիճակին համապատասխան
այլ աշխատանք, իսկ աշխատողը հրաժարվել է առաջարկված աշխատանքից:
Գործատի մոտ համապատասխան հնարավորթյնների բացակայթյան դեպ-

քմ պայմանագիրը լծվմ է առանց աշխատողին այլ աշխատանք առաջարկել:

«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք105
Հոդված 61. Զինծառայողների դրամական ապահով թյ նը
16. Զինվորական ծառայթյնից արձակվող և զինվորական ծառայթյան ընթացքմ
չօգտագործված արձակրդ նեցող զինծառայողներին տրվմ է փոխհատցմ`
ոչ ավելի, քան զինվորական ծառայթյնից արձակվել և դրան նախորդող երկ
տարվա չօգտագործված արձակրդի օրերի դիմաց՝ Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյան սահմանած չափով: Սյն մասմ նշված դեպքմ չօգտագործված արձակրդի օրերի հաշվարկմ չեն ներառվմ զինծառայողի` սյն օրենքի
համաձայն` զինվորական ծառայթյան ընդհանր ժամկետմ չներառվող ժամանակահատվածների օրերը106:
105 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685
106 61-րդ հոդվածի 16-րդ մասը` զինծառայողի՝ չօգտագործված արձակրդի օրերի դիմաց փոխհատցմ
ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

119

ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշ ﬓեր
ՍԴՈ1424, 10 հ լիսի 2018թ.107

4.1. (...) Վերոգրյալը հաշվի առնելով՝ Սահմանադրական դատարանն արձանագրմ է,
որ, աﬔնամյա արձակրդի սահմանադրական իրավնքն ղղված է ապահովել
անձի՝ հանգստանալ և աշխատնակթյնը վերականգնել անհրաժեշտթյնը, ինչից ելնելով էլ իրավակարգավորﬓերն, որպես ընդհանր կանոն, արգելմ են աﬔնամյա արձակրդի փոխարինմը դրամական հատցմամբ: Միևնյն
ժամանակ, աﬔնամյա արձակրդից օգտվելն անձի իրավնքն է, իսկ արձակրդի տրամադրման կարգի սահմանման պարտականթյնը կրմ է պետթյնը:
Նյնիսկ այն դեպքերմ, երբ արձակրդի տրամադրման կարգի խախտմը տեղի
է նենմ աշխատողի համաձայնթյամբ կամ ﬕջնորդթյամբ, չեն կարող բացառվել դեպքեր, երբ այդ իրավնքը չիրացնել արդյնքմ աշխատանքի կամ ծառայթյան ընթացքմ կտակվեն աﬔնամյա արձակրդների չօգտագործված օրեր:
(...) Ելնելով վերոգրյալից՝ Սահմանադրական դատարանը փաստմ է, որ զինվորական
ծառայթյան ընթացքմ աﬔնամյա արձակրդի չօգտագործված օրերի դիմաց
փոխհատցմ նախատեսող իրավակարգավորման ապահովմը Սահմանադրթյամբ, ինչպես նաև ﬕջազգային իրավական փաստաթղթերով սահմանված՝
պետթյան պոզիտիվ պարտականթյնն է:
4.2. (...) Վերոգրյալի համատեքստմ Սահմանադրական դատարանը հարկ է համարմ
անդրադառնալ Մարդ իրավնքների եվրոպական դատարանի նախադեպային
որոշﬓերին, որոնք վերաբերմ են Մարդ իրավնքների և հիﬓարար ազատթյնների պաշտպանթյան մասին եվրոպական կոնվենցիայի (այսհետ՝ Կոնվենցիա) թիվ 1 արձանագրթյան 1-ին հոդվածի բովանդակթյան բացահայտմանը: Մասնավորապես, դատարանը նշել է, որ «գյք» հասկացթյնը ներառմ է ոչ
ﬕայն գոյթյն նեցող նյթական ﬕջոցները, այլ նաև նյթական ﬕջոցը ձեռք
բերել օրինական ակնկալիքը: ( Trgo v. Croatia, 11 June 2009 վճիռ):
Այդ առմով, ակտիﬖեր ձեռք բերել նկատմամբ «օրինական ակնկալիքը» նյնպես
կարող է գտնվել Կոնվենցիայի 1-ին արձանագրթյան 1-ին հոդվածի պաշտպանթյան
ներքո: Միաժամանակ, «օրինական ակնկալիքների» մասին խոսք չի կարող լինել, եթե
դրա համար չկան ազգային օրենսդրթյամբ սահմանված բավարար հիմքեր:

ստանալ հնարավորթյնը զինվորական ծառայթյնից արձակվել և դրան նախորդող երկ տարվա
ժամանակահատվածով սահմանափակել մասով, 10.07.2018 ՍԴՈ-1424 որոշմամբ ճանաչել Հայաստանի
Հանրապետթյան Սահմանադրթյան 29, 60, 73-րդ և 82-րդ հոդվածներին հակասող և անվավեր:
107 http://concourt.am/armenian/decisions/common/2018/pdf/sdv-1424.pdf
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Սահմանադրական դատարանն իր՝ 2008 թվականի մարտի 18-ի ՍԴՈ-741 որոշման
ﬔջ ևս նշել է, որ Սահմանադր թյամբ երաշխավորված սեփական թյան իրավ նքի
պաշտպան թյ նը տրամադրվ մ է այն անձանց,

մ սեփական թյան իրավ նքն

օրենքով սահմանված կարգով արդեն իսկ ճանաչված է, կամ ովքեր օրենքի
նեն սեփական թյան իրավ նք ձեռք բերել

ժով

-

օրինական ակնկալիք:

Ելնելով վերոգրյալից՝ Սահմանադրական դատարանն արձանագրմ է, որ իրավակարգավորման այդպիսի պայմաններ մ, երբ կոնկրետ ժամանակահատված մ չի
եղել չօգտագործված արձակ րդի օրերի դիմաց փոխհատ ց մ ստանալ

ժամկե-

տային սահմանափակ մը, սակայն զինծառայողը զրկված է եղել այդ արձակ րդային օրերն օգտագործել

կամ դրանց դիմաց առանց ծառայ թյ նից արձակվել

փոխհատ ց մ պահանջել

և ստանալ

հնարավոր թյ նից, ապա զինծառայողի

համար առկա են եղել «օրինական ակնկալիքի» հիմքեր: Հետևաբար, նշված դեպքեր մ պետք է երաշխավորվի փոխհատ ց մ ստանալ ՝ անձի հնարավոր թյ նը՝
որպես Սահմանադր թյամբ նախատեսված սեփական թյան իրավ նքի պաշտպան թյան իրագործ մ:
4.3. (...) Ի տարբերթյն այլ աշխատողների՝ Օրենքի 72-րդ հոդվածով նախատեսված
զինծառայողների և զինծառայողներին հավասարեցված անձանց համար նյն սոցիալական երաշխիքը նախատեսվել է ավելի փոքր ծավալով: Եվ դա նախատեսվել է
Օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 7-րդ մասին համահնչ: Այլ է խնդիրը, թե արդյոք օրենսդիրն իրավաս էր աշխատանքային բնյթի հարաբերթյնների ﬔջ գտնվող
բոլոր անձանց համար նախատեսված սոցիալական երաշխիքը որոշ կատեգորիայի ծառայողների համար սահմանել այլ ծավալով: Սահմանադրական դատարանը
հարկ է համարմ նշված իրավակարգավորմը դիտարկել Սահմանադրթյամբ և
Մարդ իրավնքների և հիﬓարար ազատթյնների պաշտպանթյան մասին
եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված խտրականթյան արգելքի սկզբնքի
տեսանկյնից:
Մասնավորապես, Սահմանադրթյան «Խտրականթյան արգելքը» վերտառթյամբ 29-րդ հոդվածով սահմանվմ է, որ խտրականթյնը, կախված սեռից, ռասայից,
մաշկի գյնից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագﬕց, գենետիկական հատկանիշներից,
լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնթյանը պատկանելթյնից, գյքային վիճակից, ծննդից, հաշմանդամթյնից, տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական բնյթի այլ հանգամանքներից, արգելվմ է:
Սահմանադրական դատարանն իր` 2015թ. հլիսի 7-ի ՍԴՈ-1224 որոշման ﬔջ նշել է,
որ՝ «(...) խտրականթյնն առկա է այն դեպքմ, երբ նյն իրավական կարգավիճակի
շրջանակներմ այս կամ այն անձի կամ անձանց նկատմամբ դրսևորվմ է տարբերակ-
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ված մոտեցմ, մասնավորապես՝ նրանք զրկվմ են այս կամ այն իրավնքներից, կամ
դրանք սահմանափակվմ են, կամ ձեռք են բերմ արտոնթյններ»:
Մեկ այլ, 2011թ. հնիսի 7-ի ՍԴՈ-967 որոշման ﬔջ խտրականթյան արգելման վերաբերյալ նշվմ է. «Սահմանադրական դատարանը գտնմ է, որ ենթադրյալ խտրականթյան դեպքմ առկա պետք է լինի ﬕ իրավիճակ, երբ տվյալ կոնկրետ սբյեկտի նկատմամբ դրսևորվմ է տարբերակված մոտեցմ նյն իրավիճակմ գտնվող այլ
սբյեկտի հաﬔմատթյամբ, մ նկատմամբ վերաբերմնքն ավելի բարենպաստ է»:
Իսկ Կոնվենցիայի՝ խտրականթյան արգելքն ամրագրող 14-րդ հոդվածով սահմանվմ է, որ նյն Կոնվենցիայմ շարադրված իրավնքներից և ազատթյններից օգտվելն ապահովվմ է առանց խտրականթյան, այն է՝ անկախ սեռից, ռասայից, մաշկի
գյնից, լեզվից, կրոնից, քաղաքական կամ այլ համոզմնքից, ազգային կամ սոցիալական ծագﬕց, ազգային փոքրամասնթյանը պատկանելց, գյքային դրթյնից,
ծննդից կամ այլ դրթյնից:
ՄԻԵԴ նախադեպային իրավնքի համաձայն` խտրականթյան արգելքի խնդիր
առաջանալ համար պետք է լինի տարբերթյն համադրելի իրավիճակներմ գտնվող
անձանց նկատմամբ վերաբերմնքի ﬕջև: Ըստ Եվրոպական դատարանի` ցանկացած
տարբերակմ կամ տարբերթյն չէ, որ կարելի է խտրականթյն համարել: Մասնավորապես, Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom , 28 May 1985 վճռմ
Եվրոպական դատարանը նշել է. «(...) տարբերակմը կամ տարբերթյնը համարվմ
է խտրական, եթե այն չնի օբյեկտիվ և ող ջաﬕտ արդարացմ, այսինքն` եթե այդ տարբերակմը կամ տարբերթյնը չի հետապնդմ իրավաչափ նպատակ կամ համաչափ
չէ հետապնդվող իրավաչափ նպատակին»:
Բացի դրանից, անդրադառնալով Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածով ամրագրված խտրականթյան արգելքի վերաբերյալ ձևավորված իրավակիրառ պրակտիկային, Սահմանադրական դատարանն արձանագրմ է, որ Մարդ իրավնքների եվրոպական դատարանը շեշտել է, որ Կոնվենցիան կիրառելի է ոչ ﬕայն քաղաքացիական անձանց, այլև
զինծառայողների նկատմամբ: Մասնավորապես, Markin v. Russia, 22 March 2012 վճռով
Եվրոպական դատարանը նշել է, որ Կոնվենցիայի նորﬔրը ﬔկնաբանելիս և կիրառելիս պետք է հաշվի առնել զինվորական կյանքի առանձնահատկթյնները և առանձին
զինծառայողների համար դրանց նեցած ազդեցթյնը: Մյս կողﬕց՝ զինվորական
ծառայթյն անցնող անձինք օժտված են նյն իրավնքներով և ազատթյններով,
ինչ մյս քաղաքացիները, իսկ այդ իրավնքների և ազատթյնների սահմանափակﬓերը պետք է պայմանավորված լինեն զինվորական ծառայթյան ոլորտմ կարգկանոն ապահովել անհրաժեշտթյամբ:
Սահմանադրական դատարանը հարկ է համարմ նաև անդրադառնալ Աշխատանքի
ﬕջազգային կազմակերպթյան «Աշխատանքի և զբաղվածթյան ոլորտմ խտրականթյան վերաբերյալ» թիվ 111 կոնվենցիայի (Հայաստանի Հանրապետթյան համար
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ժի ﬔջ է 1995թ. հլիսի 29-ից) 1-ին հոդվածին, համաձայն որի՝ աշխատանքի ոլորտմ
խտրականթյն է համարվմ ոչ ﬕայն ռասայի, մաշկի գյնի, սեռի, կրոնի, քաղաքական համոզմնքի, ազգային ծագման կամ սոցիալական պատկանելթյան հիմքով
ցանկացած տարբերակմ, բացառմ կամ նախապատվթյն, որոնց հետևանքով
վերանմ կամ խախտվմ է աշխատանքի  զբաղվածթյան բնագավառմ հնարավորթյան կամ վերաբերմնքի հավասարթյնը, այլ նաև աշխատանքի և զբաղվածթյան բնագավառմ հնարավորթյան կամ վերաբերմնքի հավասարթյան վերացմանը կամ խախտմանը հանգեցնող ցանկացած այլ տարբերակմ, ﬔրժմ կամ
նախապատվթյն, այսինքն, ինչպես ղղակի, այնպես էլ անղղակի խտրականթյնը: Այդ առմով Սահմանադրթյան 81-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ հիﬓական իրավնքների և ազատթյնների սահմանափակﬓերը չեն կարող գերազանցել
Հայաստանի Հանրապետթյան ﬕջազգային պայմանագրերով սահմանված սահմանափակﬓերը:
Ելնելով վերոգրյալից՝ Սահմանադրական դատարանը գտնմ է, որ արձակ րդի
իրավ նքը համապարփակ իրավ նք է և տարածվ մ է ինչպես հանրային պաշտոն
զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների, այնպես էլ մասնավոր անձանց վրա,
որոնք գտնվ մ են աշխատանքային հարաբեր թյ նների ﬔջ: Զինծառայողները թե՛
հանրային ծառայողներ են, թե՛ նաև լայն իմաստով՝ աշխատանք կատարող անձինք,
որոնց արձակ րդի և հանգստի իրավ նքը չի կարող չերաշխավորվել օրենքով:
Թեև Սահմանադրթյան 82-րդ հոդվածի համաձայն՝ օրենսդրին է վերապահված
աﬔնամյա վճարովի արձակրդի իրավնքի բովանդակթյնը որոշակիացնել լիազորթյնը, այդհանդերձ, Սահմանադր թյ նը, ի թիվս այլնի, նախ՝ բացառ մ է
ընդհանրապես այս իրավ նքի չերաշխավորելը օրենքով, ինչպես նաև խտրական
մոտեց ﬓ այն երաշխավորելիս:
Սահմանադրական դատարանը փաստմ է, որ Օրենքը երաշխավոր մ է այս
իրավ նքը նաև զինծառայողների համար, բայց սահման մ է դրա պաշտպան թյան ավելի նեղ ծավալ՝ չսահմանելով և չհիﬓավորելով այն չափանիշները, որոնցով
հնարավոր կլիներ իրավաչափ տարբերակ մ դնել, ﬕ կողﬕց՝ զինծառայողների և
նրանց հավասարեցված անձանց, մյ ս կողﬕց՝ այլ պետական ծառայողների ﬕջև:
Այդ առմով, Սահմանադրական դատարանն արձանագրմ է, որ չօգտագործված
արձակրդների օրերի դիմաց փոխհատցմ ստանալ ﬕասնական իրավակարգավորﬓերի ապահովﬓ օրենսդրի իրավասթյան շրջանակներմ է:
Վերոգրյալից ելնելով՝ Սահմանադրական դատարանը գտնմ է, որ տվյալ դեպքմ
տարբերակմը չնի օբյեկտիվ բնյթ, հիﬓավորված չէ և չի հետապնդմ իրավաչափ
նպատակ:
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ՆՇՈՒՄՆԵՐ

1. ԻՐԱՎVՆՔԻ ԳԵՐԱԿԱՅVԱՆ ՆԵՐՔՈ ԱՄVՐ ԿԱՐԳԱՊԱ
ՀVVՆԸ` ՈՐՊԵՍ ԶԻՆՎԱԾ VԺԵՐVՄ ՄԱՐԴV ԻՐԱՎVՆՔ
ՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆVԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ
Ներպետական իրավական դր յթներ
«ՀՀ զինված
Հոդված 2.

ժերի կարգապահական կանոնագիրք» ՀՀ օրենք108

Զինվորական կարգապահ թյան հասկաց թյ նը և զինվորական
կարգապահ թյան ապահովման սկզբ նքները

1.

Զինվորական կարգապահթյնը յրաքանչյր զինծառայողի կողﬕց Հայաստանի Հանրապետթյան Սահմանադրթյամբ, սյն օրենքով, այլ օրենքներով  զինված ժերմ գործող այլ կանոնագրքերով, ինչպես նաև հրամանատարների (պետերի)` իրենց լիազորթյնների շրջանակներմ տված հրամաններով սահմանված պարտականթյնների և կարգկանոնի խստիվ  ճշգրիտ պահպանﬓ է:

2.

Զինվորական կարգապահթյնը հիﬓվմ է օրինականթյան, մարդ իրավնքների և ազատթյնների հարգման, հրապարակայնթյան, խրախսման  կարգապահական պատասխանատվթյան անխսափելիթյան և անհատականացման, զինծառայողների զինվորական, իրավական  բարոյական դաստիարակթյան սկզբնքների վրա:

Միջազգային իրավական դր յթներ
Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ 4 (2010) հանձնարարական
«Զինծառայողների իրավ նքների մասին»109
(...)
17. Յրաքանչյր անդամ պետթյն իրավաս է կազմակերպել զինվորական կարգապահթյան սեփական համակարգը և այդ հարցմ նի հայեցողթյան որոշակի շրջանակ: Սակայն ﬕայն զինվորական կարգապահթյան, կարգկանոնի,
ապահովթյան կամ անվտանգթյան սպառնալիք հանդիսացող վարքագիծը կարող է համարվել կարգապահական իրավախախտմ: Ցանկացած պատժի խստթյան աստիճանը պետք է լինի իրավախախտմանը համաչափ:
18. Կոլեկտիվ պատիժը պետք է արգելվի:

108 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137949
109 https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
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19. Զինծառայողների գործողթյնները կամ անգործթյնը, որոնք հավասարազոր
են կարգապահական խախտﬓերի, կարգապահական վարյթի շրջանակներմ
կիրառվող ընթացակարգերը, նշանակվող պատիժների տեսակները և տևողթյնը, նման պատիժ նշանակել իրավասթյն նեցող մարﬕնը և այդ պատիժները
բողոքարկել իրավնքը պետք է նախատեսվեն օրենքով:
20. Զինծառայողների կողﬕց կարգապահական կանոնների ցանկացած ենթադրյալ
խախտման մասին պետք է անհապաղ հայտնվի իրավաս մարﬕն, որը պետք է
առանց անհարկի ձգձգﬓերի քննի այն:
21. Կարգապահական իրավախախտﬓերի համար ﬔղադրվող զինծառայողները
պետք է անհապաղ և մանրամասն տեղեկացվեն նրանց դեմ բերված ﬔղադրանքների բնյթի մասին: Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի կիրառելի լինել դեպքերմ նրանք
պետք է օգտվեն արդար դատաքննթյան իրավնքից: Նրանք նաև պետք է նենան բարձրագյն և անկախ մարﬕն բողոքարկել հնարավորթյն:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հ շագիր110
Զինված ժերին բնորոշ առանձնահատկթյններից ﬔկը, որը զինված ժերը տարբերակմ է զբաղվածթյան մյս տեսակներից, այն է, որ այն հիﬓված է զինվորական
կարգապահթյան վրա: Զինվորական կարգապահթյան գերագյն նպատակը զինված ժերի գործառնական արդյնավետթյան ապահովﬓ է: Այն բնթագրվմ է
վարքագծի կանոններին, զինվորական կանոնակարգերին և վերադասների կողﬕց արձակված հրամաններին ենթարկվելով: Ուստի զինվորական կարգապահթյնը ձգտմ
է համակարգել զինծառայողների վարքագիծը և գործողթյնները և նրանց ﬕջև հաստատել հարաբերթյնների այնպիսի կառցակարգ, որը կապահովի կարգկանոն:
Զինվորական կարգապահթյնը սերտորեն կապված է զինված ժերի աստիճանակարգային կառցվածքի՝ հրամանատարական շղթայի հետ և այն փաստի, որ զինծառայողները ենթարկվմ են կոչմամբ բարձր սպայի կամ ավելի փորձառ զինծառայողի
կողﬕց արձակված հրամաններին՝ առանց դրանք քննթյան ենթարկել: Հրամաններին չենթարկվելը կամ գործող զինվորական կանոնակարգերը և վարքագծի կանոնները
չպահպանելը սովորաբար հավասարվմ են կարգապահական խախտման:
Զինվորական կարգապահթյան համակարգերը տարբեր երկրներմ տարբեր են,
քանի որ դրանք երկար տարիների ընթացքմ հաստատված ազգային ռազմական
ավանդյթների արդյնք են: Պետթյնները հաճախ այդ ռազմական ավանդյթնե110 Տես նյն տեղմ
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րը համարմ են իրենց ազգային ինքնթյան տարբերակիչ առանձնահատկթյն՝ ոչ
ﬕայն այն պատճառով, որ զինված ժերը համարվմ են պետթյան ամբող ջականթյան երաշխավորը: (...) Այդհանդերձ, ﬕայն զինվորական կարգապահթյանը, կարգկանոնին, անվտանգթյանը կամ ապահովթյանն ղղված՝ սպառնալիք պարնակող վարքագիծը կարող է դիտարկվել որպես կարգապահական զանցանք: Պատժի
խստթյան աստիճանը պետք է մշտապես լինի գործած զանցանքին խիստ համաչափ:
Հավաքական պատիժը, որն ըստ էթյան՝ պատժաﬕջոցներ է սահմանմ անհատների
նկատմամբ, որոնք զանցանք չեն գործել, պետք է արգելվի:
Զինվորական կարգապահթյնը պետք է կարգավորվի իրավական կառցակարգով, որը, մասնավորապես, կվերաբերի կարգապահական իրավախախտﬔրի սահմանﬓերին և դրանց համար սահմանվող պատիժներին: Սա արձագանքմ է այն
սկզբնքին, որ քրեական դեպքերի պարագայմ պատիժ չի կարող լինել առանց օրենքով նախատեսված լինել և նպատակ նի կանխել կամայական կարգապահական
պատիժները: Իրավական կառցակարգը պետք է սահմանի այն ընթացակարգերը,
որոնք պետք է կիրառվեն կարգապահական վարյթի ընթացքմ, պատժի տեսակները
և տևողթյնը, և պատիժը նշանակել համար իրավաս մարﬕններին:
Զինված ժերի ներսմ չարաշահﬓերից տժած անձանց արդյնավետ պաշտպանթյան համար առանցքային կարևորթյն նի այն, որ զինվորական կարգապահթյանը և էթիկային հակասող վարքագծի մասին իրավաս մարﬕնները անհապաղ
տեղեկացվեն, և առանց ձգձգման քննթյն իրականացվի, որպեսզի հնարավորինս
արագ հավաքվեն ապացյցներ, և պատասխանատները պատժվեն:
Ինչ վերաբերմ է կարգապահական վարյթներին, ապա դրանք պետք է ընթանան Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածին համահնչ, զանցանքի համար ﬔղադրվողը պետք
է պատշաճորեն տեղեկացվի ﬔղադրանքի կամ իր գործով կարգապահական վարյթ
սկսել մասին: Կարգապահական զանցանքը, որի համար անձը պատժվմ է, պետք է
լինի այն, որի համար նրան ﬔղսադրմ են: Այն դեպքերմ, երբ 6-րդ հոդվածը կիրառելի
է, այս դրյթի բոլոր երաշխիքները պետք է ապահովվեն: Պետք է նաև հնարավորթյն
լինի բողոքարկել ավելի բարձր մարﬕն, որն անկախ է հրամանատարական շղթայից:
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Մարդ

իրավ նքների եվրոպական դատարանի նախադեպային
իրավ նք

Էնգելը և այլոք ընդդեմ Նիդեռլանդների գործով վճիռ (Engel and others v.
Netherlands), 8 հ նիսի 1976թ.111

57. (...) Զինվորական կարգապահթյան համակարգը, որն իր բնյթով ենթադրմ է
ծառայողների իրավնքների և ազատթյնների նկատմամբ որոշակի սահմանափակﬓերի սահմանմ, որոնք չեն կարող պարտադրվել քաղաքացիական բնակչթյանը, ինքնին չի հակասմ Կոնվենցիայի ներքո պետթյնների ստանձնած
պարտավորթյններին:
59. (...) Յրաքանչյր պետթյն իրավաս է կազմակերպել զինվորական կարգապահթյան սեփական համակարգը և այս հարցմ որոշակի հայեցողթյան շրջանակ նի, քանի որ տարբեր պետթյնների համակարգերը ﬕմյանցից շատ տարբեր են:

111
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2. ՀՐԱՄԱՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼV և ԶԻՆԳՐՔVՅԿԸ ԿՈՐՑՆԵԼV ՀԱՄԱՐ
ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏVՅԺ ԿԻՐԱՌԵԼV ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ
ՀՀ քրեական օրենսգիրք112
Հոդված 356. Հրամանը չկատարելը
1.

Պետի օրինական և սահմանված կարգով տրված հրամանը չկատարելը, որն էական
ﬖաս է պատճառել ծառայթյան շահերին՝
պատժվմ է զինվորական ծառայթյան ﬔջ սահմանափակմամբ` առավելագյնը
երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագյնը երեք աﬕս ժամկետով,
կամ կարգապահական գմարտակմ պահելով՝ առավելագյնը երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագյնը երկ տարի ժամկետով:

2.

Նյն արարքը, որը կատարվել է ﬕ խմբ անձանց կողﬕց, կամ առաջացրել է ծանր
հետևանքներ՝
պատժվմ է կարգապահական գմարտակմ պահելով` ﬔկից երեք տարի ժամկետով, կամ զինվորական ծառայթյան ﬔջ սահմանափակմամբ` ﬔկից երեք տարի
ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ` ﬔկից հինգ տարի ժամկետով:

3.

Սյն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է ռազմական դրթյան, պատերազﬕ ժամանակ կամ մարտի պարագաներմ՝
պատժվմ է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասնհինգ տարի ժամկետով:

4.

Հրամանը չկատարելը ծառայթյան նկատմամբ անփյթ կամ անբարեխիղճ վերաբերմնքի հետևանքով, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ՝
պատժվմ է կալանքով՝ առավելագյնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ կարգապահական գմարտակմ պահելով՝ առավելագյնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ զինվորական ծառայթյան ﬔջ սահմանափակմամբ` առավելագյնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագյնը ﬔկ տարի ժամկետով:

5.

Սյն գլխով նախատեսված զինվորական ծառայթյան դեմ ղղված հանցագործթյնների սբյեկտներն են Հայաստանի Հանրապետթյան զինված ժերմ,
Հայաստանի Հանրապետթյան այլ զորքերմ օրենքով սահմանված կարգով զինվորական ծառայթյն անցնող անձինք և վարժական հավաքներ անցնող զինապարտները (այսհետ` զինծառայող):

6.

Սյն գլխմ պետ (հրամանատար) է համարվմ ծառայողական դիրքով կամ զինվորական կոչմով բարձր այն անձը, որը տվյալ իրավահարաբերթյան շրջանակմ
եղել է տվյալ զինծառայողի վերադասը, այսինքն` նեցել է իր լիազորթյններից
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բխող հրամաններ, կարգադրթյններ տալ և դրանց կատարﬓ ապահովել
իրավասթյն:
7.

Սյն գլխմ գյքային ﬖասի դեպքմ էական ﬖաս է համարվմ հանցագործթյան պահին սահմանված նվազագյն աշխատավարձի երեքհարյրապատիկը գերազանցող գմարը կամ դրա արժեքը:

8.

Սյն գլխմ գյքային ﬖասի դեպքմ ծանր հետևանք է համարվմ հանցագործթյան պահին սահմանված նվազագյն աշխատավարձի հազարապատիկը գերազանցող գմարը կամ դրա արժեքը:

«ՀՀ զինված

ժերի կարգապահական կանոնագիրք» ՀՀ օրենք113

Հոդված 13. Կարգապահական խախտման հասկաց թյ նը
1.

Կարգապահական խախտմ (զանցանք) է համարվմ զինվորական ծառայթյան
կարգի դեմ ոտնձգող հակաիրավական, ﬔղավոր (դիտավորյալ կամ անզգյշ) այնպիսի գործողթյնը կամ անգործթյնը, որի համար սյն օրենքով նախատեսված է կարգապահական պատասխանատվթյն: Կարգապահական խախտմ է
համարվմ նաև սպայական կազﬕ զինծառայողի կողﬕց հաշվետ կամ սմնական տարվա արդյնքներով ծառայողական գործառյթները չկատարելը կամ ոչ
պատշաճ կատարելը կամ սպայի պատվի կանոնների խախտմը: Սպայի պատվի
կանոնները սահմանվմ են Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարի նորմատիվ հրամանով:

2.

Սյն օրենքով նախատեսված իրավախախտﬓերի համար կարգապահական պատասխանատվթյն առաջանմ է անկախ այն հանգամանքից, որ այդ խախտմները իրենց բնյթով առաջացնմ են քրեական պատասխանատվթյն:

3.

Վարչական իրավախախտմ թյլ տված զինծառայողները պատասխանատվթյան են ենթարկվմ Վարչական իրավախախտﬓերի վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետթյան օրենսգրքով սահմանված կարգով:

Հոդված 31. Հրամանը չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը
1.

Հրամանատարի (պետի) օրինական և սահմանված կարգով տրված հրամանը ստորադասի (ենթակայի) կողﬕց չկատարելն առաջացնմ է կարգապահական պատասխանատվթյն`
աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ զորամասի տեղաբաշխման վայրից հերթական արձակﬕց զրկելով կամ կարգապահական վաշտ ղար-
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կելով` ﬕնչև քսան օր տևողթյամբ, իսկ ենթասպաների կամ սպաների նկատմամբ`
խիստ նկատողթյամբ կամ կոչմը ﬔկ աստիճանով իջեցնելով կամ հերթական
կոչմ ստանալ ժամկետը կասեցնելով` վեց աﬕս ժամկետով, կամ զինվորական
ծառայթյնից արձակմամբ:
2.

Հրամանատարի (պետի) օրինական և սահմանված կարգով տրված հրամանը ստորադասի (ենթակայի) կողﬕց ժամանակին չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելն
առաջացնմ է կարգապահական պատասխանատվթյն`
խիստ նկատողթյամբ կամ աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ
կամ զորամասի տեղաբաշխման վայրից հերթական արձակﬕց զրկելով, իսկ ենթասպաների կամ սպաների նկատմամբ` խիստ նկատողթյամբ կամ նախազգշացմամբ` զբաղեցրած պաշտոնին անհամապատասխանթյան մասին:

3.

Սյն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է ﬕ խմբ անձանց կողﬕց, առաջացնմ է կարգապահական պատասխանատվթյն`
աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ հիﬓական արձակրդի
տրման հետաձգմամբ կամ կարգապահական վաշտ ղարկելով` ﬕնչև ﬔկ աﬕս
ժամկետով, իսկ ենթասպաների և սպաների նկատմամբ` զինվորական կոչման ﬔկ
աստիճանով իջեցմամբ կամ նախազգշացմամբ` զբաղեցրած պաշտոնին անհամապատասխանթյան մասին:

4.

Հրամանը չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը ծառայթյան նկատմամբ անփյթ կամ անբարեխիղճ վերաբերմնքի հետևանքով առաջացնմ է կարգապահական պատասխանատվթյն`
խիստ նկատողթյամբ կամ աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ
կամ զորամասի տեղաբաշխման վայրից հերթական արձակﬕց զրկելով, իսկ ենթասպաների և սպաների նկատմամբ` խիստ նկատողթյամբ կամ հերթական կոչմ ստանալ ժամկետը կասեցնելով` երեք աﬕս ժամկետով:

5.

Սյն հոդվածով նախատեսված կարգապահական խախտման համար ռազմասﬓական հաստատթյնմ սովորող զինծառայողների նկատմամբ կարող է կիրառվել նաև «ռազմասﬓական հաստատթյնից հեռացմ» կարգապահական
տյժի տեսակը:

6.

Սյն գլխի իմաստով հրամանատար (պետ) է ի պաշտոնե կամ կոչմով ավագ համարվող այն անձը, որը տվյալ իրավահարաբերթյնների շրջանակներմ տվյալ
զինծառայողի նկատմամբ նեցել է վերադասթյն` իր լիազորթյններից բխող
հրամաններ, հանձնարարականներ տալ և դրանց կատարմը ապահովել իրավասթյամբ:
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«ՀՀ զինված

ժերի ներքին ծառայ թյան կանոնագիրքը հաստատել

մասին»

ՀՀ օրենք114

Հոդված 37.

Հրամանը հրամանատարի (պետի) կարգադր թյ ն է`

ղղված ենթա-

կաներին, որ պահանջ մ է որոշակի գործող թյ ններ կատարել, այս
կամ այն կանոնը պահպանել, սահման մ է ինչ-որ կարգ, դիրք:
Հրամանը կարող է տրվել գրավոր, բանավոր, կապի տեխնիկական ﬕջոցներով` ﬔկ
զինծառայողի, զինծառայողների խմբին կամ զորամասին (ստորաբաժանմանը):
Գրավոր հրամանը զինվորական կառավարման հիﬓական կարգադրիչ, պաշտոնական փաստաթղթ է (իրավական ակտ), որ ﬕանձնյա ղեկավարման իրավնքով հրապարակմ են զորամասերի հրամանատարները (հիﬓարկների պետերը): Բանավոր
հրամաններ տալիս են բոլոր հրամանատարները (պետերը):
Հոդված 41.

Հրամանատարի (պետի) հրամանը պետք է կատարվի անվերապահորեն, ճշտորեն և նշված ժամկետ մ: Զինծառայողը, ստանալով հրամանը, պատասխան մ է «Լս մ եմ» և հետո կատար մ այն:

Անհրաժեշտթյան դեպքմ, տրված հրամանի ճիշտ ընկալմը ստգել նպատակով հրամանատարը (պետը) կարող է պահանջել նրա համառոտ կրկնթյնը, իսկ
զինծառայողը, ստանալով հրամանը, դիﬔլ հրամանատարին (պետին) այն կրկնել
խնդրանքով:
Ստացված հրամանի կատարման մասին զինծառայողը պարտավոր է զեկցել հրաման տված պետին և իր անﬕջական պետին:
Զինծառայողին այնպիսի հրամաններ  կարգադրթյններ չեն կարող տրվել, որոնք
առաջադրմ են զինվորական ծառայթյան հետ առնչթյն չնեցող խնդիրներ կամ
օրենքի խախտման հակմ նեն:

ՀՀ կառավար թյան 2018 թվականի նոյեմբերի 8-ի թիվ 1269-Ն որոշ մ115
Ձև 3

1.

Զինծառայողները, ինչպես նաև պահեստազորմ հաշվառված քաղաքացիները
պարտավոր են խնամքով պահել զինվորական գրքյկը, այն կորցնել դեպքմ
զինծառայողները անհապաղ այդ մասին զեկցմ են անﬕջական պետին, իսկ
պահեստազորմ հաշվառված քաղաքացիները՝ զինվորական հաշվառման վայրի
զինվորական կոﬕսարիատ: Այդ դեպքմ զինվորական գրքյկը համարվմ է ան-

114 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121817
115 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=126601
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վավեր և տրվմ է նոր զինվորական գրքյկ:
Զինծառայողները զինվորական գրքյկը կորցնել դեպքմ ենթարկվմ են կարգապահական պատասխանատվթյան:

Միջազգային իրավական դր յթներ
Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ 4 (2010) հանձնարարական
«Զինծառայողների իրավ նքների մասին»116
(...)
17. Յրաքանչյր անդամ պետթյն իրավաս է կազմակերպել զինվորական կարգապահթյան սեփական համակարգը և այդ հարցմ նի հայեցողթյան որոշակի շրջանակ: Սակայն ﬕայն զինվորական կարգապահթյան, կարգկանոնի,
ապահովթյան կամ անվտանգթյան սպառնալիք հանդիսացող վարքագիծը կարող է համարվել կարգապահական իրավախախտմ: Ցանկացած պատժի խստթյան աստիճանը պետք է լինի իրավախախտմանը համաչափ:
(...)
19. Զինծառայողների գործողթյնները կամ անգործթյնը, որոնք հավասարազոր
են կարգապահական խախտﬓերի, կարգապահական վարյթի շրջանակներմ
կիրառվող ընթացակարգերը, նշանակվող պատիժների տեսակները և տևողթյնը, նման պատիժ նշանակել իրավասթյն նեցող մարﬕնը և այդ պատիժները
բողոքարկել իրավնքը պետք նախատեսվեն օրենքով:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հ շագիր117
Զինված ժերին բնորոշ առանձնահատկթյններից ﬔկը, որը զինված ժերը
տարբերակմ է զբաղվածթյան մյս տեսակներից, այն է, որ այն հիﬓված է զինվորական կարգապահթյան վրա: Զինվորական կարգապահթյան գերագյն նպատակը
զինված ժերի գործառնական արդյնավետթյան ապահովﬓ է: Այն բնթագրվմ
է վարքագծի կանոններին, զինվորական կանոնակարգերին և վերադասների կողﬕց
արձակված հրամաններին ենթարկվելով: Ուստի, զինվորական կարգապահթյնը
ձգտմ է համակարգել զինծառայողների վարքագիծը և գործողթյնները և նրանց
ﬕջև հաստատել հարաբերթյնների այնպիսի կառցակարգ, որը կապահովի կար116 https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
117 Տե’ս, նյն տեղմ:
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գկանոն: Զինվորական կարգապահթյնը սերտորեն կապված է զինված ժերի աստիճանակարգային կառցվածքի՝ հրամանատարական շղթայի հետ, և այն փաստի, որ
զինծառայողները ենթարկվմ են կոչմամբ բարձր սպայի կամ ավելի փորձառ զինծառայողի կողﬕց արձակված հրամաններին՝ առանց դրանք քննթյան ենթարկել:
Հրամաններին չենթարկվելը կամ գործող զինվորական կանոնակարգերը և վարքագծի
կանոնները չպահպանելը սովորաբար հավասարվմ են կարգապահական խախտման:

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշ ﬓեր
Գործ թիվ ՍԴ1/0033/01/16118
13. (...) Մեջբերված իրավանորﬔրի վերլծթյնից երևմ է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 356-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցակազմը նյ թական է, և
արարքը ենթակա է որակման քրեաիրավական այդ նորմով, եթե դրանով էական
ﬖաս է պատճառվել ծառայ թյան շահերին։ Այն դեպք մ, երբ էական ﬖասի
պատճառ մը բացակայ մ է, հրամանատարի (պետի) օրինական և սահմանված կարգով տրված հրամանը ստորադասի (ենթակայի) կողﬕց չկատարելն
առաջացն մ է կարգապահական պատասխանատվ թյ ն։ Այլ կերպ՝ Վճռաբեկ
դատարանը փաստ մ է, որ հրամանի չկատար մը ոչ բոլոր դեպքեր մ կարող
է առաջացնել քրեական պատասխանատվ թյ ն. ելնելով առանձին տարրերի
բացակայ թյ նից՝ այն կարող է դիտարկվել որպես կարգապահական խախտ մ` հանգեցնելով կարգապահական պատասխանատվ թյան։
13.1. Այսպիսով, հրաման չկատարել ՝ կարգապահական զանցանքի և զինվորական
հանցագործ թյան տարբերակման հիմք մ ընկած է արարքի հանրային վտանգավոր թյան աստիճանը (մանրամասն տե՛ս Գարշ Մադաթյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի` 2009 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ ԵՇԴ/0029/01/08 որոշման 14րդ կետը)։ Արարքը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 356-րդ հոդվածի 1-ին մասով որակել

համար անհրաժեշտ տարրը՝ ծառայ թյան շահերին պատճառված էական

ﬖասը, կարող է կրել ինչպես նյ թական (ֆիզիկական, գ յքային), այնպես էլ
ոչ նյ թական (բարոյահոգեբանական, կազմակերպչական և այլն) բն յթ։ Նյ թական ﬖասը կարող է արտահայտվել, օրինակ, զինծառայողների կամ այլ անձանց առող ջ թյանը ﬖաս պատճառելով (ֆիզիկական ﬖաս) կամ ռազմական
գ յքին, տեխնիկային կամ այլ գ յքին ﬖաս պատճառելով (գ յքային ﬖաս)։
Ընդ որմ, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 356-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝ գյքային ﬖասի դեպքմ էական ﬖաս է համարվմ հանցագործթյան պահին սահ118 http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905402213
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մանված նվազագյն աշխատավարձի երեքհարյրապատիկը գերազանցող գմարը կամ դրա արժեքը։
13.2. Առանձնակի բարդ թյ ն է ներկայացն մ կատարվածի արդյ նք մ ծառայ թյան շահերին էական ﬖաս պատճառելն արձանագրելն այն դեպք մ, երբ
այն ոչ նյ թական բն յթ է կր մ։ Վճռաբեկ դատարանը հարկ է համար մ նշել,
որ որպես այդպիսին կարող են համարվել, ի թիվս այլոց, մարտական կոնկրետ
խնդիրների կատարման դժվարեց մը, զորամասի, ստորաբաժանման օրակարգի լ րջ խախտ մը (այդ թվ մ՝ անձնակազﬕ

ս ցման, ռազմական տեխնի-

կայի սպասարկման համար ծրագրված ﬕջոցառ ﬓերի խափան մը), մարդ
սահմանադրական իրավ նքների և ազատ թյ նների խախտ մը, զինծառայողների օրինական շահերի խախտ մը (ինչը կարող է դրսևորվել, օրինակ, այլ
զինծառայողների վրա բեռի ավելացմամբ, տվյալ անձի կողﬕց կատարման ենթակա պարտական թյ նները այլ զինծառայողների կողﬕց իրականացմամբ),
հրամանատարի (պետի) հեղինակ թյան կոր ստը, զորաﬕավոր ﬓեր մ զինվորական կարգապահ թյան էական անկ մը։ Վճռաբեկ դատարանը փաստ մ
է նաև, որ հրաման չկատարելը, որպես կանոն, ծառայ թյան շահերին ոչ նյ թական ﬖաս է պատճառ մ։ Մասնավորապես, որոշակիորեն ազդ մ է հրամանատարի հեղինակ թյան վրա, ինչ-որ առ մով նվազեցն մ զինվորական կարգապահ թյան մակարդակը և այլն։ Սակայն քրեորեն պատժելի է ﬕայն այնպիսի
ﬖասի պատճառ մը, որն էական է համարվ մ զինվորական ենթակայ թյան
կարգի համար։ Հետևաբար, հրամանի չկատարման հետևանքով ոչ նյ թական
էական ﬖասի առաջացման հարցը գնահատելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել
նաև հրամանի բն յթը, բովանդակ թյ նը, հրամանի տրման իրադր թյ նը։
Այլ կերպ` հրաման չկատարելը կարող է առաջացնել էական ﬖաս, եթե հրամանը տրվել է էական այնպիսի հարցի վերաբերյալ, որի չկատարելն առաջացրել
է, օրինակ, լ րջ խոչընդոտ զորամասի, ստորաբաժանման մարտական հերթապահ թյան կամ զինվորական այլ պարտական թյ նների կատարմանը, անհնարին դարձրել ստորաբաժանման առջև դրված խնդիրների կատար մը, ինքնին հեղինակազրկել հրամանատարի դերը, հանգեցրել զինվորական կարգապահ թյան էական անկման և այլն։
13.3. Վերոգրյալի համատեքստմ հարկ է ընդգծել, որ առանձին զինծառայողների ներկայ թյամբ հրաման չկատարելն ինքնին չի կարող հանգեցնել հրամանատարի
հեղինակ թյան կորստի և ազդել զինվորական կարգապահ թյան վիճակի վրա
այն աստիճան, որ ծառայ թյան շահերին պատճառված ﬖասն էական գնահատվի։ Ծառայ թյան շահերին պատճառված ﬖասն էական գնահատել
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հա137

մար ինքնին բավարար չէ զինծառայողի կողﬕց որևէ աշխատանք կատարել ց
հրաժարվելը, եթե բացակայ մ են այլ հանգամանքներ, որոնք կվկայեին զինվորական ենթակայ թյան շահերին էական ﬖաս պատճառել

մասին։

14. Այսպիսով, հիմք ընդնելով սյն որոշման 13.3.-րդ կետերմ արտահայտված իրավական դիրքորոշﬓերը՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ ծառայ թյան
շահերին պատճառված այս կամ այն ﬖասը որպես էական գնահատելը կախված է գործի կոնկրետ հանգամանքներից։ Յ րաքանչյ ր դեպք մ արարք մ
քննարկվող հանցակազﬕ առկայ թյ նն ապաց ցել

համար պետք է փաստել

ոչ ﬕայն էական ﬖասի առկայ թյ նը, այլև այն, թե տվյալ գործով կոնկրետ
ինչ մ է վերջինս դրսևորվել՝ համապատասխան ապաց յցների հիման վրա
մատնանշելով այդ մասին վկայող փաստական հանգամանքները։ Այլ կերպ՝ դատական ակտ կայացնելիս դատարանը յ րաքանչյ ր դեպք մ պետք է կատարի
գործի կոնկրետ հանգամանքների բազմակողմանի

ս ﬓասիր թյ ն՝ էական

ﬖասի առկայ թյան կամ բացակայ թյան փաստը պատճառաբանված եզրահանգ ﬓերի տեսքով արձանագրել
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համար։

ԶԻՆՎԱԾ LԺԵՐLՄ ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆLLՆ

3. ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ
ԶՈՐԱՄԱՍԻՑ ԱՅԼ ԶՈՐԱՄԱՍ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼV ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ
Ներպետական իրավական դր յթներ
«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք119
Հոդված 27.

Շարքային և սպայական կազﬔրի պարտադիր զինծառայողներին
պաշտոնի նշանակելը, զինվորական կոչ ﬓեր շնորհելը, ծառայ թյան այլ վայր տեղափոխելը

(...)
5.

Շարքային և սպայական կազﬔրի պարտադիր զինծառայողները Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարի հրամանով սահմանված կարգով ծառայթյան այլ վայր կարող են տեղափոխվել՝
1) ծառայողական անհրաժեշտթյնից ելնելով.
2) կազմակերպչական-հաստիքային ﬕջոցառﬓերի կապակցթյամբ.
3) ընտանեկան պայմաններից ելնելով.
4) առող ջական վիճակի պատճառով` ռազմաբժշկական հանձնաժողովի եզրակացթյան համաձայն.
5) ռազմասﬓական հաստատթյնից հեռացվել (ազատվել) կամ առող ջական վիճակի պատճառով ռազմասﬓական հաստատթյնմ սանել
համար ոչ պիտանի ճանաչվել դեպքմ:

(...)

«ՀՀ զինված

ժերի կարգապահական կանոնագիրք» ՀՀ օրենք120

Հոդված 20. Կարգապահական խախտման կանխարգել մը
(...)
2. Քրեական գործով նախաքննթյան իրականացման նկատառﬓերից ելնելով` զինծառայողները կարող են նախաքննթյան մարﬓի գրավոր պահանջով տեղափոխվել իրենց մշտական տեղակայման զորամասից այլ զորամաս` կասեցնելով մշտական տեղակայման զորամասմ զինծառայողի պաշտոնով նախատեսված զինվորական պարտականթյնների կատարմը:

119 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685
120 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137949
ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

139

ՆՇՈՒՄՆԵՐ

1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏVԱՆ ԶԻՆՎԱԾ VԺԵՐVՄ
ՄԱՀՎԱՆ և ԻՆՔՆԱՎՆԱՍՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն121
Հոդված 24. Կյանքի իրավ նքը
1. Յրաքանչյր ոք նի կյանքի իրավնք:
2. Ոչ ոք չի կարող կամայականորեն զրկվել կյանքից:
3. Ոչ ոք չի կարող դատապարտվել կամ ենթարկվել մահապատժի:

ՀՀ քրեական օրենսգիրք122
Հոդված 104. Սպան թյ նը
1. Սպանթյնը՝ ապօրինաբար ﬔկ րիշին դիտավորթյամբ կյանքից զրկելը՝
պատժվմ է ազատազրկմամբ՝ թից տասնհինգ տարի ժամկետով:
2. Սպանթյնը՝
1) երկ կամ ավելի անձանց,
1.1) կոռպցիոն բնյթի դեպքի կամ շահերի բախման կամ էթիկայի կանոնների
կամ անհամատեղելիթյան պահանջների կամ այլ սահմանափակﬓերի կամ
հայտարարագրման հետ կապված խախտման կամ հանրային շահերին ղղված այլ ﬖասի կամ դրանց սպառնալիքի վերաբերյալ հաղորդմ տվող անձի,
2) անձի կամ նրա ﬔրձավորի՝ կապված այդ անձի կողﬕց իր ծառայողական գործնեթյան կամ հասարակական պարտքի կատարման հետ,
3) զգորդված՝ մարդն առևանգելով կամ պատանդ վերցնելով,
4) ակնհայտ հղի կնոջ,
5) առանձին դաժանթյամբ,
6) շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով,
7) ﬕ խմբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողﬕց,
8) շահադիտական դրդﬓերով, պատվերով, ինչպես նաև զգորդված՝ շորթմամբ,
ավազակթյամբ կամ բանդիտիզմով,
9) զգորդված՝ ահաբեկչթյամբ,
10) խլիգանական դրդﬓերով,
10.1) որը կատարվել է զանգվածային անկարգթյնների ժամանակ դրանց մաս-

121 http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm
122 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141542
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նակցի կողﬕց,
11) այլ հանցանքը թաքցնել կամ դրա կատարմը հեշտացնել նպատակով,
12) զգորդված՝ բռնաբարթյամբ կամ սեքսալ բնյթի բռնի գործողթյններով,
13) ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատելթյան կամ կրոնական մոլեռանդթյան շարժառիթով,
14) տժողի մարﬓի մասերի կամ հյսվածքների օգտագործման նպատակով`
15) (կետն ժը կորցրել է 23.05.11 ՀՕ-143-Ն) պատժվմ է ազատազրկմամբ՝ տասներկսից քսան տարի ժամկետով, կամ ցմահ ազատազրկմամբ:

Հոդված 110. Ինքնասպան թյան հասցնելը
1.

Սպառնալիքի, դաժան վերաբերմնքի կամ անձնական արժանապատվթյնը
պարբերաբար նվաստացնել ճանապարհով անձին անղղակի դիտավորթյամբ
կամ անզգշթյամբ ինքնասպանթյան կամ ինքնասպանթյան փորձի հասցնելը՝ պատժվմ է ազատազրկմամբ՝ առավելագյնը երեք տարի ժամկետով:

2.

Նյն արարքը, որը կատարվել է հանցավորից նյթական կամ այլ կախվածթյան
ﬔջ գտնվող անձի նկատմամբ՝ պատժվմ է ազատազրկմամբ՝ առավելագյնը հինգ
տարի ժամկետով:

Հոդված 111. Ինքնասպան թյան հակելը
Ինքնասպանթյան հակելը՝ հորդորել, խաբեթյան կամ այլ ﬕջոցով անձի մոտ ինքնասպանթյն կատարել վճռականթյն հարցելը, եթե անձն ինքնասպանթյամբ
կյանքին վերջ է տվել կամ ինքնասպանթյան փորձ է կատարել՝ պատժվմ է ազատազրկմամբ՝ առավելագյնը երեք տարի ժամկետով:

Հոդված 112. Դիտավոր թյամբ առող ջ թյանը ծանր ﬖաս պատճառելը
1.

Դիտավորթյամբ ﬔկ րիշին մարﬓական ﬖասվածք պատճառելը կամ առողջթյանն այլ ծանր ﬖաս պատճառելը, որը վտանգավոր է կյանքի համար կամ առաջացրել է տեսողթյան, խոսքի, լսողթյան կամ որևէ օրգանի կամ օրգանի ֆնկցիայի կորստ կամ արտահայտվել է դեմքի անջնջելի այլանդակմամբ, ինչպես նաև
կյանքի համար վտանգավոր այլ ﬖաս է պատճառել առող ջթյանը կամ առաջացրել
է դրա քայքայմ՝ զգորդված ընդհանր աշխատնակթյան ոչ պակաս, քան ﬔկ
երրորդի կայն կորստով կամ հանցավորի համար ակնհայտ մասնագիտական աշխատնակթյան լրիվ կորստով կամ առաջացրել է հղիթյան ընդհատմ, հոգեկան հիվանդթյն, թմրամոլթյամբ կամ թնամոլթյամբ հիվանդացմ՝ պատժվմ է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով:
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2.

Նյն արարքը, որը կատարվել է՝

1) երկ կամ ավելի անձանց նկատմամբ,
2) անձի կամ նրա ﬔրձավորի նկատմամբ՝ կապված այդ անձի կողﬕց իր ծառայողական
գործնեթյան կամ հասարակական պարտքի կատարման հետ,
3) (կետն

ժը կորցրել է 09.06.04 ՀՕ-97-Ն),

4) առանձին դաժանթյամբ,
5) շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով,
6) ﬕ խմբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողﬕց,
7) շահադիտական դրդﬓերով,
8) ահաբեկչթյամբ զգորդված,
9) խլիգանական դրդﬓերով,
10) այլ հանցանքը թաքցնել կամ դրա կատարմը հեշտացնել նպատակով,
11) բռնաբարթյամբ կամ սեքսալ բնյթի բռնի գործողթյններով զգորդված,
12) ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատելթյան կամ կրոնական մոլեռանդթյան շարժառիթով,
13) տժողի մարﬓի մասերի կամ հյսվածքների օգտագործման նպատակով,
14) անզգշթյամբ առաջացնելով տժողի մահ՝ պատժվմ է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 113. Դիտավոր թյամբ առողջ թյանը ﬕջին ծանր թյան ﬖաս պատճառելը
1.

Դիտավորթյամբ ﬔկ րիշին մարﬓական ﬖասվածք կամ առող ջթյանը որևէ
այլ ﬖաս պատճառելը, որը վտանգավոր չէ կյանքի համար և չի առաջացրել սյն
օրենսգրքի 112-րդ հոդվածով նախատեսված հետևանքներ, բայց առաջացրել է
առող ջթյան տևական քայքայմ կամ ընդհանր աշխատնակթյան ﬔկ երրորդից պակաս զգալի կայն կորստ՝ պատժվմ է կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագյնը երեք տարի ժամկետով:

2.

Նյն արարքը, որը կատարվել է՝
1)

երկ կամ ավելի անձանց նկատմամբ,

2)

անձի կամ նրա ﬔրձավորի նկատմամբ՝ կապված այդ անձի կողﬕց իր ծառայողական գործնեթյան կամ հասարակական պարտքի կատարման հետ,

3)

ﬕ խմբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողﬕց,

4)

շահադիտական դրդﬓերով,

5)

առանձին դաժանթյամբ,

6)

խլիգանական դրդﬓերով,

7)

ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատելթյան կամ կրոնական մոլեռանդթյան շարժառիթով՝ պատժվմ է ազատազրկմամբ՝ առավելագյնը հինգ
տարի ժամկետով:
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Հոդված 360.1. Զինծառայողին անզգ շ թյամբ ինքնասպան թյան հասցնելը
1.

Զորամասմ կամ զինվորական ծառայթյն կրել այլ վայրմ զինծառայողին
սպառնալիքի, դաժան վերաբերմնքի կամ անձնական պատիﬖ  արժանապատվթյնը պարբերաբար նվաստացնել ﬕջոցով անզգշթյամբ ինքնասպանթյան կամ ինքնասպանթյան փորձի հասցնելը ﬔկ այլ զինծառայողի կողﬕց, եթե
բացակայմ են սյն օրենսգրքի 358-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերի, 358.1-ին
հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերի հատկանիշները՝ պատժվմ է ազատազրկմամբ՝ չորսից թ տարի ժամկետով:

2.

Սյն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է՝
1) ﬕ խմբ անձանց կողﬕց,
2) պետի (հրամանատարի) կողﬕց ստորադասի (ենթակայի) նկատմամբ,
3) մարտական հերթապահթյն կամ մարտական ծառայթյն կրել ընթացքմ,
պատժվմ է ազատազրկմամբ՝ վեցից ինը տարի ժամկետով:

3.

Սյն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք
կատարվել են ռազմական դրթյան, պատերազﬕ ժամանակ կամ մարտի պարագաներմ՝ պատժվմ են ազատազրկմամբ՝ յոթից տասը տարի ժամկետով:

Հոդված 360.2. Զինծառայողին ան ղղակի դիտավոր թյամբ ինքնասպան թյան
հասցնելը
1.

Զորամասմ կամ զինվորական ծառայթյն կրել այլ վայրմ զինծառայողին
սպառնալիքի, դաժան վերաբերմնքի կամ անձնական պատիﬖ  արժանապատվթյնը պարբերաբար նվաստացնել ﬕջոցով անղղակի դիտավորթյամբ
ինքնասպանթյան կամ ինքնասպանթյան փորձի հասցնելը ﬔկ այլ զինծառայողի
կողﬕց՝ պատժվմ է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասներկ տարի ժամկետով:

2.

Սյն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է՝
1) ﬕ խմբ անձանց կողﬕց,
2) պետի (հրամանատարի) կողﬕց ստորադասի (ենթակայի) նկատմամբ,
3) մարտական հերթապահթյն կամ մարտական ծառայթյն կրել ընթացքմ, պատժվմ է ազատազրկմամբ՝ յոթից տասներեք տարի ժամկետով:

3.

Սյն հոդվածով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են ռազմական
դրթյան, պատերազﬕ ժամանակ կամ մարտի պարագաներմ՝ պատժվմ են
ազատազրկմամբ՝ թից տասնչորս տարի ժամկետով:

«Հայաստանի Հանրապետ թյան զինված
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կանոնագիրքը հաստատել
Հոդված 6.

մասին» ՀՀ օրենք123

Զինծառայողները գտնվ մ են պետ թյան պաշտպան թյան տակ:

Նրանց կյանքը, առող ջթյնը, պատիﬖ  արժանապատվթյնը պահպանվմ են
օրենքով:
Զինծառայողին անվանարկելը, սպառնալիքը, բռնթյնը կամ ոտնձգթյնը նրա
կյանքի, առող ջթյան, նեցվածքի նկատմամբ և զինծառայողի վրա դրված պարտականթյնների կատարմանը խոչընդոտող այլ գործողթյնները, ինչպես նաև նրա
իրավնքների ոտնահարմը առաջացնմ են ՀՀ օրենսդրթյամբ սահմանված պատասխանատվթյն:

Միջազգային իրավական դր յթներ
ՄԱԿ-ի Քաղաքացիական և քաղաքական իրավ նքների մասին դաշնագիր124
Հոդված 6
1. Ապրել իրավնքը յրաքանչյր մարդ անկապտելի իրավնքն է: Այդ իրավնքը պահպանվմ է օրենքով: Ոչ ոքի չի կարելի քմահաճ ձևով զրկել կյանքից:
2. Այն երկրներմ, որոնք չեն վերացրել մահապատիժը, մահվան դատավճիռները կարող են կայացվել ﬕայն աﬔնածանր հանցագործթյնների համար` այն օրենքին
համապատասխան, որը գործել է հանցագործթյան կատարման ժամանակ և որը
չի հակասմ սյն դաշնագրի և Ցեղասպանթյան հանցագործթյնը կանխել
և դրա համար պատժել մասին պայմանագրի որոշﬓերին: Այդ պատիժը կարող է իրականացվել ﬕայն ի կատարﬓ իրավաս դատարանի կողﬕց կայացված
վերջնական դատավճռի:
3.

Եթե կյանքից զրկելը Ցեղասպանթյան հանցագործթյն է, հարկավոր է նկատի
նենալ, որ սյն հոդվածմ ոչ ﬕ բան սյն դաշնագրի մասնակից պետթյններին իրավնք չի տալիս որևէ ճանապարհով շեղվել Ցեղասպանթյան հանցագործթյնը կանխել և դրա համար պատժվել մասին պայմանագրի որոշﬓերի
համաձայն ընդնված ցանկացած պարտավորթյնից:

4.

Աﬔն ոք, ով մահապատժի է դատապարտված, իրավնք նի խնդրել ներման
մասին կամ դատավճիռը ﬔղմացնել մասին: Աﬓիստիան, ներմը կամ մահապատժի փոխարինմը կարող են շնորհվել բոլոր դեպքերմ:

5.

Մահապատիժ չի կայացվմ տասնթ տարեկանից երիտասարդ անձանց կատարած հանցագործթյնների համար և ի կատար չի ածվմ հղի կանանց նկատ-

123 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121817
124 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500
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մամբ:
6.

Սյն հոդվածմ ոչինչ չի կարող հիմք ծառայել սյն դաշնագրի մասնակից որևէ
պետթյան կողﬕց մահապատժի փոխարինմը հետաձգել կամ թյլ չտալ համար:

Մարդ

իրավ նքների և հիﬓարար ազատ թյ նների պաշտպան թյան մասին
1950 թ. եվրոպական կոնվենցիա125

Հոդված 2. Կյանքի իրավ նք
1.

Յրաքանչյրի կյանքի իրավնքը պաշտպանվմ է օրենքով:
Ոչ ﬔկին չի կարելի դիտավորթյամբ զրկել կյանքից այլ կերպ, քան ի կատարﬓ
դատարանի կայացրած դատավճռի` այն հանցագործթյան համար, որի կապակցթյամբ օրենքով նախատեսված է այդ պատիժը:

2.

Կյանքից զրկելը չի համարվմ սյն հոդվածի խախտմ, եթե այն հետևանք է ժի
գործադրման, ինչը բացարձակապես անհրաժեշտ է`
ա. ցանկացած անձի անօրինական բռնթյնից պաշտպանել համար,
բ.

օրինական ձերբակալմ իրականացնել կամ օրինական հիմքերով կալանավորված անձի փախստը կանխել համար,

գ.

խռովթյնը կամ ապստամբթյնը ճնշել նպատակով օրենքին համապատասխան գործողթյն ձեռնարկել համար:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ 4 (2010) հանձնարարական
«Զինծառայողների իրավ նքների մասին»126

Ա) Զինծառայողներն նեն կյանքի իրավնք
(...)
6.

Զինծառայողները չպետք է դրվեն այնպիսի իրավիճակներմ, որոնցմ նրանց
կյանքը վտանգվմ է` առանց հստակ  իրավաչափ ռազմական նպատակների, և
որոնցից հնարավոր էր խսափել, կամ այնպիսի հանգամանքներմ, երբ նրանց
կյանքի նկատմամբ սպառնալիքն անտեսվմ է:

7.

Ցանկացած զինծառայողի` կասկածելի հանգամանքներմ մահվան կամ կյանքի
իրավնքի ենթադրյալ խախտման դեպքմ պետք է իրականացվի անկախ և արդյնավետ քննթյն:

125 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870
126 https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
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8.

Անդամ պետթյնները պետք է ﬕջոցներ ձեռնարկեն զինծառայողների կյանքի
իրավնքի նկատմամբ ոտնձգթյնների դեպքերի մասին հաղորդﬓերի ներկայացմը խրախսել և այդպիսի գործողթյնների մասին հաղորդմ ներկայացրած անձին հաշվեհարդարից պաշտպանել համար:

9.

Զինծառայողների նկատմամբ երբեք չպետք է արձակվեն մահվան դատավճիռներ,
կամ նրանք չպետք է ենթարկվեն մահապատժի:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հ շագիր127

Ա) Զինծառայողներն

նեն կյանքի իրավ նք

Թեև որոշ վտանգավոր գործողթյնների ժամանակ զինծառայողների կյանքը ենթարկված է մահվան որոշակի ռիսկի, նրանք չպետք է դրվեն այնպիսի իրավիճակներմ,
որոնց ժամանակ, առանց հստակ և իրավաչափ ռազմական նպատակի, նրանց կյանքը
ենթարկվմ է ռիսկի, և որոնցից հնարավոր էր խսափել: Ուստի զինվորական ղեկավարթյնը պարտավոր է ող ջաﬕտ ﬕջոցներ ձեռնարկել՝ ապահովել, որ զինվորական
վարժանքը, մարտական գործողթյնների պլանավորմը և օգտագործվող սարքավորﬓերը զինծառայողների կյանքը անտեղի վտանգի չենթարկեն: Ող ջաﬕտ ﬕջոցներ
պետք է ձեռնարկել ապահովել համար զինծառայողներին առող ջապահական ծառայթյնների պատշաճ հասանելիթյնը այն դեպքերմ, երբ նրանց կյանքը վտանգի
տակ է: Այդ զինծառայողների կողﬕց դիմակայվող վտանգի աստիճանը և զինվորական
ղեկավար կազﬕ համար դրանք չեզոքացնելն ղղված ﬕջոցների հասանելիթյնը,
անշշտ, այն տարրերն են, որոնք պետք է հաշվի առնել, երբ այդ ﬕջոցառﬓերը ձեռնարկվմ են: Ավելին՝ 2-րդ հոդվածը, որոշ հստակ սահմանված հանգամանքներմ, պետթյնների համար նախատեսմ է պոզիտիվ պարտավորթյն` ձեռնարկել գործնական կանխարգելիչ ﬕջոցառﬓեր` ղղված անհատին այլ անձանցից կամ, որոշ
առանձին հանգամանքներմ, սեփական անձից պաշտպանելն:

Մարդ

իրավ նքների եվրոպական դատարանի նախադեպային
իրավ նք

Մոսենձն ընդդեմ Ուկրաինայի (Case of Mosendz v. Ukraine) գործը , § 91-92128

127 Տես նույն տեղում

128 http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115887
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91. Ինչ վերաբերմ է պարտադիր զինվորական ծառայթյանը, ապա Դատարանը
որոշել է, որ պետթյան առաջնային պարտավորթյնն է ընդնել կանոններ,
որոնք համապատասխանմ են ինչպես ռազմական գործողթյնների, այնպես էլ
մարդկային գործոնի արդյնք հանդիսացող վտանգի աստիճանին, որը կարող է
սպառնալ կյանքին կամ առող ջթյանը։ Այդպիսի վտանգը սկսմ է դերակատարմ
նենալ, երբ պետթյնը որոշմ է զորակոչել հասարակ քաղաքացիներին։ Այդ
կանոնները պետք է պահանջեն պրակտիկ ﬕջոցների ընդնմ, որոնք ղղված
են զորակոչիկներին զինվորական կյանքմ սպառնացող վտանգից արդյնավետ
պաշտպանթյանը, ինչպես նաև համապատասխան ընթացակարգերի ընդնմ,
որոնք ﬕտված են տարբեր մակարդակների հրամանատարների կողﬕց թյլ տրվող
թերթյնների  սխալների բացահայտմանը (տես Kılınç and Others v. Turkey, no.
40145/98, § 41, 7 հնիսի 2005թ.)։
92. Ինչպես կալանավայրմ գտնվող անձինք, զորակոչիկները ևս լիովին գտնվմ են
պետթյան «ձեռքերմ», և բանակմ կատարվող ցանկացած իրադարձթյն
ամբող ջթյամբ կամ մասամբ գտնվմ է պետական մարﬕնների բացառիկ իրավասթյան ներքո։ Հետևաբար, պետթյնը նաև պատասխանատվթյն է կրմ
բանակմ տեղի նեցած բոլոր մահերի և ﬖասվածքների համար (տես Beker v.
Turkey, no. 27866/03, §§ 41-42, 24 մարտ 2009թ.)։

Մարինա Ալեքսեևան ընդդեմ Ռ սաստանի (Marina Alekseyeva v. Russia) 2014
թվականի մարտի 13-ի վճիռը129

121. Ինչպես կալանավայրմ գտնվող անձինք, զորակոչիկները ևս լիովին գտնվմ են
պետթյան «ձեռքերմ» և բանակմ կատարվող ցանկացած իրադարձթյն ամբող ջթյամբ կամ մասամբ գտնվմ են պետական մարﬕնների բացառիկ իրավասթյան ներքո։ Հետևաբար, պետթյնը նաև պատասխանատվթյն է կրմ բանակմ տեղի նեցած բոլոր մահերի և ﬖասվածքների համար (տես Beker v. Turkey,
no. 27866/03, §§ 41-42, 24 մարտի 2009թ., և Mosendz v. Ukraine, no. 52013/08, § 98,
17 հնվարի 2013թ.)։
122. Դատարանը այս կապակցթյամբ արձանագրմ է, որ բոլոր այն դեպքերմ, երբ
պետական մարﬕններն օբյեկտիվ պատճառներով գործի ճշգրիտ հանգամանքները չեն կարող պարզել, պետք է բավարար և համոզիչ կերպով բացատրեն իրադարձթյնների հաջորդականթյնը և ներկայացնեն դիմմատի պնդﬓերը
հերքող հիﬓավոր ապացյցներ (տես Mansuroğlu v. Turkey, no. 43443/98, § 80, 26
փետրվարի 2008թ.)։
129 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139166
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Կիլինչը և այլոք ընդդեմ Թ րքիայի (Kilinç and Others v. Turkey),
վճիռ` 7 հ նիսի 2005թ130
Կիլինչի գործով, որի դեպքմ պարտադիր ժամկետային զինծառայողն ինքնասպան
էր եղել, Դատարանը համարել է, որ իշխանթյնները չէին կարող ժխտել, որ տեղ յակ
էին նրա լրջ հոգեբանական խնդիրներ նենալ մասին, և նկատել է, որ նման իրավիճակները կարգավորող զինվորական կանոններ գոյթյն չնեին: Այսպիսով, Դատարանը եզրակացրել է, որ իշխանթյնները ձախողվել են նրան պաշտպանել իրենց
պարտականթյան կատարման հարցմ, հետևաբար, արձանագրվել է 2-րդ հոդվածի
խախտմ։ Դատարանը համարել է նաև, որ պետթյնը պատասխանատ է զինծառայողի ինքնասպանթյան համար, քանի որ վերջինս չէր ստացել անհրաժեշտ հոգեբժական օգնթյն, և նրա հոգեկան առող ջթյան վիճակը հաշվի չէր առնվել այն ժամանակ, երբ վերջինս ղարկվել էր զինվորական ծառայթյան, և նրան վստահվել էր ատրճանակ, որը նա հետագայմ օգտագործել էր սեփական կյանքին վերջ դնել համար:
Պետթյան պարտավորթյան մասն է արդյնավետ պաշտպանթյան համար
օրենսդրական և վարչական կառցակարգ ապահովելը, որը ներառմ է ապացյցներ
հավաքել համար պատշաճ ընթացակարգերը` պատասխանատվթյան կարգապահական կամ քրեական բնյթը պարզել համար, օրինակ` տարբեր մակարդակների հրամանատարների մասով:

Յակ զն ընդդեմ Թ րքիայի (Yakuz v. Turkey), որոշ մ 25 մայիսի 2000թ.131

Յակզի գործով, որի դեպքմ զինվորը սպանվել էր նյն կոչմ նեցող ﬔկ այլ
զինվորի կողﬕց` անձնական դրդապատճառներով, իշխանթյնները չեն ճանաչվել
նրա մահվան համար պատասխանատ, քանի որ հանգամանքները չէին վկայմ, որ
նրանք գիտեին, ոչ էլ կարող էին ﬕջոցներ ձեռնարկել` իմանալ համար զոհի կյանքին
սպառնացող իրական և անﬕջական վտանգի մասին:

Մալիկ Բաբաևն ընդդեմ Ադրբեջանի (Malik Babayev v. Azerbaijan) գործով վճիռ,
1-ը հ նիսի 2017թ.132

66. Պարտադիր զինվորական ծառայթյան համատեքստմ Դատարանն իր նախադեպային իրավնքմ ընդգծել է, որ ինչպես կալանավորված անձինք, այնպես էլ
զորակոչիկները գտնվմ են պետական մարﬕնների բացառիկ վերահսկողթյան

130 https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
131 Տես նյն տեղմ
132 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173776
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ներքո, հետևաբար, բանակմ տեղի նեցող իրադարձթյններն ամբող ջթյամբ կամ ﬔծամասամբ գտնվմ են պետական մարﬕնների բացառիկ իավասթյան ներքո, և որ պետթյնները նրանց պաշտպանել պարատավորթյն նեն
(տես Beker v. Turkey, no. 27866/03, §§ 41-42, 24 մարտի 2009թ., Mosendz v. Ukraine,
no. 52013/08, § 92, 17 հնվարի 2013թ և Perevedentsevy v. Russia, no. 39583/05,
§ 93, 24 ապրիլի 2014թ.)։ Այնաﬔնայնիվ, այս պարտավորթյնը պետք է ﬔկնաբանվի այնպես, որ անհնար և անհամաչափ բեռ չդրվի պետական մարﬕնների
վրա՝ հաշվի առնելով մարդկային վարքագծի անկանխատեսելիթյնը և օպերատիվ գործողթյնների ընտրթյնը առաջնահերթթյնների և ռեսրսների տեսանկյնից։ Հետևաբար, կյանքին սպառնացող ոչ բոլոր վիճելի վտանգները կարող
են հանգեցնել պետական մարﬕնների կողﬕց այդ վտանգի իրականացմը կանխելն ղղված օպերատիվ գործողթյնների ձեռնարկման կոնվենցիոն պահանջի (տես Ataman v. Turkey, no. 46252/99, § 55, 27 ապրիլի 2006թ. և Salgın v. Turkey,
no. 46748/99, § 78, 20 փետրվարի, 2007թ.)։

Սալգինն ընդդեմ Թ րքիայի (Salgin v. Turkey), վճիռ` 20 մայիսի, 2007թ.133

Սալգինի գործով, որի դեպքմ մահացածը պարտադիր ժամկետային զինծառայող
էր, որի մահը վրա էր հասել զինվորական ծառայթյնն իրականացնել ժամանակ,
Դատարանը համարեց, որ կյանքի իրավնքի դատավարական պաշտպանթյնը
պետք է ներառի անկախ քննթյն իրականացնել որոշակի հնարավորթյն, որի
նպատակն է պարզել, թե ինչ հանգամանքներմ է մահը վրա հասել, և այսպիսի դեպքերմ հաստատել, թե ով պետք է պատասխանատվթյն կրի։

Քելլին և այլոք ընդդեմ Մեծ Բրիտանիայի (Kelly and Others v. UK),
վճիռ` 4 մայիսի 2001թ.134

97. «Անհապաղ» նշանակմ է, որ գործի քննթյնը պետք է սկսել մահվան վրա հասնելց հետո հնարավորինս շտ, և «ող ջաﬕտ ժամկետմ» եզրյթը ենթադրմ է,
որ քննթյնը չպետք է անհարկի ձգձգվի: Այն դեպքերմ, երբ մահը վրա է հասել
ժի կիրառման հետևանքով, Դատարանը համարել է, որ քննթյն իրականացնող
մարﬕնների կողﬕց անհապաղ քննթյն իրականացնելն էական է` վերջիններիս`
իրավնքի գերակայթյան սկզբնքներին հավատարիմ լինել առմով հանրթ-

133 https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
134 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59453
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յան վստահթյնը պահպանել, ինչպես նաև անօրինական արարքների շրջ
գաղտնի համաձայնթյան գալ կամ դրանց նկատմամբ հանդրժողականթյան
ցանկացած դրսևորմ կանխել համար։

ՄըքՔերն ընդդեմ Մեծ Բրիտանիայի (McKerr v. UK)135

115. Բացի դրանից, պետք է առկա լինի քննթյան կամ դրա արդյնքների նկատմամբ
հանրթյան հսկողթյան բավարար տարրը` ապահովել համար քննթյան հաշվետվողականթյնն ինչպես գործնականմ, այնպես էլ՝ տեսականորեն։ Հանրթյան հսկողթյան չափը այս կամ այն գործով կարող է տարբեր լինել, բայց նվազագյն պահանջն այն է, որ տժողի իրավահաջորդը պետք է լինի դատավարթյան գործընթացմ այն աստիճանի ներգրավված, որն անհրաժեշտ է իր օրինական
շահերի պաշտպանթյնը երաշխավորել համար։

Զելիլոﬖ ընդդեմ Հ նաստանի (Zelilof v. Greece), վճիռ, 24 մայիսի 2007թ.136

56. Գործի քննթյնը պետք է լինի նաև մանրակրկիտ: Դատարանի ﬔկնաբանթյան
համաձայն` սա նշանակմ է, որ իշխանթյնները մշտապես «պետք է լրջ ջանքեր գործադրեն պարզել համար, թե ինչ է տեղի նեցել, և չպետք է ապավինեն
հապճեպ կամ վատ հիﬓավորված հետևթյններին` գործի քննթյնը դադարեցնել համար կամ որպես հիմք իրենց որոշﬓերի»:

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի որոշ ﬓեր
Գործ թիվ ԵԱՔԴ/0051/11/14137
I.

Պետթյան իրավասթյան ներքո գտնվող անձի մահվան փաստի առթիվ արդյնավետ քննթյն կատարել պարտականթյնը.

(...) Մասնավորապես Եվրոպական դատարանի կողﬕց ձևավորած չափանիշների հիման վրա Վճռաբեկ դատարանն իր նախադեպային իրավնքմ դիրքորոշմ է արտահայտել այն մասին, որ Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածով երաշխավորված կյանքի
իրավ նքի խախտման կապակց թյամբ իրականացվող քնն թյան արդյ նավետ թյան գնահատման հիﬓական չափանիշներից են`

135 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59451
136 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80623
137 http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905401632
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ա) իրավաս

մարﬕնները պետք է գործեն պատշաճ ջանասիր թյամբ և արա-

գ թյամբ,
բ) քնն թյան արդյ նք մ պետք է հստակեցվեն դեպքի հանգամանքները,
գ) պետք է կատարվի մանրամասն քնն թյ ն, որն անհրաժեշտ է գործով ապաց յցներ ձեռք բերել

համար։

Վար յթն իրականացնող մարﬕնները պետք է ձեռնպահ ﬓան շտապողական
կամ թ յլ պատճառաբանված հետև թյ ններից, քանի որ քնն թյան ցանկացած թեր թյ ն, որը հարցականի տակ է դն մ մահվան պատճառները պատասխանատ

անձանց կողﬕց պարզել

կարող թյ նը, վտանգ մ է քնն թյան

արդյ նավետ թյ նը, հետևաբար և Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածով պետ թյան
ստանձնած պարտավոր թյ նների իրագործ մը։
Այն դեպք մ, երբ պետ թյան վերահսկող թյան ներքո (ոստիկան թյ ն մ,
քրեակատարողական հիﬓարկ մ և այլն) գտնվող անձը մահան մ է, և պետ թյ նը Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի
լ

ժով պարտավոր թյ ն է կր մ ներկայացնե-

մահվանը հանգեցրած իրադարձ թյ նների համոզիչ բացատր թյ ն, ապա

իրավաս

մարﬕնները (պաշտոնատար անձինք) կասկածելի մահվան փաստի

առթիվ պետք է հար ցեն քրեական գործ և քրեադատավարական ողջ գործիքակազﬕ ներգրավմամբ իրականացնեն հնարավոր ող ջաﬕտ քայլերը` դեպքի
հանգամանքները պարզել

համար (մանրամասն տե՛ս Ռզաննա Նիազ յանի վե-

րաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի 2014 թվականի մայիսի 31-ի թիվ ԵԿԴ/0118/11/13
որոշման 25-26-րդ կետերը)։
39. Նախորդ կետ մ վկայակոչված (ա) ենթակետ մ շարադրված չափանիշի կապակց թյամբ Եվրոպական դատարանն իր որոշ ﬓեր մ բազﬕցս ընդգծել է,
որ քնն թյան արդյ նավետ թյ նը գնահատելիս կարևոր է հատկապես այն
հանգամանքը, թե որքան արագ են իշխան թյ ններն արձագանք մ Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի խախտման վերաբերյալ բողոքներին, ինչը նպաստ մ է
հանր թյան վստահ թյան պահպանմանը օրինական թյան ամրապնդման և
անօրինական գործող թյ նների նկատմամբ հանդ րժողական թյան բացառման հարց մ (տե՛ս Hugh Jordan v. United Kingdom գործով 2001 թվականի մայիսի
4-ի վճիռը, գանգատ թիվ 24746/94, կետ 108, Yaşa v. Turkey գործով 1998 թվականի սեպտեմբերի 2-ի վճիռը, զեկյցներ 1998-IV, էջեր 2439-2440, կետեր 102-104)։
Կյանքի իրավ նքի խախտման կապակց թյամբ իրականացվող քնն թյան
արդյ նավետ թյան (բ) և (գ) ենթակետեր մ շարադրված չափանիշների վերաբերյալ անհրաժեշտ է նշել, որ Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի պահանջն է, որ
իրավաս
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մարﬕնները գործեն պատշաճ ջանասիր թյամբ և արագ թյամբ և
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պարտավոր լինեն նախաձեռնել քնն թյ ն, որն ի վիճակի է նախ որոշակիացնել
այն հանգամանքները, որոնց մ դեպքը տեղի է

նեցել, և կարգավորող համա-

կարգի գործ նե թյան ցանկացած թեր թյ ն, երկրորդ` բացահայտել դրան մ
ներգրավված պետական պաշտոնյաներին և մարﬕններին (տե՛ս mutatis mutandis,
Kats and Others v. Ukraine, 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի վճիռ, գանգատ թիվ
29971/04, կետ 116)։
Քնն թյ նը պետք է լինի մանրամասն։ Դա նշանակ մ է, որ մարﬕնները ﬕշտ
պետք է կատարեն լ րջ քայլեր, որպեսզի պարզեն` ինչ է տեղի

նեցել, և չպետք

է հիﬓվեն շտապողական կամ թ յլ պատճառաբանված հետև թյ նների վրա,
որպեսզի փակեն քնն թյ նը կամ որպես իրենց որոշ ﬓերի հիմք ընդ նեն։
Նրանք պետք է կատարեն իրենց համար հաս

բոլոր ող ջաﬕտ քայլերը, որպես-

զի ապահովեն դեպքի հետ կապված ապաց յցները, ներառյալ, ի թիվս այլոց,
ականատեսների հարցաքնն թյ նը և բժշկական ապաց յցները։ Քնն թյան
ցանկացած թեր թյ ն, որը հարցականի տակ է դն մ ﬖասվածքների պատճառները կամ պատասխանատ

անձանց պարզել

կարող թյ նը, վտանգ մ

է այս չափանիշի իրագործ մը (տես, ի թիվս այլոց, Gorelov v. Russia, 2014 թվականի հնվարի 9-ի վճիռ, գանգատ թիվ 49072/11, կետ 52)։
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2. ԶԻՆՎԱԾ VԺԵՐVՄ ԲՌՆVԱՆ ԱՐԳԵԼՔԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն138

Հոդված 26.

Խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմ նքի կամ
պատժի արգելքը

1.

Ոչ ոք չի կարող ենթարկվել խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմնքի կամ պատժի:

2.

Մարﬓական պատիժներն արգելվմ են:

3.

Ազատթյնից զրկված անձինք նեն մարդասիրական վերաբերմնքի իրավնք:

ՀՀ քրեական օրենսգիրք139
Հոդված 358. Պետի նկատմամբ բռնի գործող թյ ններ կատարելը կամ դրանք կատարել

սպառնալիքը

1. Զորամասմ կամ զինվորական ծառայթյն կրել այլ վայրմ պետին (հրամանատարին) ծեծելը կամ նրա նկատմամբ այլ բռնթյն գործադրելը կամ դա գործադրել սպառնալիքը պետի (հրամանատարի) կամ նրա ﬔրձավորի նկատմամբ, եթե դա
կապված չէ զինվորական ծառայթյան պարտականթյնները կատարել հետ`
պատժվմ է զինվորական ծառայթյան ﬔջ սահմանափակմամբ` առավելագյնը
երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով` առավելագյնը երեք աﬕս ժամկետով,
կամ կարգապահական գմարտակմ պահելով` առավելագյնը երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագյնը երեք տարի ժամկետով:
2. Զինվորական ծառայթյան պարտականթյնները կատարել կապակցթյամբ
պետին (հրամանատարին) ծեծելը կամ նրա նկատմամբ այլ բռնթյն գործադրելը
կամ դա գործադրել սպառնալիքը պետի (հրամանատարի) կամ նրա ﬔրձավորի
նկատմամբ՝
պատժվմ է զինվորական ծառայթյան ﬔջ սահմանափակմամբ` առավելագյնը
երեք տարի ժամկետով, կամ կարգապահական գմարտակմ պահելով՝ առավելագյնը երեք տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագյնը հինգ տարի
ժամկետով:

138 http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm
139 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141542
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3.

Սյն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք
կատարվել են՝
1)

ﬕ խմբ անձանց կողﬕց,

2)

զենք կամ որպես զենք օգտագործվող այլ առարկա գործադրելով,

3)

առող ջթյանը թեթև կամ ﬕջին ծանրթյան ﬖաս պատճառելով՝
պատժվմ են ազատազրկմամբ՝ չորսից թ տարի ժամկետով:

4.

Սյն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք անզգշթյամբ պատճառել են առող ջթյանը ծանր ﬖաս կամ այլ ծանր
հետևանքներ`
պատժվմ են ազատազրկմամբ` վեցից տասներկ տարի ժամկետով:

5.

Սյն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ կամ չորրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են ռազմական դրթյան, պատերազﬕ ժամանակ կամ մարտի պարագաներմ՝ պատժվմ են ազատազրկմամբ՝ յոթից տասներեք տարի ժամկետով:

Հոդված 358.1. Ստորադասի նկատմամբ բռնի գործող թյ ններ կատարելը կամ
դրանք կատարել
1.

սպառնալիքը

Զորամասմ կամ զինվորական ծառայթյն կրել այլ վայրմ ստորադասին (ենթակային) ծեծելը կամ նրա նկատմամբ այլ բռնթյն գործադրելը կամ դա գործադրել սպառնալիքը ստորադասի (ենթակայի) կամ նրա ﬔրձավորի նկատմամբ, եթե
դա կապված չէ զինվորական ծառայթյան պարտականթյնները կատարել
հետ`
պատժվմ է զինվորական ծառայթյան ﬔջ սահմանափակմամբ` ﬔկից երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով` առավելագյնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ կարգապահական գմարտակմ պահելով` առավելագյնը երկ տարի ժամկետով, կամ
ազատազրկմամբ` առավելագյնը չորս տարի ժամկետով:

2.

Զինվորական ծառայթյան պարտականթյնները կատարել կապակցթյամբ
ստորադասին (ենթակային) ծեծելը կամ նրա նկատմամբ այլ բռնթյն գործադրելը
կամ դա գործադրել սպառնալիքը ստորադասի (ենթակայի) կամ նրա ﬔրձավորի
նկատմամբ`
պատժվմ է զինվորական ծառայթյան ﬔջ սահմանափակմամբ` ﬔկից երեք տարի
ժամկետով, կամ կալանքով` ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ կարգապահական
գմարտակմ պահելով՝ առավելագյնը երեք տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագյնը հինգ տարի ժամկետով:

3.

Սյն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են`
1) ﬕ խմբ անձանց կողﬕց,
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2) երկ կամ ավելի անձանց նկատմամբ,
3) զենք կամ որպես զենք օգտագործվող այլ առարկա գործադրելով,
4) առող ջթյանը թեթև կամ ﬕջին ծանրթյան ﬖաս պատճառելով`
պատժվմ են ազատազրկմամբ` չորսից թ տարի ժամկետով:
4.

Սյն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք անզգշթյամբ պատճառել են առող ջթյանը ծանր ﬖաս կամ այլ ծանր
հետևանքներ`
պատժվմ են ազատազրկմամբ` յոթից տասներկ տարի ժամկետով:

5.

Սյն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ կամ չորրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են ռազմական դրթյան, պատերազﬕ ժամանակ կամ մարտի պարագաներմ`
պատժվմ են ազատազրկմամբ` թից տասներեք տարի ժամկետով:

«ՀՀ զինված

ժերի ներքին ծառայ թյան կանոնագիրքը հաստատել

մասին»

ՀՀ օրենք140
Հոդված 6.

Զինծառայողները գտնվ մ են պետ թյան պաշտպան թյան տակ:
Նրանց կյանքը, առող ջթյնը, պատիﬖ  արժանապատվթյնը
պահպանվմ են օրենքով:

Զինծառայողին անվանարկելը, սպառնալիքը, բռնթյնը կամ ոտնձգթյնը նրա
կյանքի, առող ջթյան, նեցվածքի նկատմամբ և զինծառայողի վրա դրված պարտականթյնների կատարմանը խոչընդոտող այլ գործողթյնները, ինչպես նաև նրա
իրավնքների ոտնահարմը առաջացնմ են ՀՀ օրենսդրթյամբ սահմանված պատասխանատվթյն:

Միջազգային իրավական դր յթներ
ՄԱԿ-ի Քաղաքացիական և քաղաքական իրավ նքների մասին դաշնագիր141

Հոդված 7
Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգﬓերի կամ դաժան, անմարդկային կամ իր արժանապատվթյնը նվաստացնող վերաբերմնքի կամ պատժի: Մասնավորապես ոչ ﬕ
անձ չի կարող առանց իր ազատ արտահայտված համաձայնթյան ենթարկվել բժշկական կամ գիտական փորձերի:

140 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121817
141 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500
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ՄԱԿ-ի Խոշտանգ ﬓերի և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվ թյ նը նվաստացնող վերաբերմ նքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիա142

Հոդված 2.
1.

Յրաքանչյր մասնակից պետթյն ձեռնարկմ է օրենսդրական, վարչական,
դատական կամ այլ արդյնավետ ﬕջոցներ՝ իր իրավազորթյան ներքո ցանկացած գտնվող տարածքմ խոշտանգﬓերի դեպքերը կանխել համար։

2.

Ոչ ﬕ բացառիկ հանգամանք, ինչպիսին էլ այն լինի՝ պատերազմական դրթյն
կամ պատերազﬕ վտանգ, ներքին քաղաքական անկայնթյն կամ ցանկացած
այլ արտակարգ իրավիճակ, չի կարող վկայակոչվել որպես խոշտանգﬓերի արդարացմ։

3.

Վերադաս պետի կամ պետական իշխանթյան հրամանը չի կարող վկայակոչվել
որպես խոշտանգﬓերի արդարացմ։

Մարդ

իրավ նքների և հիﬓարար ազատ թյ նների պաշտպան թյան մասին
1950թ. եվրոպական կոնվենցիա143

Հոդված 3.
Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգﬓերի կամ անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմնքի կամ պատժի:

Զինծառայողների իրավ նքների վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի՝ 2006 թվականի ապրիլի 11-ի թիվ 1742 հանձնարարական144

10.1.2. Զինծառայողները պետք է օգտվեն խոշտանգﬓերի կամ անմարդկային կամ
նվաստացնող վերաբերմնքի կամ պատժի չենթարկվել իրավնքից:

Զինծառայողների իրավ նքների մասին Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների
կոﬕտեի թիվ CM/Rec(2010)4 հանձնարարական145

10. Անդամ պետթյնները պետք է ﬕջոցներ ձեռնարկեն զինծառայողներին բռնթյններից և ոչ պատշաճ վերաբերմնքից կամ պատժից պաշտպանել համար:
142
143
144
145

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60506
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870
https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
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Հատկ շադրթյն պետք է դարձվի առավել խոցելի կատեգորիաներին, ինչպիսիք են, օրինակ, նորակոչիկները (պարտադիր զինծառայողները):
11. Այն դեպքերմ, երբ զինծառայողները բարձրացնմ են վիճելի պնդմ առ այն, որ
ենթարկվել են Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածը խախտող գործողթյնների, կամ երբ
իշխանթյնները ող ջաﬕտ հիմքեր նեն ենթադրել, որ այդպիսի վերաբերմնք
տեղի է նեցել, ապա անհապաղ պետք է սկսվի այդ հանգամանքների անկախ և
արդյնավետ պաշտոնական քննթյն:
12. Անդամ պետթյնները պետք է ﬕջոցներ ձեռնարկեն զինծառայողների խոշտանգﬓերի և նրանց նկատմամբ վատ վերաբերմնքի դեպքերի մասին հաղորդմների ներկայացմը խրախսել և այդպիսի գործողթյնների մասին հաղորդմ
ներկայացրած անձին հաշվեհարդարից պաշտպանել համար:

Զինծառայողների իրավ նքների մասին Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների
կոﬕտեի թիվ CM/Rec(2010)4 հանձնարարականի բացատրական հ շագիր146

Խոշտանգﬓերի, ինչպես նաև անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմնքի
կամ պատժի արգելքը բացարձակ է՝ ըստ Կոնվենցիայի (Հոդված 3): Պետթյնները չեն
կարող որևէ պարագայմ դիﬔլ նման վերաբերմնքի կամ հանդրժել այն: Բացի դրանից, նրանք պետք է ﬕջոցներ ձեռնարկեն զինծառայողներին զինված ժերմ նման
վերաբերմնքից պաշտպանել համար:
Շարնակական ճնշﬓերը, ֆիզիկական բռնթյնը, ձեռնադրման դաժան արարողթյնները, շարնակական հետապնդﬓերը, նվաստացմը և վատ վերաբերմնքի այլ դրսևորﬓերը, ցավոք, շարնակմ են տարածված երևյթ լինել որոշ զինված ժերմ։
Դաժան վերաբերմնքի դեպքերի մասին պարբերաբար հաղորդﬓեր են լինմ,
որոնք վերաբերմ են հատկապես նորակոչիկներին՝ լինեն նրանք պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ թե անձնակազﬕ պրոֆեսիոնալ անդաﬓեր։ Այլ հատկանիշներ,
ինչպիսիք են սեռը, սեռական կողﬓորոշմը, էթնիկ ծագմը կամ կրոնը, ավելի հավանական են դարձնմ որոշ զորակոչիկների՝ այդ հիմքերով չարաշահման զոհ դառնալ
հավանականթյնը, ստի նրանց նկատմամբ պահանջվմ է հատկ շադրթյն։
Այս ցավալի իրավիճակը պահանջմ է գործն քայլեր պետական մարﬕնների կողﬕց՝
այդպիսի ցանկացած վերաբերմնք բարոյապես դատապարտել և դրա համար ﬔղավորներին արդարադատթյան առաջ կանգնեցնել և պատժել համար։
Երբ ձեռնադրման արարողթյնների, շարնակական ճնշﬓերի կամ հետապն146 https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
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դﬓերի կիրառմը հավասարվմ է Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտման, համապատասխան անձինք պետք է համարժեք պատասխանատվթյան ենթարկվեն և
պատժվեն։ Սյն հոդվածով սահմանված խախտﬓերի հետևանքով տժած անձինք
պետք է նենան իրավական պաշտպանթյան արդյնավետ ﬕջոցից օգտվել հնարավորթյն։ Պնդմը, որ նման վերաբերմնքը եղել է, պետք է լինի «վիճարկելի», ինչը
նշանակմ է, որ ակնհայտ անհիﬓ պնդﬓերը լիարժեք քննթյն չպետք է պահանջեն։ Ավելին՝ հաշվի առնելով, որ զինված ժերմ տեղի են նենմ կամ պարբերական
բնյթ են կրմ վերադասների կողﬕց շարնակական ճնշﬓերից, ձեռնադրման դաժան և նվաստացցիչ արարողթյններից, շարնակական հետապնդﬓերից բխող
վատ վերաբերմնքի դեպքերը, չափազանց կարևոր է, որ անդամ պետթյնները անհրաժեշտ գործնական քայլեր ձեռնարկեն նման անընդնելի վարքի վերաբերյալ հենց
զինծառայողների կողﬕց հաղորդﬓեր ներկայացնելը խրախսել ղղթյամբ։
Այդպիսի վերաբերմնքի մասին հաղորդմ ներկայացրած անձանց ծառայակիցների կամ վերադասների ճնշﬓերից պաշտպանել նպատակով հատկապես կարևոր է,
որ պետթյններն ապահովեն իրավական կամ վարչական կառցակարգ՝ ցանկացած
հաշվեհարդար կանխել համար։ Զինված ժերմ տեղի նեցող վատ վերաբերմնքի
մասին հաղորդմ ներկայացնելը նաև կարևոր է զինված ժերմ տեղի նեցած նման
վերաբերմնքի շրջ և հատկապես դրա կապակցթյամբ իրականացվող քննթյան
առավել թափանցիկթյնը խրախսել առմով։
Վատ վերաբերմնքը հաճախ տեղի է նենմ, երբ անձինք զրկված են ազատթյնից, ինչի մասին է վկայմ Դատարանի հարստ նախադեպային իրավնքը։ Ուստի
պետթյնները պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկեն՝ ապահովել համար, որ կալանավորված զինծառայողները չենթարկվեն 3-րդ հոդվածին հակասող վերաբերմնքի։

Մարդ

իրավ նքների եվրոպական դատարանի

նախադեպային իրավ նք
Չեմբերն ընդդեմ Ռ սաստանի (Chember v. Russia) գործով 2008 թվականի դեկտեմբերի 1-ի վճիռը147
50. Մարդ իրավնքների եվրոպական դատարանի իրավաբանթյան համաձայն՝ պետթյնը պարտավոր է ապահովել, որպեսզի անձը զինվորական ծառայթյնն
անցնի այնպիսի պայմաններմ, որոնք համատեղելի են նրա մարդկային արժանապատվթյնը հարգել հետ, իսկ զինվորական վարժանքների ընթացակարգը

147 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87354
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և ﬔթոդները չեն պատճառմ նրան ֆիզիկական տառապանք կամ չեն անցնմ
զինվորական կարգկանոնի հետ կապված անխսափելի դժվարթյնների չափն
 սահմանը, և որ նման ծառայթյան պրակտիկ պահանջների հետ ﬔկտեղ նրա
առող ջթյնը և ինքնազգացողթյնը համարժեքորեն պաշտպանված են (տես
mutatis mutandis, Kılınç and Others v. Turkey, no. 40145/98, § 41, 7 հնիսի 2005, և
Álvarez Ramón v. Spain (dec.), no. 51192/99, 3 հլիսի 2001): Պետթյան առաջնային պարտականթյնն է անձին զինվորական ծառայթյան զորակոչել դեպքմ
նվազագյնի հասցնել նրա առող ջթյանը սպառնացող ռիսկը, որը կարող է առաջանալ ոչ ﬕայն զինվորական գործողթյնների և օպերացիաների բնյթից, այլ
նաև մարդկային գործոնի պատճառով:

Սոերինգն ընդդեմ ՄԹ-ի, (Soering v. UK), վճիռ` 7 հ լիսի 1989թ.148
100. Ինչ վերաբերմ է խոշտանգման, անմարդկային կամ արժանապատվթյնը
նվաստացնող վերաբերմնքի կամ պատժի սահմանմանը, Դատարանը համարմ
է, որ վատ վերաբերմնքը պետք է հասնի ծանրթյան նվազագյն աստիճանի,
որպեսզի այն դիտարկվի Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի շրջանակներմ։ Այս աստիճանի գնահատմը հարաբերական է և կախված է գործի բոլոր հանգամանքներից,
ինչպես օրինակ՝ վիճարկվող վերաբերմնքի բնյթից և համատեքստից, դրա կատարման ձևից և ﬔթոդից, դրա տևողթյնից, դրա ֆիզիկական և հոգեկան հետևանքներից և, որոշ դեպքերմ, տժողի սեռից, տարիքից և առող ջական վիճակից։

148 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619
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ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշ ﬓեր
Գործ թիվ ՏԴ1/0078/01/17149
(...) Մեջբերված նորﬔրը Վճռաբեկ դատարանը վերլծթյան է ենթարկել Նարեկ Արﬔնակյանի գործով որոշմամբ` արձանագրելով հետևյալը. «(...) Հանրային վտանգավոր թյ նը հանդիսան մ է հանցագործ թյան պարտադիր հատկանիշներից ﬔկը։ Ընդ որ մ, ՀՀ քրեական օրենսգրքի վերոգրյալ հոդվածի 2-րդ մասի վերլ ծ թյ նից հետև մ է, որ օրենսդիրը հանցագործ թյ ն է համար մ
ﬕայն հանրային (հասարակական) վտանգավոր թյան որոշակի աստիճան

-

նեցող արարքը։
Քրեական իրավ նքը պաշտպան մ է հասարակական հարաբեր թյ նները
վերջիններիս էական ﬖաս պատճառել ց։ Ուստի որևէ արարքի հատկանիշների
ﬕայն ձևական համընկն մը քրեական օրենքով արգելված արարքի հատկանիշների հետ չի կարող հանգեցնել այդ արարքը հանցավոր ճանաչել ն, եթե
քրեական օրենքով պահպանվող հասարակական հարաբեր թյ ններին դրանով էական ﬖաս չի պատճառվել և չէր կարող պատճառվել։
(…) Այդ համատեքստմ Վճռաբեկ դատարանը հարկ է համարմ նշել, որ արարքի
նվազ կարևոր լինել

հարցը յ րաքանչյ ր գործով որոշվ մ է ինքն ր յն, սա-

կայն ﬕևն յն ժամանակ այդ հարցի լ ծման հիմք մ պետք է դրվեն ենթադրյալ
հանցագործ թյան որակական և քանակական կողﬔրը բն թագրող գործոնները (ﬔղքի ձև և տեսակ, հանցագործ թյան նպատակ

շարժառիթ, հանցագոր-

ծ թյամբ պատճառված ﬖասի չափ, հանցագործ թյան կատարման եղանակ
և այլն): Ընդ որ մ, ﬕայն դրանց համակց թյ նն է հնարավոր թյ ն տալիս
որոշել

արարքի նվազ կարևոր լինելը կամ չլինելը:

(…) Վերոգրյալի լ յսի ներքո Վճռաբեկ դատարանը փաստ մ է, որ արարքի նվազ
կարևոր լինել

հարցը լ ծելիս անհրաժեշտ է նկատի

նենալ, որ նվազ կարևոր

կարող է լինել, որպես կանոն, դիտավորյալ արարքը, ընդ որ մ,

ղղակի դիտա-

վոր թյամբ կատարված: Արարքը կատարողի գիտակց թյ նը և կամքը պետք
է

ղղված լինի հասնել

հենց այն արդյ նքին, որը հանդիսանմ է կատարողի

գործողթյան կամ անգործթյան հետևանք:
12. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 358.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասը պատասխանատվթյն է
սահմանմ հետևյալ արարքի համար` «Զինվորական ծառայթյան պարտականթյնները կատարել կապակցթյամբ ստորադասին (ենթակային) ծեծելը կամ նրա
նկատմամբ այլ բռնթյն գործադրելը կամ դա գործադրել սպառնալիքը ստորա149 http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905402303
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դասի (ենթակայի) կամ նրա ﬔրձավորի նկատմամբ»: Մեջբերված նորմը պատասխանատվ թյ ն է սահման մ զինվորական ծառայ թյան կարգի դեմ

ղղված

առավել բարձր վտանգավոր թյ ն ներկայացնող հանցանքներից ﬔկի` պետի
կողﬕց ստորադասի նկատմամբ բռնի գործող թյ ններ կատարել

կամ դրա

սպառնալիքի համար, որպիսի արարքը ոչ ﬕայն ոտնձգ մ է անձի կյանքի և
առող ջ թյան դեմ, այլև խախտ մ զինվորական կանոնագրքերով սահմանված
ենթակայ թյան կարգը, վկայ մ զինվորական ծառայ թյան նկատմամբ հանցանք կատարած անձի

նեցած անբարեխիղճ վերաբերմ նքի մասին, ինչն էլ իր

հերթին բացասական ազդեց թյ ն է գործ մ զինվորական կարգապահ թյան,
ՀՀ զինված

ժերի մարտական պատրաստված թյան վրա։

Վճռաբեկ դատարանը մշտապես ընդգծել է, որ զինվորական ծառայ թյան կարգի
պահպան մը, որի ﬕջոցով ապահովվ մ է ՀՀ զինված

ժերի մշտական մար-

տական պատրաստական թյ նը, բոլոր զինծառայողների, հատկապես պետերի (հրամանատարների) պարտական թյ նն է: Մասնավորապես, «ՀՀ զինված ժերի ներքին ծառայթյան կանոնագիրքը հաստատել մասին» ՀՀ օրենքի
76-րդ և 77-րդ հոդվածների, «ՀՀ զինված ժերի կարգապահական կանոնագիրք»
ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-4-րդ մասերի ընդհանր վերլծթյնից բխմ է, որ
զինվորական ամ ր կարգապահ թյ նը և անձնակազﬕ բարոյահոգեբանական բարձր մակարդակն ապահովելիս զինվորական պետերը (հրամանատարները) պարտավոր են ենթակաների նկատմամբ հարգանք դրսևորել, պահպանել
նրանց անձնական արժանապատվ թյ նը և զինվորական քաղաքավար թյան
կանոնները` ղեկավարվելով ﬕﬕայն օրենքներով և զինվորական կանոնագրքերի պահանջներով: Վճռաբեկ դատարանն ընդգծմ է, որ անթ յլատրելի է վերոնշյալ նպատակներին հասնելը զինվորական կանոնագրքերով չնախատեսված
եղանակներով, հատկապես` բռն թյ ն կամ բռն թյան սպառնալիք գործադրել

ﬕջոցով, ինչը լ րջ ոտնձգ թյ ն է զինվորական կանոնագրքերով սահման-

ված զինվորական ենթակայ թյան կարգի նկատմամբ:
(...)
4. (...) Վճռաբեկ դատարանը, հիմք ընդնելով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի վերաբերյալ արտահայտված և սյն որոշման 11-րդ կետմ ﬔջբերված իրավական դիրքորոշﬓերը, դրանք համադրելով ՀՀ քրեական օրենսգրքի
358.1-րդ հոդվածի վերաբերյալ արտահայտված` սյն որոշման 12-րդ կետմ ﬔջբերված իրավական դիրքորոշﬓերի հետ, արձանագրմ է, որ ամբաստանյալներին ﬔղսագրվող արարքների նվազ կարևորթյան վերաբերյալ Առաջին ատյանի և
Վերաքննիչ դատարանների դատողթյնները հիﬓավորված և պատճառաբան164
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ված չեն: Մասնավորապես, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
դեպք մ կատարված արարքը հանցագործ թյ ն չի համարվ մ, քանի որ հանցագործ թյան պարտադիր հատկանիշներից ﬔկը` հանրային վտանգավոր թյ նը, բացակայ մ է, թեպետ փաստացի կատարված արարք մ հանցակազﬕ
բոլոր հատկանիշները ձևականորեն առկա են: Այլ կերպ` կատարված արարքն
այնքան նվազ կարևոր է (ոչ վտանգավոր), որ
ռել

նակ չէ էական ﬖաս պատճա-

օրենքով պաշտպանվող բարիքներին, իսկ այդպիսին լինելը որոշվ մ է

արարքի հանրային վտանգավոր թյան բն յթի և աստիճանի վրա ազդող գործոնների համակողմանի վերլ ծ թյան արդյ նք մ (խախտվող հասարակական
հարաբեր թյ նների բն յթ, ﬔղքի ձև, նպատակ և շարժառիթ, պատճառված
ﬖասի չափ, հանցագործ թյան եղանակ և այլն):
(...)
14.1. (...) Վճռաբեկ դատարանն ընդգծմ է, որ պետը, պատասխանատ

լինելով զին-

վորական կարգապահ թյան, զինվորական քաղաքավար թյան կանոնները
պահպանել , ինչպես նաև ենթակաների շրջան մ պատշաճ բարոյահոգեբանական մթնոլորտ ձևավորել

համար, պարտավոր է իր այդ պարտական թյ ննե-

րը կատարելիս առաջնորդվել ﬕայն օրենքներով և զինվորական կանոնագրքերի պահանջներով: Անթ յլատրելի է վերոնշյալ նպատակներին հասնել

համար

ստորադասի նկատմամբ բռն թյան կամ դրա սպառնալիքի գործադր մը` ն յնիսկ եթե դա կատարվել է վերջինին կարգի հրավիրել

նպատակով: Զինվո-

րական ծառայ թյան ընթացք մ բռն թյամբ զ գորդված արարքներն ինքնին
հանրային բարձր վտանգավոր թյ ն են ներկայացն մ, քանի որ խարխլ մ են
զինվորական ենթակայ թյան սահմանված կարգը, ձևավորված բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, բացի այդ երբեﬓ կարող են ավելի ծանր հետևանքների
հանգեցնել: Վճռաբեկ դատարանը կարևորմ է նաև այն հանգամանքը, որ ﬔղսագրվող արարքները կատարվել են զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նները կատարել

կապակց թյամբ, ինչն օրենսդրորեն գնահատված է

որպես առավել բարձր վտանգավոր թյ ն ներկայացնող:
ՍԴ1/0001/01/17150
12. Անդրադառնալով զինվորական ծառայթյան կարգի դեմ ղղված հանցագործթյնների դեպքմ պատիժ նշանակել առանձնահատկթյններին` Վճռաբեկ
դատարանը նշել է, որ զինվորական ծառայ թյան կարգի պահպան մը, որի
ﬕջոցով ապահովվ մ է ՀՀ զինված

ժերի մշտական մարտական պատրաս-
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տակամ թյ նը, բոլոր զինծառայողների, հատկապես պետերի (հրամանատարների) պարտական թյ նն է: Զինծառայողները, զինվորական պետերը (հրամանատարները) պարտավոր են ﬕմյանց և ենթակաների նկատմամբ հարգանք
դրսևորել, պահպանել նրանց անձնական արժանապատվ թյ նը և զինվորական քաղաքավար թյան կանոնները: Վճռաբեկ դատարանը փաստել է, որ զինվորական ծառայ թյան կարգի դեմ

ղղված հանցագործ թյ նների դեպք մ

պատիժ նշանակելիս և դրա կրման նպատակահարմար թյան հարցը լ ծելիս
արարքի հանրային վտանգավոր թյան բն յթի և աստիճանի համատեքստ մ
այլ տվյալների հետ ﬔկտեղ պետք է պատշաճ գնահատման ենթարկվեն նաև
հանցանքի կատարմանը նախորդող և

ղեկցող հանգամանքները, հանցավոր

վարքագծի դրսևորման եղանակը, հանցավոր մտադր թյան իրականացման
աստիճանը, տ ժողի վարքագիծը և այլն (5):
13. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 358.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասը պատասխանատվթյն
է նախատեսմ զինվորական ծառայթյան պարտականթյնները կատարել կապակցթյամբ ստորադասին (ենթակային) ծեծել կամ նրա նկատմամբ այլ
բռնթյն գործադրել կամ դա գործադրել սպառնալիքի համար ստորադասի
(ենթակայի) կամ նրա ﬔրձավորի նկատմամբ: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 358.1-րդ
հոդվածի 4-րդ մասը պատասխանատվթյն է նախատեսմ նյն արարքի համար, որն անզգշթյամբ ծանր ﬖաս է պատճառել առող ջթյանը կամ այլ ծանր
հետևանքներ է առաջացրել: Մեջբերված նորմը պատասխանատվ թյ ն է սահման մ զինվորական ծառայ թյան կարգի դեմ

ղղված առավել բարձր վտան-

գավոր թյ ն ներկայացնող հանցանքներից ﬔկի` պետի կողﬕց ստորադասի
նկատմամբ բռնի գործող թյ ններ կատարել

կամ դրա սպառնալիքի համար,

որպիսի արարքը ոչ ﬕայն ոտնձգ մ է անձի կյանքի և առող ջ թյան դեմ, այլև
խախտ մ զինվորական կանոնագրքերով սահմանված ենթակայ թյան կարգը,
վկայ մ զինվորական ծառայ թյան նկատմամբ հանցանք կատարած անձի

-

նեցած անբարեխիղճ վերաբերմ նքի մասին, ինչն էլ իր հերթին բացասական
ազդեց թյ ն է գործ մ զինվորական կարգապահ թյան, ՀՀ զինված

ժերի

մարտական պատրաստված թյան վրա (6):
Ընդ որ մ, վերոնշյալ արարքի արդյ նք մ առող ջ թյանն անզգ շ թյամբ ծանր
ﬖաս կամ այլ ծանր հետևանքներ պատճառելը նախատեսված է որպես հանցակազﬕ առավել որակյալ հատկանիշ: «Ծանր հետևանքները» գնահատողական
հասկաց թյ ն է,

ստի ենթակա է ﬔկնաբանման կոնկրետ գործի փաստական

հանգամանքների համատեքստ մ: Մասնավորապես, որպես այդպիսին, կարող
են դիտարկվել կատարված արարքի արդյ նք մ տ ժողին անզգ շ թյամբ
մահ պատճառելը, վերջինիս ինքնասպան թյ նը, մարտական առաջադրանքի
խափան մը և այլն: Միևն յն ժամանակ, քննարկվող ծանրացնող հանգամանքն
անձին կարող է ﬔղսագրվել ﬕայն այն դեպք մ, երբ հավաստվ մ է կատարված արարքի և վրա հասած հետևանքի ﬕջև պատճառական կապի առկայ թյ նը:
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Վճռաբեկ դատարանը հարկ է համարմ ընդգծել, որ հանցանք կատարած անձի
նկատմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 358.1-րդ հոդվածի 4-րդ մասով պատիժ նշանակելիս արարքի հանրային վտանգավոր թյան բն յթի և աստիճանի համատեքստ մ անհրաժեշտ է գնահատման ենթարկել նաև վրա հասած հետևանքի
բն յթը: Մասնավորապես, եթե առաջացել է տ ժողի մահ կամ վերջինս ինքնասպան թյ ն է գործել, ապա անձի նկատմամբ պատժի տեսակ կամ չափ
ընտրելիս այդ հանգամանքը պետք է համարժեք գնահատականի արժանացնել:

ՍԴ2/0006/11/16151
17.1. Վճռաբեկ դատարանը կրկնմ է, որ ժողովրդավարական հասարակ թյան հիմնարար արժեք համարվող` խոշտանգ ﬓերի, անմարդկային կամ նվաuտացնող
վերաբերմ նքի կամ պատժի արգելքը բացարձակ բն յթ է կր մ:
Խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմ նքի կամ պատժի
ենթարկել
Մարդ

փաստի առթիվ արդյ նավետ քնն թյ ն կատարել

առնչ թյամբ

իրավ նքների եվրոպական դատարանն (այս հետ՝ նաև Եվրոպական

դատարան) իր նախադեպային իրավ նք մ ձևավորել է, ի թիվս այլնի, հետևյալ
իրավական դիրքորոշ ﬓերը.
- Երբ անհատը վիճարկելի պնդ մ է ներկայացն մ այն մասին, որ իր նկատմամբ ոստիկան թյան կամ նմանատիպ այլ պետական մարﬕնների կողﬕց ց ցաբերվել է խիստ վատ վերաբերմ նք` խախտելով 3-րդ հոդվածը, ապա նշված
դր յթից, որն անհրաժեշտ է դիտարկել պետ թյան` Կոնվենցիայի 1-ին հոդվածով նախատեսված հիﬓական պարտական թյան հետ համակց թյան ﬔջ,
ինքնաբերաբար ենթադրելի է, որ պահանջվ մ է արդյ նավետ պաշտոնական
քնն թյան իրականաց մ: Որպեսզի քնն թյ նը համարվի «արդյ նավետ»,
պետք է

նակ լինի հանգեցնել

վիճելի փաստերի հաստատմանը և հնարավո-

ր թյան դեպք մ` անթ յլատրելի վերաբերմ նք դրսևորել
խանատ

անձանց բացահայտմանն

- Քնն թյ ն իրականացնել

համար պատաս-

պատժին,

պարտական թյ նը «ոչ թե որևէ արդյ նքի

հասնել , այլ ﬕջոցներ ձեռնարկել

պարտական թյ ն է». պարտադիր չէ,

որ յ րաքանչյ ր քնն թյ ն լինի հաջողված կամ հանգեցնի այնպիսի եզրակաց թյան, որը համընկն մ է պահանջ ներկայացրած անձի` դեպքերի մասին
տված ց ցմ նքներին. այն աﬔնայնիվ, դրա ﬕջոցով սկզբ նքորեն պետք է
հնարավոր լինի պարզել գործի փաստերը, և այն դեպք մ, երբ պարզվ մ է, որ
պնդ ﬓերը ճիշտ էին, ապա նաև բացահայտել և հիﬓավորված լինել
պատժել պատասխանատ

դեպք մ

անձանց։ Ուստի վատ վերաբերմ նքի մասին լ րջ

պնդ ﬓերի քնն թյ նը պետք է մանրակրկիտ լինի։ Դա նշանակ մ է, որ ցանկացած դեպք մ իշխան թյ նները պետք է ձգտեն պարզել , թե ինչ է տեղի
նեցել, և հապճեպ արված կամ անհիﬓ եզրակաց թյ նները չպետք է հիմք
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ընդ նվեն իրենց քնն թյ նն ավարտել

համար կամ դրվեն իրենց որոշ ﬓե-

րի հիմք մ։ Նրանք պետք է ձեռնարկեն բոլոր հնարավոր ﬕջոցները` ﬕջադեպի հետ կապված ապաց յցները, այդ թվ մ` ականատեսների ց ցմ նքները,
դատաբժշկական և այլ ապաց յցներ ապահովել

համար։ Քնն թյան ցանկա-

ցած թեր թյ ն, որը խոչընդոտ մ է ﬖասվածքների պատճառը կամ հանցանքի
համար պատասխանատ
չափանիշը խախտել

անձանց ինքն թյ նը պարզելը, կանգնեցն մ է այս

վտանգի առջև,

- Վատ վերաբերմ նքը պետք է

նենա լրջ թյան նվազագ յն մակարդակ, եթե

այն 3-րդ հոդվածի սահմաններ մ է: Այս նվազագ յնի գնահատ մը կախված է
գործի բոլոր հանգամանքներից, ինչպիսիք են՝ վերաբերմ նքի տևող թյ նը,
դրա ֆիզիկական կամ հոգեկան ազդեց թյ նը և որոշ դեպքեր մ` զոհի սեռը,
տարիքը և առող ջական վիճակը,
- Որպեսզի պետական մարﬕնների կողﬕց ց ցաբերված ենթադրյալ վատ վերաբերմ նքի գործով քնն թյ նը արդյ նավետ լինի, այն պետք է լինի անկախ։
Քնն թյան անկախ թյամբ ենթադրվ մ է ոչ ﬕայն ենթակայ թյան կամ ինստիտ ցիոնալ կապի բացակայ թյ ն, այլ նաև գործնական իմաստով անկախ թյ ն:
17.2. Զինծառայողների իրավնքների վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի՝ 2006 թվականի ապրիլի 11-ի թիվ 1742 հանձնարարականի
10.1.2.-րդ կետը սահմանմ է, որ զինծառայողները պետք է օգտվեն խոշտանգմների կամ անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմնքի կամ պատժի չենթարկվել իրավնքից:
Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի՝ 2010 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ
4 (2010) 4 հանձնարարականի հավելվածի 10-12-րդ կետերն ամրագրմ են. «Անդամ
պետթյնները պետք է ﬕջոցներ ձեռնարկեն զինծառայողներին խոշտանգﬔրից կամ անմարդկային կամ արժանապատվթյնը նվաստացնող վերաբերմնքից կամ պատժից պաշտպանել համար (...): (...) Այն դեպքերմ, երբ զինծառայողները բարձրացնմ են վիճելի պնդմ առ այն, որ ենթարկվել են Կոնվենցիայի
3-րդ հոդվածը խախտող գործողթյնների, կամ երբ իշխանթյնները ող ջաﬕտ
հիմքեր նեն ենթադրել, որ այդպիսի վերաբերմնք տեղի է նեցել, ապա անհապաղ պետք է սկսվի այդ հանգամանքների անկախ և արդյնավետ պաշտոնական քննթյն: (...) Անդամ պետթյնները պետք է ﬕջոցներ ձեռնարկեն զինծառայողների խոշտանգﬓերի և նրանց նկատմամբ վատ վերաբերմնքի դեպքերի
մասին հաղորդﬓերի ներկայացմը խրախսել և այդպիսի գործողթյնների
մասին հաղորդմ ներկայացրած անձին հաշվեհարդարից պաշտպանել համար
(...)»:
Վերոգրյալի առնչ թյամբ Եվրոպական դատարանը ձևավորել է, ի թիվս այլնի,
հետևյալ իրավական դիրքորոշ մը. «Պետ թյ նը պարտավոր է ապահովել,
որպեսզի անձը զինվորական ծառայ թյ նն անցնի այնպիսի պայմաններ մ,
որոնք համատեղելի են նրա մարդկային արժանապատվ թյ նը հարգել
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հետ,

ԶԻՆՎԱԾ LԺԵՐLՄ ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆLLՆ

իսկ զինվորական վարժանքների ընթացակարգը և ﬔթոդները չեն պատճառ մ
նրան ֆիզիկական տառապանք կամ չեն անցն մ զինվորական կարգ կանոնի
հետ կապված անխ սափելի դժվար թյ նների չափն

սահմանը, և որ նման

ծառայ թյան պրակտիկ պահանջների հետ ﬔկտեղ նրա առող ջ թյ նը և ինքնազգացող թյ նը համարժեքորեն պաշտպանված են` այլնի հետ ﬔկտեղ տրամադրելով նրան պահանջվող բժշկական օգն թյ ն (...): Պետ թյան առաջնային պարտական թյ նն է նվազագ յնի հասցնել առող ջ թյանն սպառնացող
ռիսկը, որը կարող է առաջանալ ոչ ﬕայն զինվորական գործող թյ նների և
օպերացիաների բն յթից, այլ նաև մարդկային տարրի պատճառով, որը գործ մ է, երբ Պետ թյ նը սովորական քաղաքացիներին զորակոչ մ է զինվորական ծառայ թյան: Նման կանոնները պետք է պահանջեն պրակտիկ ﬕջոցների
իրականաց մ, որոնք նպատակ

նեն արդյ նավետորեն պաշտպանել զորա-

կոչվածների զինվորական կյանքին բնորոշ վտանգներից, ապահովեն պատշաճ
ընթացակարգեր` պարզել

համար տարբեր մակարդակների ծառայողների կող-

ﬕց թ յլ տրվող բացթող ﬓերը և սխալները (...)»:
Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը` Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ Հայաստանի Հանրապետ թյ նը, իր ստանձնած ﬕջազգային պարտավոր թյ ններին համապատասխան, կր մ է զինծառայողին խոշտանգման, անմարդկային
կամ նվաստացնող վերաբերմ նքի կամ պատժի ենթարկել

փաստի առթիվ

պատշաճ, անաչառ և արդյ նավետ քնն թյ ն կատարել

պարտավոր թ-

յ ն` վատ վերաբերմ նքի ենթարկվել

հանգամանքները պարզել , ﬔղավոր

պաշտոնատար անձանց բացահայտել

և պատասխանատվ թյան ենթարկել

նպատակով։

Գործ թիվ ՏԴ/0031/01/14152
12. (...) Սյն քրեաիրավական նորﬔրը Վճռաբեկ դատարանի կողﬕց բազﬕցս վերլծթյան են ենթարկվել ﬕ շարք գործերով կայացված որոշﬓերմ (ԵԱԴԴ/0034/01/12,
ԼԴ/0093/01/12, ՏԴ/0018/01/13, ԵԷԴ/0132/01/13, ԵԱՆԴ/0060/01/13, ԵԿԴ/0096/01/13,
ԵԿԴ/0252/01/13, ԵՄԴ/0027/01/14, ԳԴ/0014/01/14, ՍԴ/0204/01/13 և այլն), և կայն
նախադեպային իրավնք է ձևավորվել այն մասին, որ դատարանի համոզված թյ նը, վստահ թյ նն այն մասին, որ ամբաստանյալի

ղղվելը հնարավոր

է առանց իրական պատիժ կրել , պետք է հիﬓվի օբյեկտիվ գոյ թյ ն

նեցող

այնպիսի տվյալների համակողմանի վերլ ծ թյան վրա, որոնք բն թագր մ
են արարքը, հանցավորի անձը և վկայ մ պատիժը պայմանականորեն չկիրառել

հիմքերի առկայ թյան մասին: Այս կապակց թյամբ Վճռաբեկ դատարա-

նը փաստել է, որ թեև պատիժը պայմանականորեն չկիրառել

հետ կապված

ՀՀ քրեական օրենսգիրքը ինչպես հանցագործ թյ նների, այնպես էլ անձանց
շրջանակի որևէ սահմանափակ մ չի նախատես մ, սակայն դատարանի հետ152 http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905401594
ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

169

և թյ նները պետք է, ի թիվս այլոց, հիﬓված լինեն նաև հանցագործ թյան
հանրային վտանգավոր թյան աստիճանի և բն յթի ամբող ջական գնահատման
վրա` հաշվի առնելով այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են օրենքով պահպանվող
հասարակական հարաբեր թյան բն յթը, ﬔղքի ձևը և տեսակը, պատճառված
ﬖասի չափը, պատասխանատվ թյ նը և պատիժը ﬔղմացնող

ծանրացնող

հանգամանքները, հանցագործ թյան հանգամանքները, եղանակը, գործիքներն
ﬕջոցները, նպատակներն

շարժառիթները և այլն (հանցագործթյան հան-

րային վտանգավորթյան աստիճանի և բնյթի վերաբերյալ, ի թիվս այլ որոշմների, մանրամասն տե՛ս Գարշ Մադաթյանի` 2009 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ
ԵՇԴ/0029/01/08 գործով, Արﬔն Շահբազ յանի` 2014 թվականի օգոստոսի 15-ի թիվ
ԵՇԴ/0143/01/13 գործով, Արարատ Ավագյանի և Վահան Սահակյանի՝ 2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ի թիվ ԵԿԴ/0252/01/13 գործով Վճռաբեկ դատարանի որոշﬓերը):
Հանցագործթյան հանրային վտանգավորթյան աստիճանի և բնյթի վրա ազդող վերը նշված գործոններից ﬔղքի ձևի հետ կապված՝ Վճռաբեկ դատարանն իր
նախադեպային իրավնքմ նաև արձանագրել է. «(...) Մեղքի դիտավորյալ ձևով
կատարվող հանցագործ թյ նների ժամանակ առավել բարձր հանրային վտանգավոր թյ ն

նեն

ղղակի դիտավոր թյամբ կատարվող արարքները, որոնք

ենթադր մ են հանցավորի կողﬕց հանրորեն վտանգավոր հետևանքների առաջացման անխ սափելի թյան կամ իրական հնարավոր թյան նախատես մ:
Ընդ որ մ, արարքի վտանգավոր հետևանքների առաջաց մը նախատեսելն
ընդգրկ մ է ոչ ﬕայն ապագայ մ սպասվելիք փոփոխ թյ նների փաստական բովանդակ թյան գիտակց մը, այլև այդ փոփոխ թյ նների սոցիալական
նշանակ թյան (հանրային վտանգավոր թյան) գիտակց մը: Բոլոր այն դեպքեր մ, երբ հանցանք կատարած անձի կողﬕց հստակ գիտակցվ մ է արարքի
և վտանգավոր հետևանքների ﬕջև առկա ﬕանշանակ պատճառական կապը և
դրա զարգաց մը, այսինքն` առկա է վտանգավոր հետևանքների առաջացման
անխ սափելի թյան նախատես մը, օբյեկտիվորեն բարձրան մ է նաև արարքի հանրային վտանգավոր թյան աստիճանը: Այս դեպք մ հանցագործ թյան
ս բյեկտի պատրաստված թյ նը, հանցանքի կատարման եղանակը, իրադր թյ նը, օգտագործվող գործիքները, ﬕջոցներն իրենց ամբող ջ թյան ﬔջ
անկանխելի են դարձն մ հանրորեն վտանգավոր հետևանքների առաջաց մը`
հանցավորի մոտ ﬕանշանակ վստահ թյ ն առաջացնելով իր նպատակների
անխ սափելի իրագործման ﬔջ (…)» (տե՛ս Արﬔն Շահբազ յանի գործով Վճռաբեկ
դատարանի՝ 2014 թվականի օգոստոսի 15-ի թիվ ԵՇԴ/0143/01/13 որոշման 14-րդ կետը):
13. (...) Վճռաբեկ դատարանը, հաշվի առնելով զինվորական ծառայթյան կարգի դեմ
ղղված հանցագործթյնների բնյթն  առանձնահատկթյնները, իր ﬕ
շարք որոշﬓերմ փաստարկել է, որ պատիժը պայմանականորեն չկիրառել
հարցը լ ծելիս դատարանը արարքի հանրային վտանգավոր թյան բն յթի և
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աստիճանի համատեքստ մ այլ տվյալների հետ ﬔկտեղ պետք է պատշաճ գնահատման ենթարկի նաև հանցանքի կատարմանը նախորդող և

ղեկցող հանգա-

մանքները, հանցավոր վարքագծի դրսևորման եղանակը, հանցավոր մտադր թյան իրականացման աստիճանը, տ ժողի վարքագիծը (տե՛ս Հրանտ Պարանյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2014 թվականի մայիսի 31-ի թիվ ԵԷԴ/0132/01/13
որոշման 15-րդ կետը, Նիկոլայ Չաքմազ յանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2014
թվականի մայիսի 31-ի թիվ ԵԱՆԴ/0060/01/13 որոշման 17-րդ կետը):
14. Վերահաստատելով և սյն որոշման 12-րդ կետմ տեղ գտած դատողթյնների
լյսի ներքո զարգացնելով նախորդ կետմ շարադրված իրավական դիրքորոշմները՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 358.1րդ հոդվածով նախատեսված հանցանք կատարել
լիս և այն կրել

դեպք մ պատիժ նշանակե-

նպատակահարմար թյան հարցը լ ծելիս հատկապես կարևոր

է հաշվի առնել նաև հանցանքի կատարման գործիքներն

ﬕջոցները, պատ-

ճառված ﬖասի չափը, անձի հոգեբանական վերաբերմ նքն իր կատարած
արարքի և դրա հետևանքների նկատմամբ: Մասնավորապես կոնկրետ գործի
փաստական հանգամանքների շրջանակներ մ ﬖաս պատճառել

համար օգ-

տագործված տարատեսակ գործիքները, առարկաները կամ սարքավոր ﬓերը,
ﬖասվածքի տեղակայ մը, հանցավորի պատրաստված թյ նը, ﬔղքի դիտավորյալ ձևը (հատկապես`

ղղակի դիտավոր թյ նը) իրենց ամբող ջ թյան ﬔջ

անկանխելի են դարձն մ հանրորեն վտանգավոր հետևանքների առաջաց մը,
ﬔծացն մ հանցագործ թյ նը հաջող թյամբ ավարտին հասցնել
լի ﬔծ ﬖաս պատճառել

կամ ավե-

հավանական թյ նը: Հետևաբար նման դեպքեր մ

օբյեկտիվորեն բարձրան մ է նաև արարքի հանրային վտանգավոր թյան աստիճանը:
Միաժամանակ Վճռաբեկ դատարանը կրկնմ է, որ ինչպես հանցագործ թյան,
այնպես էլ հանցավորի անձի հանրային վտանգավոր թյան բարձր աստիճանի
մասին ակնհայտորեն վկայ մ է նաև անձի արարք մ ﬔկից ավելի ծանրացնող հանգամանքների առկայ թյ նը, հետևաբար այդ հանգամանքը ն յնպես
պետք է համաչափ գնահատականի արժանանա դատարանի կողﬕց և հաշվի
առնվի պատիժ նշանակելիս և այն պայմանականորեն չկիրառելիս (մանրամասն
տե՛ս Գարսևան Ոսկանյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ի թիվ ԵԷԴ/0119/01/13 որոշմը):
15. Վճռաբեկ դատարանը հարկ է համարմ նշել նաև, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
358.1-րդ հոդվածով նախատեսված հանցանք կատարած անձը ոչ ﬕայն ոտնձգ մ է անձի կյանքի և առող ջ թյան դեմ, այլև խախտ մ զինվորական կանոնագրքերով սահմանված ենթակայ թյան կարգը, ինչը վկայ մ է վերջինիս
կողﬕց զինվորական ծառայ թյան նկատմամբ

նեցած անբարեխիղճ վերա-

բերմ նքի մասին, որն էլ վերջին հաշվով բացասական ազդեց թյ ն է գործ մ
զինվորական կարգապահ թյան, ՀՀ զինված

ժերի մարտական պատրաստ-

ված թյան վրա:
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(...) Վերլծելով վերը ﬔջբերված նորﬔրը, ինչպես նաև «ՀՀ զինված ժերի կարգապահական կանոնագիրք» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 2-րդ մասի 3-րդ և
5-րդ կետերը, 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 3-րդ մասի 6-րդ կետը՝ Վճռաբեկ դատարանը կրկնմ է, որ զինվորական ծառայ թյան կարգի պահպան մը, որի ﬕջոցով
ապահովվ մ է ՀՀ զինված

ժերի մշտական մարտական պատրաստական թ-

յ նը, բոլոր զինծառայողների, հատկապես պետերի (հրամանատարների) պարտական թյ նն է: Զինծառայողները, զինվորական պետերը (հրամանատարները) պարտավոր են ﬕմյանց և ենթակաների նկատմամբ հարգանք դրսևորել,
պահպանել նրանց անձնական արժանապատվ թյ նը և զինվորական քաղաքավար թյան կանոնները (տե՛ս Նիկոլայ Չաքմազ յանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2014 թվականի մայիսի 31-ի թիվ ԵԱՆԴ/0060/01/13 որոշման 17-րդ կետը):
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ՆՇՈՒՄՆԵՐ

ՆՇՈՒՄՆԵՐ

1. ԿԱՆԱՆՑ ԿԱՐԵՎՈՐVVՆԸ ԶԻՆՎԱԾ VԺԵՐVՄ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն153
Հոդված 28. Օրենքի առջև ընդհան ր հավասար թյ նը
Բոլորը հավասար են օրենքի առջև:

Հոդված 29. Խտրական թյան արգելքը
Խտրականթյնը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գյնից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագﬕց, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից,
քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնթյանը պատկանելթյնից, գյքային վիճակից, ծննդից, հաշմանդամթյնից, տարիքից կամ անձնական
կամ սոցիալական բնյթի այլ հանգամանքներից, արգելվմ է:

Հոդված 30. Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասար թյ նը
Կանայք և տղամարդիկ իրավահավասար են:

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավ նքների և հավասար հնարավոր թյ նների ապահովման մասին» 2013 թվականի ՀՀ օրենք154

Հոդված 6. Գենդերային խտրական թյան արգել մը
1.

Հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներմ ղղակի և անղղակի գենդերային
խտրականթյնն արգելվմ է:

2.

Գենդերային ղղակի խտրականթյան ձևեր են`
1)

ընտանեկան դրթյան, հղիթյան և ընտանեկան պարտականթյնների կատարման հիմքով խտրականթյնը.

2)

ﬕևնյն կամ համարժեք աշխատանքի դիմաց տարբեր վարձատրթյնը, աշխատանքի վարձատրթյան ցանկացած փոփոխթյնը (բարձրացմ կամ
իջեցմ) կամ աշխատանքի պայմանների վատթարացմը սեռի հատկանիշով.

3)
4)

սեռական ոտնձգթյնը.
երբ անձը սեռի հատկանիշով ենթարկվել, ենթարկվմ կամ կարող է ենթարկվել առավել վատ կամ անբարենպաստ վերաբերմնքի ﬕևնյն կամ նմանատիպ իրավիճակմ:

153 http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm
154 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=83841
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3.

Գենդերային անղղակի խտրականթյան ձևեր են`
1) գենդերային կարծրատիպերի վերարտադրթյնը զանգվածային լրատվթյամբ, կրթթյան և մշակյթի ﬕջոցով.
2) այնպիսի պայմանների հաստատմը, պահանջների ներկայացմը, որոնք առաջացրել են կամ կարող են առաջացնել բացասական հետևանքներ` որոշակի սեռի անձանց ﬖաս պատճառել ձևով:

4.

Գենդերային խտրականթյն չեն`
1) կանանց և տղամարդկանց հարաբերթյնների կարգավորման հարցերմ
տարբերթյնների սահմանմը` պայմանավորված հղիթյամբ և ծննդաբերթյամբ, երեխայի խնամքով և կրծքով կերակրելով.
2) օրենքով սահմանված դեպքերմ բացառապես տղամարդկանց պարտադիր զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայթյան անցնելը.
3) սյն օրենքի հիմքով ժամանակավոր հատկ ﬕջոցների կիրառմը, որոնք ղղված են իրավական կարգավորման ենթակա քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակթային և այլ հարաբերթյններմ գենդերային հավասարթյան հաստատմանը.
4) կանանց և տղամարդկանց աշխատանքի պահպանման առանձնահատկթյնները` կապված նրանց վերարտադրողական առող ջթյան պահպանման հետ.
5) մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող պահանջների սահմանմը`
հիﬓված պարտականթյնների` ﬕայն որոշակի սեռի անձանց, կատարման
հնարավորթյան վրա.
6) այն տարբերթյնների սահմանմը, որը պայմանավորված է տարբեր սեռերի
կենսաբանական առանձնահատկթյամբ.
7) կրոնական կանոնական ծեսերը:

5.

Արգելվմ է անձի վերաբերյալ սեռի հատկանիշով պայմանավորված վիրավորական
և նվաստացցիչ հրապարակային հայտարարթյն անելը, ներառյալ` զանգվածային լրատվթյան ﬕջոցներով:

«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք155

Հոդված 4. Զինվորական ծառայ թյան կազմակերպման սկզբ նքներն

ձևերը

1. Զինվորական ծառայթյան կազմակերպման սկզբնքներն են՝
(...)
6) զինծառայողների պատվի և արժանապատվթյան նկատմամբ հարգանքն  խտրականթյան արգելմը.
(...)

155 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685
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Միջազգային իրավական դր յթներ
«Կանանց նկատմամբ խտրական թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին» ՄԱԿ-ի
կոնվենցիա156
Հոդված 3
Մասնակից պետթյնները բոլոր, մասնավորապես, քաղաքական, սոցիալական,
տնտեսական և մշակթային բնագավառներմ ձեռնարկմ են բոլոր համապատասխան, ներառյալ՝ օրենսդրական ﬕջոցները՝ ապահովել կանանց լիարժեք զարգացﬓ
 առաջադիմթյնը, որպեսզի նրանց համար երաշխավորվեն տղամարդկանց հետ
հավասարթյան հիման վրա մարդ իրավնքների և հիﬓարար ազատթյնների
իրականացﬓ  դրանցից օգտվելը:

Հոդված 7
Մասնակից պետթյնները ձեռնարկմ են բոլոր համապատասխան ﬕջոցները՝
վերացնել կանանց նկատմամբ խտրականթյնը երկրի քաղաքական  հասարակական կյանքմ և, մասնավորապես, կանանց համար, տղամարդկանց հետ հավասար
պայմաններով, ապահովմ են հետևյալ իրավնքները.
(ա) քվեարկել բոլոր ընտրթյններմ և հանրաքվեներմ, ընտրվել բոլոր պետական ընտրովի մարﬕններմ,
(բ) մասնակցել կառավարթյան քաղաքականթյան ձևավորմանն  իրականացմանը և կառավարման բոլոր մակարդակներով զբաղեցնել պետական պաշտոններ և
իրականացնել բոլոր պետական գործառյթները,
(գ) մասնակցել երկրի հասարակական  քաղաքական կյանքին առնչվող հասարակական կազմակերպթյնների և ﬕավորﬓերի գործնեթյանը:

ՄԱԿ-ի Անվտանգ թյան խորհրդի 2000 թվականի թիվ 1325 բանաձև «Կանայք,
խաղաղ թյ նը և անվտանգ թյ նը»157
(...) Կարևորելով կանանց դերը հակամարտթյնների կանխարգելման և կարգավորման, ինչպես նաև խաղաղաշինթյան գործմ...
1.

պետթյններին կոչ է անմ ապահովել կանանց առավել գործն մասնակցթյնը հակամարտթյնների կանխարգելման, կարգավորման և հանգցալծման
ազգային, տարածաշրջանային և ﬕջազգային ինստիտտների և ﬔխանիզﬓերի
շրջանակներմ որոշﬓերի ընդնմանը բոլոր մակարդակներմ։

156 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60505
157 https://www.peacewomen.org/SCR-1325
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Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի թիվ 2120 (2016) բանաձև
«Կանայք զինված

ժեր մ. հավասար թյան խթան մ, գենդերային հիմքով
բռն թյան վերաց մ»158

(...)
2.

Ուստի, անձնակազմմ ավելի ﬔծ թվով կանանց ներգրավելն  պահելը դարձել է
զինված ժերի կարևորագյն խնդիրներից ﬔկը: Սակայն, չնայած այն փաստին,
որ վերջին տասնամյակների ընթացքմ Եվրոպայի բանակներն աստիճանաբար
ավելի դրական են վերաբերվմ զինված ժերը կանանցով համալրել հարցին՝
կանայք զինված ժերմ և հատկապես հրամանատարական բարձր կոչﬓեր
նեցող անձանց շարքերմ դեռևս շարնակմ են փոքրամասնթյն կազﬔլ:

3.

Զինված ժերին ﬕացող կանայք հայտնվմ են տղամարդկանց կողﬕց և հենց
նրանց համար մշակված ﬕջավայրմ: Նրանք ենթարկվմ են տարատեսակ
խտրականթյնների, բախվմ են կոշտ աշխատանքային ռեժիմով աշխատել
և կարծր մտածելակերպի խնդիրներին, որոնք դեռևս արմատացած են զինված ժերին բնորոշ «տղամարդկային մոտեցﬓերմ»:

(...)
6.

Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ Վեհաժողովը կոչ է անմ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետթյններին.
6.1.

զինված ժերի անդաﬓերի համալրման և կարիերայի կառավարման հետ
կապված՝

6.1.1 համալրման գործընթացը դարձնել այնպիսին, որ վերանան կարծրատիպերը, և զինված ժերմ ներգրավվեն ավելի ﬔծ թվով կանայք, ընդ որմ՝
նաև՝ գործառնական դերերմ.
6.1.2 շադրթյնը սևեռել համալրման և կարիերայի կառավարման քաղաքականթյան վրա՝ բացահայտելով հմտթյնները, որոնք անհրաժեշտ են
այսօրվա զինված ժերի ստանձնած առաքելթյններն իրականացնել
համար.
6.1.3 կանանց համար հասանելի դարձնել բոլոր պաշտոնները զինված ժերի բոլոր տեսակի զորքերմ.
6.1.4 զարկ տալ ակտիվ քաղաքականթյանը՝ կանանց հավաքագրել և նրանց
ներգրավել այն դերերմ, որոնցից նրանք նախկինմ դրս են թողնվել,
դիտարկել այս մասնագիտթյնների համալրման ժամանակ կիրառված
ֆիզիկական չափանիշները և փորձնական ծրագրերի նպատակահարմարթյնը՝ կանանց համալրմ այդ մասնագիտթյններմ խթանել
նպատակով.
158 Տես նույն տեղում
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6.1.5 ակտիվորեն աշխատել կանանց արտագնա ծառայթյնը խթանել ղղթյամբ, այդ թվմ՝ գործառնական դերերին նշանակելը. զինված ժի
կողﬕց նշանակել գենդերային խորհրդականներ՝ յրաքանչյր արտագնա
ծառայթյան համար նախապատրաստման և տեղակայման բոլոր փլերմ.
6.1.6 զարգացնել կարիերայի ավելի ճկն հնարավորթյններ՝ աﬔնաբարձր
կոչﬓերի հասանելիթյնն ապահովող ղիներն ավելացնել համար.
6.1.7 ձեռնարկել համապարփակ և հետևողական ﬕջոցներ, որոնք կնպաստեն
զինված ժերի բոլոր անդաﬓերի աշխատանքային, անձնական և ընտանեկան կյանքմ հավասարակշռթյան պահպահմանը.
6.1.8 զինվորական ծառայթյն ներդնել, շարնակել կամ դրա վերացման
շրջ տարբեր քննարկﬓերի ժամանակ կանոնավոր կերպով ընդգրկել
գենդերային հավասարթյան թեման.
6.1.9 հետազոտթյն անցկացնել զինվորական պաշտոններմ ավելի ﬔծ թվով
կանանց համալրման խոչընդոտների պատճառների վերաբերյալ, ինչպես
նաև այն պատճառների, թե ինչ կանանց զինվորական կարիերան հաճախ
ավելի կարճ է, քան իրենց տղամարդ գործընկերներինը, և թե ինչ են կանայք  տղամարդիկ լքմ զինված ժերը նախքան կենսաթոշակի տարիքի
հասնելը կամ պայմանագրի ավարտը:
(...)

Մարդ

իրավ նքների եվրոպական դատարանի նախադեպային
իրավ նք

Կոնստանտին Մարկին ընդդեմ Ռ սաստանի (Konstantin Markin v. Russia) գործով
վճիռ, 22 մարտի 2012թ.159
147. (...) Դատարանը ընդնմ է, որ հաշվի առնելով ազգային անվտանգթյան պաշտպանթյան համար բանակի կարևորթյնը՝ երեխայի խնամքի արձակրդի
իրավնքի համար սահմանված որոշ սահմանափակﬓեր կարող են համարվել
իրավաչափ, եթե դրանք խտրական չեն։ Դատարանի կարծիքով, ազգային անվտանգթյան պաշտպանթյան իրավաչափ նպատակին հասնել համար կան այլ
ﬕջոցներ, քան կին զինծառայողների երեխայի խնամքի արձակրդի իրավնքի
սահմանափակﬓ է, որը բացառմ է տղամարդ զինծառայողների այդ իրավնքը։ Ավելին, բավական ﬔծ թվով երկրներմ և՛ տղամարդ, և՛ կին զինծառայողներն
նեն երեխայի խնամքի արձակրդի իրավնք։ Դատարանը նշմ է, որ հատկ
159 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109868
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հետաքրքրթյն են ներկայացնմ երեխայի խնամքի արձակրդի իրավնքի վերաբերյալ իրավադրյթներն այնպիսի երկրներմ, ինչպիսիք են Նիդեռլանդները,
Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան։ Նրանց օրինակները ցյց են տալիս, որ կան ﬕջոցներ բանակի օպերացիոն արդյնավետթյնն ապահովել իրավաչափ շահերը բավարարել համար և ﬕաժամանակ ապահովել զինծառայողների նկատմամբ հավասար վերաբերմնքը երեխայի խնամքի արձակրդի ոլորտմ։
148. (...) Միաժամանակ, դատարանը գտնմ է, որ, օրինակ, կարող է իրավաչափ համարվել տղամարդ կամ կին զինծառայողի երեխայի խնամքի արձակրդի իրավնքի սահմանափակմը, մ պարտականթյնների կատարմը չի կարող հեշտթյամբ իրականացվել փոխարինողի կողﬕց, հաշվի առնելով այնպիսի գործոններ,
ինչպիսիք են հիերարխիկ կարգավիճակը, հազվադեպ տեխնիկական որակավորմը կամ ակտիվ ռազմական գործողթյնների ﬔջ ներգրավվածթյնը։ Դատարանի կարծիքով, այդպիսի ընդհանր և ավտոմատ սահմանափակմը, որը կիրառվմ է ﬕ խմբ մարդկանց նկատմամբ՝ հիﬓվելով նրանց սեռի վրա, պետք է
դիտարկել պետթյան հայեցողթյան ընդնելի շրջանակից դրս։
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2. ԶԻՆՎԱԾ VԺԵՐVՄ ԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎVՆՔՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ
ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք160

Հոդված 42.
(...)
5.

Պայմանագրային զինծառայող ամսիններից ﬔկին, սյն հոդվածի համաձայն,
ծառայթյան նոր վայր տեղափոխել դեպքմ ﬕաժամանակ որոշմ է կայացվմ
ծառայթյան նոր վայր տեղափոխել նաև մյս ամսնն, եթե փոխվմ է ընտանիքի բնակթյան վայրը: Եթե հնարավոր չէ զինծառայող ամսիններին ծառայթյան
նոր վայրմ ﬕաժամանակ նշանակել զինվորական պաշտոնների, ապա տեղափոխթյնը կատարվմ է ﬕայն զինծառայողի համաձայնթյամբ:

Հոդված 53.

Կին զինծառայողի հղի թյան և ծննդաբեր թյան, ինչպես նաև երեխայի խնամքի համար տրվող արձակ րդը

1.

Կին զինծառայողին՝ հղիթյան և ծննդաբերթյան, ինչպես նաև երեխայի խնամքի համար տրվմ է արձակրդ` Հայաստանի Հանրապետթյան օրենսդրթյամբ
սահմանված կարգով:

2.

Հղիթյան և ծննդաբերթյան արձակրդի ընթացքմ կին զինծառայողի դրամական ապահովթյնը պահպանվմ է: Հղիթյան և ծննդաբերթյան արձակրդից
առաջ կամ անﬕջապես հետո կին զինծառայողին, իր դիմﬕ համաձայն, տրվմ է
հերթական արձակրդ:

3.

Կին զինծառայողին իր ցանկթյամբ տրվմ է երեխայի խնամքի համար արձակրդ՝ ﬕնչև երեխայի երեք տարին լրանալը, որը նա կարող է օգտագործել լրիվ կամ
մաս-մաս: Երեխայի խնամքի համար տրված արձակրդի ընթացքմ կին զինծառայողի ծառայթյան տեղն  պաշտոնը պահպանվմ են:

4.

Հղիթյան և ծննդաբերթյան, ինչպես նաև երեխայի խնամքի համար արձակրդը
հաշվարկվմ է կին զինծառայողի անընդհատ ծառայթյան ստաժմ` պաշտոնային դրյքաչափը սահմանել, հերթական զինվորական կոչմ շնորհել (բացառթյամբ երեխայի խնամքի համար արձակրդի ժամանակահատվածի), զինվորական ծառայթյնից արձակվելիս դրամական օգնթյան չափը և զինվորական
կենսաթոշակի չափը հաշվարկել համար:

5.

Հղիթյան և ծննդաբերթյան տարմ կին զինծառայողին հերթական արձակրդ
տրվմ է ընթացիկ տարվա արձակրդի տևողթյամբ, երեխայի խնամքի համար

160 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685
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արձակրդն ավարտվել տարմ` ավարտվել օրվանից համամասնաբար ﬕնչև
օրացցային տարվա ավարտը` ծառայթյան յրաքանչյր լրիվ ամսվա դիմաց երկ և կես օր հաշվարկով:

«ՀՀ զինված

ժերի ներքին ծառայ թյան կանոնագիրքը հաստատել

մասին»

ՀՀ օրենք161

Հոդված 264. Խաղաղ ժամանակ կին զինծառայողները օրվա վերակարգի կազմմ
չեն նշանակվմ, բացառթյամբ հանրակացարանի օրվա վերակարգի: Անհրաժեշտթյան դեպքմ նրանք ըստ իրենց զինվորական կոչման և զբաղեցրած պաշտոնի, կարող են
նշանակվել որպես հերթապահ բժիշկ (բժակ), շտաբի հերթապահ և թղթատար (ցրիչ):
Կին զինծառայողները հերթապահթյան են նշանակվմ նաև ըստ մասնագիտթյան:

ՀՀ կառավար թյան 2018 թվականի նոյեմբերի 8-ի թիվ 1269-Ն որոշ մ162

Հավելված
6.

Զինվորական հաշվառման վերցվմ են նաև 18 տարին լրացած և զինվորական մասնագիտթյն ստացած կամ պայմանագրային զինվորական ծառայթյն անցնել համար դիմած, ինչպես նաև զինվորական հաշվառման ենթակա մասնագիտթյններ նեցող իգական սեռի քաղաքացիները:

Միջազգային իրավական դր յթներ
Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ 4 (2010) հանձնարարական
«Զինծառայողների իրավ նքների մասին»163
Զորակոչիկների ծառայթյնը պետք է անցնի իրենց ընտանիքներին և տանը հնարավորինս մոտ: Զինված ժերի պրոֆեսիոնալ անձնակազﬕ՝ իրենց ընտանիքից և բնակավայրից շատ ավելի հեռ նշանակﬓերը չպետք է կատարվեն որպես կարգապահական պատիժներ, այլ սոսկ ելնելով դրա գործառնական արդյնավետթյնից:

161 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121817
162 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=126601
163 https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
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Զինծառայողների իրավ նքների մասին Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ CM/Rec(2010)4 հանձնարարականի բացատրական հ շագիր164
Զինծառայողների բարոյահոգեբանական վիճակի համար կարևոր է, որպեսզի նրանք
հնարավորթյան սահմաններմ կարողանան կապ պահպանել իրենց մտերիﬓերի,
այդ թվմ՝ հարազատների և զգընկերոջ հետ: Անդամ պետթյնները պետք է համապատասխան պայմաններ ստեղծեն, որպեսզի զինծառայողներն օգտվեն այս հատկ
իրավնքից:

164 Տես նյն տեղմ
ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
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3. ԶԻՆՎԱԾ VԺԵՐVՄ ԿԱՆԱՆՑ ՑԱԾՐ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾVVՆԸ
ԵՎ ԱՌԱՋԽԱՂԱՑVՄԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք165

Հոդված 3. Աշխատանքային օրենսդր թյան սկզբ նքները
1.

Աշխատանքային օրենսդրթյան հիﬓական սկզբնքներն են`

(...)
3)

աշխատանքային հարաբերթյնների կողﬔրի իրավահավասարթյնը` անկախ
նրանց սեռից, ռասայից, ազգթյնից, լեզվից, ծագﬕց, քաղաքացիթյնից,
սոցիալական դրթյնից, դավանանքից, ամսնական վիճակից և ընտանեկան
դրթյնից, տարիքից, համոզմնքներից կամ տեսակետներից, կսակցթյններին, արհեստակցական ﬕթյններին կամ հասարակական կազմակերպթյններին անդամակցելց, աշխատողի գործնական հատկանիշների հետ չկապված այլ
հանգամանքներից.

(...)
5)

աշխատողների իրավնքների և հնարավորթյնների հավասարթյնը.

(...)

Հոդված 180. Աշխատանքի վարձատր թյան կազմակերպ մը

(...)
3.

Աշխատանքների որակավորման համակարգի կիրառման դեպքմ ﬕևնյն չափանիշները պետք է կիրառվեն ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց նկատմամբ,
և այդ համակարգը պետք է մշակված լինի այնպես, որ բացառի սեռային հատկանիշներով ցանկացած խտրականթյն:

165 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142152
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ՀՀ նախագահի 2018 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ ՆՀ-103-Ա հրամանագիր
«Հայաստանի Հանրապետ թյան զինված

ժերի 2018-2024 թվականների ար-

դիականացման ծրագիրը հաստատել

մասին»166

Հավելված
Նպատակ 6.
(...) Զգահեռաբար նախատեսվմ է զինվորական ծառայթյան ﬔջ կամավորթյան
սկզբնքի հիման վրա կին զինծառայողների ներգրավﬓ աստիճանաբար ավելացնել՝ սկզբմ նյթատեխնիկական ապահովման, այնհետև՝ մյս ոլորտներմ:

Միջազգային իրավական դր յթներ
Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա167
Մաս 1
Կողﬔրը ընդնմ են, որպես իրենց քաղաքականթյան նպատակ, որը պետք է
ձեռք բերվի բոլոր համապատասխան ազգային և ﬕջազգային ﬕջոցներով, այն պայմանները ձեռք բերելը, որոնք կնպաստեն հետևյալ իրավնքների և սկզբնքների արդյնավետ իրականացմանը՝
(...)
20. բոլոր աշխատողները զբաղվածթյան և աշխատանքի հարցերմ նեն հավասար
հնարավորթյնների և հավասար վերաբերմնքի իրավնք՝ առանց սեռական
խտրականթյան։
Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ 4 (2010) հանձնարարական
«Զինծառայողների իրավնքների մասին»168

64.

Զինվորական ծառայթյան ﬔջ գտնվող տղամարդիկ և կանայք պետք է նենան
նյն կամ հավասարարժեք աշխատանքի համար հավասար վարձատրթյան
իրավնք:

(...)
77.

Իրենց աշխատանքային և ծառայողական կյանքի համատեքստմ, ինչպես նաև
զինված ժերի հասանելիթյան առմով, զինծառայողները պետք է զերծ լինեն
մարդ իրավնքների և ազատթյնների հետ կապված ցանկացած հիմքով
խտրականթյնից, օրինակ՝ պայմանավորված սեռով, սեռական կողﬓորոշ-

166 https://www.president.am/ﬁles/legislation/4398.pdf
167 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=24230
168 https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
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մամբ, ռասայով, մաշկի գյնով, լեզվով, կրոնով, քաղաքական կամ այլ համոզմնքներով, ազգային կամ սոցիալական ծագմամբ, ազգային փոքրամասնթյան
պատկանելով, գյքային դրթյամբ, ծննդով կամ այլ դրթյամբ: Խտրականթյան բացառման սկզբնքը չի խախտվի, եթե համանման իրավիճակներմ հայտնված անձանց ﬕջև տարբերակﬓ նենա օբյեկտիվ և ող ջաﬕտ բացատրթյն
և հետապնդի իրավաչափ նպատակ, ինչպես օրինակ՝ մարտական արդյնավետթյան ապահովմը, և եթե գործադրված ﬕջոցները ող ջամտորեն համաչափ
են հետապնդվող նպատակին:

Զինծառայողների իրավ նքների մասին Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ CM/Rec(2010)4 հանձնարարականի բացատրական հ շագիր169

Ինչ վերաբերմ է գենդերային հիմքով խտրականթյանը, ապա Վերանայված խարտիայի 20-րդ հոդվածը երաշխավորմ է աշխատանքի և մասնագիտական հարցերմ
հավասար հնարավորթյնների և հավասար վերաբերմնքի իրավնքը: Դա նաև կիրառելի է զինծառայողների նկատմամբ: Կանայք, ինչպես և տղամարդիկ, պետք է պաշտոնեական առաջխաղացման հարցերմ նենան հավասար հնարավորթյններ և
զինված ժերմ աշխատելիս արժանանան հավասար վերաբերմնքի: Սեռի հիմքով
նրանք չպետք է դրս թողնվեն մասնագիտթյնից, բացառթյամբ այն դեպքերի, երբ,
հատկ տեսակի մասնագիտական գործնեթյան բնյթով կամ համատեքստով պայմանավորված, սեռը հանդիսանմ է իրական վճռորոշ հանգամանք:

169 Տե՛ս, նյն տեղմ:
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ՆՇՈՒՄՆԵՐ

ՆՇՈՒՄՆԵՐ

1. ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎVՄԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք170
Հոդված 65. Զինծառայողների բնակարանային ապահով թյ նը
1.

Պայմանագրային զինծառայողները ծառայթյան վայրմ բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք նենալ դեպքմ ապահովվմ են ծառայողական
բնակարաններով` պետական լիազոր մարﬓի ղեկավարի հրամանով սահմանված
կարգով: Ծառայթյան վայրմ բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք
է համարվմ ծառայթյան վայրի վարչական տարածքից առնվազն 30 կիլոﬔտր հեռավորթյամբ սեփականթյան իրավնքով բնակելի տարածթյն կամ նյն հեռավորթյամբ մշտական (փաստացի) հաշվառման վայր չնենալը: Ծառայթյան
վայրմ ծառայողական բնակարանով չապահովվել դեպքմ այլ բնակելի տարածթյն վարձակալել դիմաց պայմանագրային զինծառայողներին վճարվմ է դրամական փոխհատցմ` Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյան սահմանած կարգով և չափերով: Պայմանագրային զինծառայողին ծառայողական բնակելի
տարածթյամբ ապահովելիս կամ բնակելի տարածթյան վարձակալթյան դիմաց
դրամական փոխհատցմ վճարելիս հաշվի են առնվմ նաև նրա ընտանիքի հետևյալ անդաﬓերը.

1)

ամսինը (կինը) և 18 տարին չլրացած երեխաները.

2)

համատեղ բնակվող` անգործնակ ճանաչված կամ ﬕնչև 26 տարեկան սանող
զավակները, ինչպես նաև համատեղ բնակվող` 18 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամթյն նեցող զավակները, եթե հաշմանդամթյն նեցող են
ճանաչվել ﬕնչև իրենց 18 տարին լրանալը:

2.

Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյան սահմանած կարգով և պայմաններով սպայական և ավագ ենթասպայական կազﬔրի պայմանագրային զինծառայողները կարող են բնակարան կամ բնակելի տն ձեռք բերել կամ բնակելի տն
կառցել նպատակով օգտվել մատչելի և արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ հիպոտեկային վարկավորման պետական նպատակային ծրագրերից:

3.

Առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակի իրավնք նեցող նախկին զինծառայողները և զոհված (մահացած) զինծառայողների
ընտանիքները, որոնք համապատասխանաբար կենսաթոշակի իրավնք ձեռք բերել կամ զինծառայողի զոհվել (մահանալ) օրվա դրթյամբ Հայաստանի Հանրապետթյան տարածքմ չնեն սեփականթյան իրավնքով բնակելի տարա-

170 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685
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ծթյն կամ Հայաստանի Հանրապետթյան տարածքմ նեն սեփականթյան
իրավնքով բնակելի տարածթյն, որը, սակայն, 4-րդ աստիճանի վթարային է և
քանդման ենթակա, ինչպես նաև 1-ին խմբի հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակի իրավնք նեցող նախկին զինծառայողները, որոնք Հայաստանի Հանրապետթյան տարածքմ նեն սեփականթյան իրավնքով բնակելի տարածթյն, սակայն նախկին զինծառայողի և սյն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված`
նրա ընտանիքի յրաքանչյր անդաﬕ մասով բնակելի տարածթյան բնակելի
մակերեսը կազմմ է 5.5 քառակսի ﬔտրից պակաս` հաշվառվմ են որպես բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք նեցող, և նրանց սեփականթյան
իրավնքով անհատյց հատկացվմ է բնակարան, կամ բնակարան ձեռք բերել
համար ստանմ են անհատյց պետական ֆինանսական աջակցթյն` Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյան սահմանած կարգով և չափերով: Սյն
մասով սահմանված բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք նեցող
չեն համարվմ այն անձինք, որոնք զինծառայողի` 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակի իրավնք նեցող ճանաչվել կամ զոհվել
(մահանալ) օրվանից առաջ` հինգ տարվա ընթացքմ, օտարել են սեփականթյան իրավնքով իրենց պատկանող բնակելի տարածթյնները կամ փոխել են սեփականթյան իրավնքով իրենց պատկանող բնակելի տարածթյնների օգտագործման նպատակային նշանակթյնը կամ զինծառայողի` 1-ին կամ 2-րդ խմբի
հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակի իրավնք նեցող ճանաչվել կամ
զոհվել (մահանալ) օրվա դրթյամբ բնակվմ են օրենքով սահմանված կարգով
պետական գրանցմ չստացած բնակելի տարածթյնմ կամ օրենքով սահմանված կարգով ժառանգթյան բացﬕց հետո բնակելի տարածթյան նկատմամբ
նեն ժառանգական իրավնք, սակայն չեն հրաժարվել իրենց հասանելիք բնակելի
տարածթյան նկատմամբ ժառանգթյան իրավնքից:
4.

Սյն հոդվածի 3-րդ մասմ նշված անձանց սեփականթյան իրավնքով անհատյց բնակարան հատկացնելիս կամ բնակարան ձեռք բերել համար անհատյց
պետական ֆինանսական աջակցթյն տրամադրելիս հաշվի են առնվմ նաև
նրանց ընտանիքի՝ սյն հոդվածի 3-րդ մասմ նշված պայմանները բավարարող
հետևյալ անդաﬓերը.

1)

ամսինը (կինը) և 18 տարին չլրացած երեխաները.

2)

անգործնակ ճանաչված կամ ﬕնչև 26 տարեկան սանող կամ 18 տարեկան և
դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամթյն նեցող զավակները, եթե հաշմանդամթյն նեցող են ճանաչվել ﬕնչև իրենց 18 տարին լրանալը.

3)

հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակի իրավնք նեցող նախկին զինծառայողի հետ նյն հասցեմ հաշվառված ծնողները, իսկ զոհված (մահացած) զինծառայողի ծնողները` անկախ զինծառայողի զոհվել (մահանալ) օրվա դրթյամբ
վերջինիս հետ համատեղ հաշվառված լինել հանգամանքից.

4)

զինծառայողի, հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակի իրավնք նեցող
նախկին զինծառայողի, ինչպես նաև զոհված (մահացած) զինծառայողի խնամքի
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տակ գտնվող` 18 տարին չլրացած կամ անգործնակ ճանաչված կամ ﬕնչև 26 տարեկան սանող կամ 18 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամթյն
նեցող քյրը և եղբայրը, եթե հաշմանդամ են ճանաչվել ﬕնչև իրենց 18 տարին
լրանալը: Քյրը և եղբայրը համարվմ են զինծառայողի, հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակի իրավնք նեցող նախկին զինծառայողի, ինչպես նաև
զոհված (մահացած) զինծառայողի խնամքի տակ գտնվող, եթե օրենքով սահմանված կարգով սահմանվել է խնամակալթյն, և նրանց ծնողներն նեն աշխատանքային գործնեթյամբ զբաղվել կարողթյան 3-րդ աստիճանի սահմանափակմ:
5.

Սյն հոդվածով սահմանված զինծառայողների բնակարանային ապահովթյնն
իրականացվմ է յրաքանչյր տարվա Հայաստանի Հանրապետթյան պետական բյջեով համապատասխան պետական լիազոր մարﬓին հատկացված ﬕջոցների հաշվին:

ՀՀ կառավար թյան 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ի թիվ 1321-Ն որոշ մ171
Սյն որոշմամբ սահմանվմ է պայմանագրային զինծառայողին ծառայթյան վայրմ ծառայողական բնակարանով չապահովել դեպքմ այլ բնակելի տարածթյն
վարձակալել դիմաց դրամական փոխհատցմ վճարել կարգը և չափերը։

ՀՀ կառավար թյան 2007 թվականի մարտի 7-ի թիվ 384-Ն որոշ մ ՀՀ պաշտպան թյան նախարար թյան համակարգի զինծառայողների բնակարանային
ապահով թյան մասին172
Սյն որոշմամբ սահմանվմ է Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան համակարգի` բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք նեցող
զինծառայողների բնակարանային հաշվառման, Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան հաշվեկշռմ գտնվող բնակարանները զինծառայողներին
կամ նրանց ընտանիքների անդաﬓերին անհատյց օգտագործման կամ սեփականթյան իրավնքով տրամադրել, տնաﬔրձ հողամասով կամ բնակարան ձեռք բերել համար անհատյց պետական ֆինանսական աջակցթյամբ ապահովել կարգը:

ՀՀ կառավար թյան 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի թիվ 1091-Ն որոշ մ173
Սյն որոշմամբ հաստատվել է սպայական և ավագ ենթասպայական կազﬔրի պայմանագրային զինծառայողների կողﬕց բնակարանի կամ բնակելի տան ձեռքբերմանը
կամ բնակելի տան կառցմանը պետական աջակցթյան նպատակային ծրագիրը (N 1

171 https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=126778
172 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=34197
173 https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/32392/
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հավելված) և սահմանվել է Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան համակարգի սպայական և ավագ ենթասպայական կազﬔրի պայմանագրային զինծառայողների կողﬕց բնակարանի կամ բնակելի տան ձեռքբերման կամ բնակելի
տան կառցման նպատակով մատչելի և արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ հիփոթեքային վարկավորման կարգը և պայմանները (N 2 հավելված):

ՀՀ կառավար թյան 2019 թվականի մայիսի 10-ի թիվ 540-Ն որոշ մ174
Սյն որոշմամբ կատարվել են փոփոխթյններ և լրացﬓեր Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյան 2007 թվականի մարտի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան համակարգի զինծառայողների բնակարանային ապահովթյան մասին» N 384-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգմ։

ՀՀ կառավար թյան 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 1419-Ն որոշ մ175
Սյն որոշմամբ սահմանվել է Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան համակարգի` առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակի իրավնք նեցող նախկին զինծառայողների և զոհված (մահացած)
զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային ապահովթյան կարգը և չափերը:

ՀՀ կառավար թյան 2005 թվականի հ նիսի 9-ի թիվ 947-Ն որոշ մ176
Սյն որոշմամբ հաստատվել է զոհված (մահացած) կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների (ազատամարտիկների) կարիքավոր ընտանիքներին բնակարանային
հաշվառման վերցնել և բնակարանային պայմանները բարելավել նպատակով անհատյց պետական ֆինանսական աջակցթյն տրամադրել կարգը։

ՀՀ կառավար թյան 2017 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 1016-Ն որոշ մ177
Սյն որոշմամբ հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան
նախարարթյան համակարգի՝ հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակի իրավնք նեցող նախկին զինծառայողների և զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային ապահովթյան կարգը:

174
175
176
177
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Միջազգային իրավական դր յթներ
Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ 4 (2010) հանձնարարական
«Զինծառայողների իրավ նքների մասին»178

ԺԵ
Զինծառայողներին պետք է տրամադրվի սահմանված չափանիշներին համապատասխան բնակելի տարածք
62.

Այն դեպքմ, երբ զինծառայողին և նրա ընտանիքին տրամադրվմ է կացարան,
մասնավորապես՝ գիշերակացի հարմարթյն, այն պետք է հնարավորինս ներառի որոշակի առանձնթյն նենալ հնարավորթյն: Այն պետք է նաև բավարարի առող ջթյան և հիգիենայի հիﬓական պահանջները։

Զինծառայողների իրավ նքների մասին Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ CM/Rec(2010)4 հանձնարարականի բացատրական հ շագիր179

ԺԵ
Զինծառայողները պետք է ապահովված լինեն սահմանված չափանիշներին համապատասխան բնակելի տարածքով

180

Համապատասխան ստանդարտի բնակարանի իրավնքը պաշտպանվմ է Տնտեսական, սոցիալական և մշակթային իրավնքների մասին ﬕջազգային դաշնագրի
11-րդ հոդվածով և Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիայի 31-րդ հոդվածի
1-ին մասով: Այդ հոդվածները կիրառելի են զինված ժերին հատկացվող բնակելի տարածթյան նկատմամբ:
Անկախ զինծառայողի կոչﬕց, նա իրավնք նի օգտվել այնպիսի կացարանից,
որն նի բավարար լսավորթյն և օդափոխթյն (ներառյալ՝ բավարար ջեռցմ),
մաքր է, լավ վիճակմ է, բավարար չափով կահավորված է և նի բավարար բնակելի
տարածք՝ դրանմ ապրող անձանց թվին համապատասխան: Ծառայողական կացարանները պետք է պատշաճ կերպով պահպանվեն: Սակայն կացարանի չափանիշները

178 https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
179 Տես նյն տեղմ
180 Եվրոպական սոցիալական խարտիայի (վերանայված) 31-րդ հոդվածի 1-ին մաս: Տես, մասնավորապես,
թիվ 15/2003 կոլեկտիվ բողոքը՝ Գնչների իրավնքների եվրոպական կենտրոնն ընդդեմ Հնաստանի
(European Roma Rights Center (ERRC) v. Greece) (2004թ. դեկտեմբերի 8-ի որոշմ), թիվ 27/2004 կոլեկտիվ
բողոքը՝ Գնչների իրավնքների եվրոպական կենտրոնն ընդդեմ Իտալիայի (European Roma Rights Center
(ERRC) v. Italy), և թիվ 31/2005 կոլեկտիվ բողոքը՝ Գնչների իրավնքների եվրոպական կենտրոնն ընդդեմ
Հնաստանի, Իտալիայի և Բլղարիայի (European Roma Rights Center (ERRC) v. Greece, Italy and Bulgaria),
Սոցիալական իրավնքների եվրոպական կոﬕտեի 2006թ. հոկտեմբերի 18-ի որոշմ:
ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
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կարող են տարբերվել՝ կախված զինծառայողի կոչﬕց, և եթե այն տրամադրվմ է զինծառայողների ընտանիքներին, ապա՝ վերջիններիս ընտանեկան դրթյնից: Զինծառայողի անձնական տարածքը, նյնիսկ ընդհանր կացարաններմ, պետք է դիտարկել որպես նրա մասնավոր տարածք181: Հիգիենայի և առող ջթյան հարցերը նյնպես
կարևոր են բնակարանային պայմանների տեսանկյնից: Զգարանները պետք է լինեն քնել տարածքներից առանձնացված, ﬕաժամանակ բոլոր տարածքները պետք է
պարբերաբար մաքրվեն: Վարակիչ հիվանդթյններ նեցող անձինք պետք է գտնվեն
բժշկական մասնաշենքերմ: Զորանոցային տիպի կացարաններմ կանանց և տղամարդկանց հատվածները պետք է լինեն առանձնացված:
(…) Թեև զինծառայողի ընտանիքի համար բնակարանային պատշաճ պայմաններ
ապահովել պարտավորթյնը գլխավորապես կիրառելի է այն դեպքերմ, երբ զինծառայողը ծառայթյնն անցնմ է հայրենիքի տարածքմ, արտերկրմ զինծառայողներին ղեկցող ընտանիքներին ևս հնարավորթյան սահմաններմ պետք է տրամադրվեն ող ջաﬕտ կենսապայմաններ ապահովող հարմարթյններ:
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Տե՛ս, օրինակ, Պիտեր Ռո, Մարդ իրավնքների մասին օրենսդրթյան ազդեցթյնը զինված ժերի
վրա, 2006թ., Քեմբրիջի համալսարանի հրատարակչթյն, էջ 41, տողատակի ծանոթագրթյն 40:
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2. ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎVՆՔԻ
ԱՊԱՀՈՎVՄԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն182
Հոդված 83. Սոցիալական ապահով թյ նը
Յրաքանչյր ոք, օրենքին համապատասխան, նի մայրթյան, բազմազավակթյան, հիվանդթյան, հաշմանդամթյան, աշխատավայրմ դժբախտ պատահարների,
խնամքի կարիք նենալ, կերակրողին կորցնել, ծերթյան, գործազրկթյան, աշխատանքը կորցնել և այլ դեպքերմ սոցիալական ապահովթյան իրավնք:

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք183

ԳԼVԽ 3
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

Հոդված 17. Զինվորական կենսաթոշակի իրավ նքը
1.

Զինվորական կենսաթոշակի իրավնք նի`

1)

Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան, ոստիկանթյան, ազգային
անվտանգթյան հանրապետական գործադիր մարﬕնների և Հայաստանի փրկարար ծառայթյան (այսհետ նաև` համապատասխան մարﬕններ) համակարգի
հրամանատարական և ոչ հրամանատարական (սպայական, ենթասպայական, շարքային) կազﬕ ծառայողը.

2)

վարժական հավաքների կանչված զինապարտը և Հայաստանի Հանրապետթյան
պաշտպանթյան մարտական գործողթյնների մասնակիցը.

3)

Հայաստանի Հանրապետթյան արդարադատթյան նախարարթյան քրեակատարողական ծառայողը և դատական ակտերի հարկադիր կատարողը:

182 http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm
183 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=143876
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Հոդված 18. Երկարամյա ծառայ թյան զինվորական կենսաթոշակ նշանակել

պայ-

մանները և ժամկետը
1.

Երկարամյա ծառայթյան զինվորական կենսաթոշակ է նշանակվմ համապատասխան մարﬕններմ, ինչպես նաև քրեակատարողական և դատական ակտերի
հարկադիր կատարﬓ ապահովող ծառայթյններմ ծառայթյնը կարգավորող օրենքներով սահմանված կարգով և ժամկետներով ծառայած այն անձին (այսհետ` զինծառայող), որը`
1)

զինվորական ծառայթյնից (այսհետ նաև` զինծառայթյն) սահմանված
կարգով արձակվել օրվա դրթյամբ նի առնվազն 20 օրացցային տարվա
զինվորական ծառայթյան ստաժ.

2)

սահմանային տարիքը լրանալ կապակցթյամբ կամ պայմանագրի գործողթյան ժամկետը լրանալ կապակցթյամբ (սահմանային տարիքը լրացած
լինել դեպքմ) զինվորական ծառայթյնից արձակվել օրվա դրթյամբ
նի առնվազն 25 օրացցային տարվա աշխատանքային ստաժ, որմ զինվորական ծառայթյան ստաժը կազմմ է առնվազն 12 օրացցային տարի, 6
օրացցային աﬕս.

3)

հաստիքների կրճատման կամ առող ջական վիճակի պատճառով զինվորական
ծառայթյնից արձակվել օրվա դրթյամբ առնվազն 45 տարեկան է և նի
առնվազն 25 օրացցային տարվա աշխատանքային ստաժ, որմ զինվորական ծառայթյան ստաժը կազմմ է առնվազն 12 օրացցային տարի, 6 օրացցային աﬕս:

2.

Զինծառայողին կենսաթոշակ է նշանակվմ զինծառայթյնից սահմանված կարգով արձակվել դեպքմ:

3.

Երկարամյա ծառայթյան զինվորական կենսաթոշակը նշանակվմ է ցմահ, բայց
ոչ ավելի, քան ﬕնչև օրենքով սահմանված կարգով կենսաթոշակ ստանալ իրավնքը դադարեցնելը:

Հոդված 19. Երկարամյա ծառայ թյան զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկել
1.

կարգը

Երկարամյա ծառայթյան զինվորական կենսաթոշակը հաշվարկվմ է Կ=Հ X ԶԱԳ
+ ԶՍ X ԶԱ բանաձևով, որտեղ`
Կ-ն կենսաթոշակի ամսական գմարն է,
Հ-ն` հիﬓական կենսաթոշակի չափը,
ԶՍ-ն` զինվորական ծառայթյան ստաժի տարիները,
ԶԱ-ն` զինվորական ծառայթյան ստաժի ﬔկ տարվա արժեքը,
ԶԱԳ-ն` զինծառայողի զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայթյան պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրթյան
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մասին» Հայաստանի Հանրապետթյան օրենքով սահմանված գործակիցը (այսհետ՝ զինծառայողի անձնական գործակից):
2.

Զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկել համար հիﬓական կենսաթոշակի չափը և զինվորական ծառայթյան ստաժի ﬔկ տարվա արժեքը սահմանմ է
Կառավարթյնը: Զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկել համար հիﬓական կենսաթոշակի չափը և զինվորական ծառայթյան ստաժի ﬔկ տարվա արժեքը
չեն կարող պակաս լինել զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկել համար
հիﬓական կենսաթոշակի և զինվորական ծառայթյան ստաժի ﬔկ տարվա արժեքի նախկինմ սահմանված չափերից:

3.

Սյն հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված զինվորական կենսաթոշակի
չափը չի կարող պակաս լինել Կառավարթյան սահմանած նվազագյն կենսաթոշակի չափից:

Հոդված 20.

Հաշմանդամ թյան զինվորական կենսաթոշակ նշանակել

պայման-

ները և ժամկետը
1.

Հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակ նշանակվմ է բժշկասոցիալական
փորձաքննթյն իրականացնող իրավաս պետական մարﬓի կողﬕց հաշմանդամ ճանաչված զինծառայողին, եթե իրավաս պետական մարﬕնը զինվորական
ծառայթյան ընթացքմ կամ զինվորական ծառայթյնից սահմանված կարգով
արձակվելց հետո սահմանել է (որոշել է) զինվորական ծառայթյան հետ հաշմանդամթյան (հիվանդթյան, խեղման, ﬖասվածքի) պատճառական կապ: (նախադասթյնը հանվել է 22.01.20 ՀՕ-77-Ն)

2.

Հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակը նշանակվմ է անկախ զինվորական ծառայթյան տևողթյնից:

3.

Հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակը նշանակվմ է հաշմանդամթյան
ամբողջ ժամանակահատվածի համար:

4.

Սյն հոդվածի դրյթները չեն տարածվմ «Հայաստանի Հանրապետթյան
պաշտպանթյան ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առող ջթյանը պատճառված ﬖասների հատցման մասին» Հայաստանի Հանրապետթյան օրենքի
համաձայն հատցմ ստանալ իրավնք նեցող անձանց վրա: «Հայաստանի
Հանրապետթյան պաշտպանթյան ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ
առող ջթյանը պատճառված ﬖասների հատցման մասին» Հայաստանի Հանրապետթյան օրենքի համաձայն՝ հատցման գմարի վճարմը դադարեցնելց հետո սյն մասմ նշված անձինք ձեռք են բերմ սյն հոդվածով սահմանված կենսաթոշակի իրավնք:

Հոդված 21.

Հաշմանդամ թյան զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկել

կարգը
1.

Հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկվմ է`
1) առաջին խմբի հաշմանդաﬕ համար` 20 տարվա զինվորական ծառայթյան
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ստաժ նեցող այն զինծառայողի համար հաշվարկված երկարամյա ծառայթյան զինվորական կենսաթոշակի 70 տոկոսի չափով, որը զինվորական ծառայթյնից սահմանված կարգով արձակվել օրվա դրթյամբ զբաղեցրել է զինծառայթյան նյն պաշտոնը և նեցել է նյն զինվորական կոչմը.
2)

երկրորդ խմբի հաշմանդաﬕ համար` 20 տարվա զինվորական ծառայթյան
ստաժ նեցող այն զինծառայողի համար հաշվարկված երկարամյա ծառայթյան զինվորական կենսաթոշակի 60 տոկոսի չափով, որը զինվորական ծառայթյնից սահմանված կարգով արձակվել օրվա դրթյամբ զբաղեցրել է զինծառայթյան նյն պաշտոնը և նեցել է նյն զինվորական կոչմը.

3)

երրորդ խմբի հաշմանդաﬕ համար` 20 տարվա զինվորական ծառայթյան
ստաժ նեցող այն զինծառայողի համար հաշվարկված երկարամյա ծառայթյան զինվորական կենսաթոշակի 40 տոկոսի չափով, որը զինվորական ծառայթյնից սահմանված կարգով արձակվել օրվա դրթյամբ զբաղեցրել է զինծառայթյան նյն պաշտոնը և նեցել է նյն զինվորական կոչմը:

2.

Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայթյան շարքային կազﬕ զինծառայողի հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակի չափը (ըստ հաշմանդամթյան խմբերի) սահմանմ է Կառավարթյնը:

3. Սյն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով հաշվարկված հաշմանդամթյան
զինվորական կենսաթոշակի չափը չի կարող ցածր լինել Կառավարթյան սահմանած նվազագյն կենսաթոշակի չափից:
4.

Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան մարտական գործողթյնների
մասնակցի (եթե նրա համար վարձատրթյան չափ սահմանված չի եղել) հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակը հաշվարկելիս հիմք է ընդնվմ պայմանագրային ծառայթյան շարքային կազﬕ «ավագ սերժանտ» զինվորական կոչմ
և 20 տարվա զինվորական ծառայթյան ստաժ նեցող զինծառայողի անձնական
գործակիցը:

Հոդված 22.

Կերակրողին կորցնել
կել

1.

դեպք մ զինվորական կենսաթոշակ նշանա-

պայմանները և ժամկետը

Կերակրողին կորցնել դեպքմ զինվորական կենսաթոշակ է նշանակվմ զոհված
(մահացած) զինծառայողի ընտանիքի` սյն օրենքի 13-րդ հոդվածմ նշված անդամներին` անկախ զինծառայողի զոհվել (մահանալ) պատճառից, անցած ժամանակաշրջանից և ծառայթյան տևողթյնից:

2.
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1)

զինվորական ծառայթյնից սահմանված կարգով արձակված և, անկախ ժամանակաշրջանից, մահացած այն զինծառայողի ընտանիքի անդաﬓերի վրա,
որի մահվան պատճառը զինծառայթյան ընթացքմ ստացած ﬖասվածքն է,
խեղմը կամ ծագած հիվանդթյնը.

2)

ծառայողական պարտականթյնները կատարելիս անհայտ կորած, ինչպես
նաև մահացած ճանաչված զինծառայողների ընտանիքների անդաﬓերի վրա:

3.

Կերակրողին կորցնել դեպքմ զինվորական կենսաթոշակ է նշանակվմ նաև
զինվորական ծառայթյնից սահմանված կարգով արձակված և կենսաթոշակի
իրավնք ձեռք բերած, սակայն կենսաթոշակ նշանակել համար չդիմած և զինծառայթյնից սահմանված կարգով արձակվելց հետո` վեց ամսվա ընթացքմ,
մահացած նախկին զինծառայողի ընտանիքի անդաﬓերին:

Հոդված 23. Կերակրողին կորցնել
հաշվարկել
1.

դեպք մ զինվորական կենսաթոշակի չափը

կարգը

Կերակրողին կորցնել դեպքմ զինվորական կենսաթոշակ է նշանակվմ զոհված
(մահացած) զինծառայողի ընտանիքի` սյն օրենքի 13-րդ հոդվածմ նշված անդամներին` անկախ զինծառայողի զոհվել (մահանալ) պատճառից, անցած ժամանակաշրջանից և ծառայթյան տևողթյնից:

2.

Սյն հոդվածի դրյթները տարածվմ են նաև`
1)

զինվորական ծառայթյնից սահմանված կարգով արձակված և, անկախ ժամանակաշրջանից, մահացած այն զինծառայողի ընտանիքի անդաﬓերի վրա,
որի մահվան պատճառը զինծառայթյան ընթացքմ ստացած ﬖասվածքն է,
խեղմը կամ ծագած հիվանդթյնը.

2)

ծառայողական պարտականթյնները կատարելիս անհայտ կորած, ինչպես
նաև մահացած ճանաչված զինծառայողների ընտանիքների անդաﬓերի վրա:

3.

Կերակրողին կորցնել դեպքմ զինվորական կենսաթոշակ է նշանակվմ նաև
զինվորական ծառայթյնից սահմանված կարգով արձակված և կենսաթոշակի
իրավնք ձեռք բերած, սակայն կենսաթոշակ նշանակել համար չդիմած և զինծառայթյնից սահմանված կարգով արձակվելց հետո` վեց ամսվա ընթացքմ,
մահացած նախկին զինծառայողի ընտանիքի անդաﬓերին:

4.

Սյն հոդվածի դրյթները չեն տարածվմ «Հայաստանի Հանրապետթյան
պաշտպանթյան ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առող ջթյանը պատճառված ﬖասների հատցման մասին» Հայաստանի Հանրապետթյան օրենքի
համաձայն հատցմ ստանալ իրավնք նեցող անձանց վրա: «Հայաստանի
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Հանրապետթյան պաշտպանթյան ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ
առող ջթյանը պատճառված ﬖասների հատցման մասին» Հայաստանի Հանրապետթյան օրենքի համաձայն՝ հատցման գմարի վճարմը դադարեցնելց հետո սյն մասմ նշված անձինք ձեռք են բերմ սյն հոդվածով սահմանված կենսաթոշակի իրավնք:

Հոդված 31.

Զինվորական ծառայ թյան ստաժ մ հաշվառվող ժամանակահատվածները և դրանք հաշվարկել

առանձնահատկ թյ նները

1. Զինծառայողներին երկարամյա ծառայթյան կենսաթոշակ նշանակել համար անհրաժեշտ զինվորական ծառայթյան ստաժմ օրացցային հաշվարկով հաշվառվմ
են`
1) համապատասխան մարﬕնների համակարգերի հրամանատարական և ոչ հրամանատարական (սպայական, ենթասպայական, շարքային) կազﬔրի պաշտոններմ զինծառայթյան, քրեակատարողական ծառայողի և հարկադիր կատարողի
ծառայթյան, ինչպես նաև համապատասխան մարﬕնների սﬓական հաստատթյններմ սման ժամանակահատվածները` անկախ զինվորական կամ
հատկ կոչման առկայթյնից.
2) ԽՍՀՄ զինված ժերմ, ԽՍՀՄ պետական անվտանգթյան կոﬕտեի և ԽՍՀՄ
ներքին գործերի նախարարթյան համակարգերմ զինվորական ծառայթյան,
ինչպես նաև դրանց սﬓական հաստատթյններմ սման ժամանակահատվածները` անկախ զինվորական կամ հատկ կոչման առկայթյնից.
3) դատապարտված կամ քրեական հետապնդման ենթարկված այն զինծառայողների` կալանքի տակ, ազատազրկման վայրմ և աքսորմ գտնվել ժամանակաշրջանները, որոնց նկատմամբ կայացվել է արդարացման դատավճիռ կամ
ընդնվել քրեական գործը կարճել մասին որոշմ` հանցագործթյան դեպքի,
հանցակազﬕ բացակայթյան կամ հանցագործթյան կատարմանը ﬔղադրյալի
մասնակցթյնն ապացցված չլինել պատճառով:
2. Զինծառայողներին երկարամյա ծառայթյան կենսաթոշակ նշանակել համար անհրաժեշտ զինվորական ծառայթյան ստաժի առկայթյան դեպքմ զինվորական ծառայթյան ստաժմ հաշվառվմ են`
1) եռակի չափով`
ա. զինված ժերի կազմմ մարտական գործողթյններին մասնակցել ժամանակահատվածները,
բ. Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան ժամանակ մարտական
գործողթյններին մասնակցել ժամանակահատվածը կամ Հայաստանի
Հանրապետթյան տարածքից դրս զինվորական ծառայթյնը` հատկ
մարտական առաջադրանք կատարել դեպքմ,
գ. 1986 թվականի ապրիլի 26-ից ﬕնչև 1987 թվականի դեկտեմբերի 31-ը Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրակայանի վթարի հետևանքների վերացման աշխա204
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տանքներին զինծառայողների մասնակցթյան ժամանակահատվածը,
դ. սյն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով սահմանված ժամանակահատվածը,
ե. մարտական գործողթյններ կամ հատկ առաջադրանք կատարելիս վիրավորված, կոնտզիա, ﬖասվածք, խեղմ կամ հիվանդթյն ստացած զինծառայողների անընդհատ բժման ժամանակահատվածը,
զ. զինծառայթյնն այլ երկրների տարածքներմ, որտեղ տեղի են նեցել մարտական գործողթյններ (բացի այն զինծառայողներից, ովքեր զինծառայթյնից արձակվել են կամ այդ պետթյններից հետ են կանչվել զինծառայողի
կոչմը վարկաբեկող արարքների կապակցթյամբ), ինչպես նաև այդ երկրներմ վիրավորվել, կոնտզիա, ﬖասվածք, խեղմ կամ հիվանդթյն ստանալ կապակցթյամբ բժհիﬓարկներմ անընդհատ բժման ժամանակահատվածը,
է. Հայաստանի Հանրապետթյան օրենսդրթյամբ սահմանված այլ ժամանակահատվածներ.
2) կրկնակի չափով`
ա. զինված ժերի ավիացիոն ստորաբաժանﬓերի օդաչների ծառայթյան
ժամանակահատվածը` թռիչքների տարեկան նորմաները կատարել դեպքմ,
բ. գերթյան ժամանակահատվածը, եթե զինծառայողը կամավոր չի գերվել և գերթյան ընթացքմ Հայաստանի Հանրապետթյան դեմ հանցագործթյն
չի կատարել,
գ. 1961 թվականի հնվարի 1-ից ﬕնչև 1982 թվականի դեկտեմբերի 31-ը զինվորական մասնագետների (բացի օդաչներից)` այն երկրներ գործղվել ժամանակահատվածը, որոնց բանակները մարտական գործողթյններ են կատարել կամ ռազմական օգնթյն են ցյց տվել այլ երկրների (անկախ այդ
մարտական գործողթյններին նշված զինծառայողների մասնակցթյնից),
դ. 1976 թվականի հնվարի 1-ից սկսած` ծովի մակերևյթից 2500 ﬔտր և ավելի,
իսկ 1997 թվականի օգոստոսի 11-ից` 2000 ﬔտր և ավելի բարձրթյան բարձրլեռնային վայրերմ զինծառայթյան ժամանակահատվածը,
դ.1. 2016 թվականի հնվարի 1-ից երկարամյա ծառայթյան զինվորական կենսաթոշակի իրավնք ձեռք բերող՝ Հայաստանի Հանրապետթյան զինված ժերի և այլ զորքերի զինծառայողների համար` հակառակորդի հետ շփման գծմ
մարտական հերթապահթյան իրականացման ժամանակահատվածը,
ե. Հայաստանի Հանրապետթյան օրենսդրթյամբ սահմանված այլ ժամանակահատվածներ.
3) ﬔկկեսի չափով`
ա. պարաշյտիստների ծառայթյան ժամանակահատվածը` համապատասխան
մարﬕնների սահմանած թռիչքների տարեկան նորմաները կատարել դեպքմ, և սակրավորների ծառայթյան ժամանակահատվածը,
բ. հատկ ստորաբաժանﬓերմ զինծառայող կանանց ծառայթյան ժամանակահատվածը` ըստ համապատասխան մարﬕնների սահմանած պաշտոնների ցանկի,
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գ. զինծառայթյան ժամանակահատվածն այն վայրերմ, որտեղ արտակարգ
դրթյն է հայտարարվել,
դ. 1992 թվականի փետրվարի 1-ից ﬕնչև 1994 թվականի մայիսի 1-ը Հայաստանի
Հանրապետթյան զինված ժերմ զինծառայթյան ժամանակահատվածը,
ե. 1973 թվականի ապրիլի 1-ից սկսած` ծովի մակերևյթից 1500 ﬔտր և ավելի,
իսկ 1998 թվականի նոյեմբերի 30-ից` 1700-2000 ﬔտր բարձրթյան լեռնային
վայրերմ զինծառայթյան ժամանակահատվածը,
զ. 1988 թվականի հնվարի 1-ից ﬕնչև 1990 թվականի դեկտեմբերի 1-ը Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրակայանի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներին զինծառայողների մասնակցթյան ժամանակահատվածը,
է. ազգային անվտանգթյան բնագավառի լիազորված պետական կառավարման
մարﬓի «Ա» ստորաբաժանմմ զինծառայթյան ժամանակահատվածը,
ը. Հայաստանի Հանրապետթյան օրենսդրթյամբ սահմանված այլ ժամանակահատվածներ.
4) այլ բնյթի գործնեթյան ﬔկ ամսվա ժամանակահատվածը` որպես ﬔկ ամսվա
զինվորական ծառայթյն`
ա. ﬕնչև զինվորական ծառայթյան անցնելը ԽՍՀՄ ԴՕՍԱԱՖ-ի և քաղաքացիական ավիացիայի համակարգերի օդաչական և ինժեներատեխնիկական անձնակազﬕ անդաﬕ աշխատանքային ստաժը,
բ. Հայաստանի Հանրապետթյան զինված ժեր զորակոչված, սպայական կոչմ ստացած և սպայական պաշտոնմ առնվազն 5 տարի ծառայած սպաների`
Հայաստանի Հանրապետթյան բարձրագյն սﬓական հաստատթյնների մագիստրատրայմ և ասպիրանտրայմ Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան պատվերով սովորել ժամանակահատվածը.
5) այլ բնյթի գործնեթյան ﬔկ տարվա ժամանակահատվածը` որպես 6 ամսվա զինվորական ծառայթյն`
ա. պահեստից զորակոչված սպայական անձնակազﬕ զինծառայողի` ﬕնչև զինծառայթյան անցնելը բարձրագյն սﬓական հաստատթյններմ առկա սման ժամանակահատվածը` 5 տարց ոչ ավելի,
բ. Հայաստանի Հանրապետթյան բարձրագյն սﬓական հաստատթյններմ Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան
պատվերով սովորած, Հայաստանի Հանրապետթյան զինված ժեր զորակոչված, սպայական կոչմ ստացած  սպայական պաշտոնմ առնվազն 5
տարի ծառայած զինծառայողների սման ժամանակահատվածը:
3. Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան մարտերին մասնակցած անձանց
մարտական գործողթյնների մասնակցի կարգավիճակ է տրվմ Կառավարթյան
սահմանած կարգով:
4. Զինվորական ծառայթյան ստաժը հաշվարկել կանոնները սահմանմ է Կառավարթյնը:
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Միջազգային իրավական դր յթներ
Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա184

Հոդված 12. Սոցիալական ապահով թյան իրավ նքը
Սոցիալական ապահովթյան իրավնքի արդյնավետ կիրառմը ապահովել
նպատակով Կողﬔրը պարտավորվմ են՝
1. հաստատել սոցիալական ապահովթյան համակարգ կամ այն պահպանել,
2. բավարար մակարդակով պահպանել սոցիալական ապահովթյան համակարգ, որը
առնվազն հավասար կլինի Սոցիալական ապահովթյան եվրոպական օրենսգրքի
վավերացման համար անհրաժեշտ համակարգին,
3. փորձել սոցիալական ապահովթյան համակարգը աստիճանաբար բարձրացնել
ավելի բարձր մակարդակի,
4. երկկողմ և բազմակողմ համապատասխան համաձայնագրեր ստորագրելով կամ այլ
ﬕջոցներով և, համաձայն այդպիսի համաձայնագրերմ նշված պայմանների, ձեռնարկել ﬕջոցներ` երաշխավորել համար`
ա) հավասար վերաբերմնք իրենց սեփական երկրի քաղաքացիների և մյս Կողﬔրի քաղաքացիների նկատմամբ սոցիալական ապահովթյան իրավնքների
առնչթյամբ՝ ներառյալ սոցիալական ապահովթյան օրենսդրթյնից բխող
նպաստների պահﬓերը` անկախ նրանից, թե ինչ տեղաշարժեր կարող են
պաշտպանյալ անձինք ձեռնարկել Կողﬔրի տարածքների ﬕջև,
բ) սոցիալական ապահովթյան իրավնքների շնորհմ, պահպանմ և վերականգնմ այնպիսի ﬕջոցներով, ինչպիսիք են ապահովագրական գմարների կտակմը կամ Կողﬔրից յրաքանչյրի օրենսդրթյան համաձայն կատարված աշխատանքային ժամանակահատվածները:

ՄԱԿ-ի 1966թ. Տնտեսական, սոցիալական և մշակ թային իրավ նքների մասին
դաշնագիր185
Հոդված 9.
Սյն դաշնագրին մասնակցող պետթյնները ճանաչմ են սոցիալական ապահովթյան, ներառյալ սոցիալական ապահովագրթյան յրաքանչյր մարդ իրավնքը:

184 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=24230
185 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=18501
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Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ 4 (2010) հանձնարարական
«Զինծառայողների իրավնքների մասին»186

ԺԶ
Զինծառայողներն

նեն արդարացի վարձատր թյան և կենսաթոշակ ստանալ

իրավ նք
65. Լրիվ դրյքով աշխատող պրոֆեսիոնալ զինծառայողները պետք է օգտվեն բավարար կենսաթոշակի իրավնքից, որը պետք է վճարվի ժամանակին և առանց որևէ
խտրականթյան:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հ շագիր187
Պաշտոնաթող եղած այն պրոֆեսիոնալ ծառայողները, որոնք լրիվ դրյքով են աշխատել զինված ժերմ, պետք է ստանան համարժեք կենսաթոշակ, որը թյլ կտա
նրանց վարել արժանավայել կյանք և ակտիվ դեր խաղալ հասարակական, սոցիալական և մշակթային կյանքմ: Այս սկզբնքը բխմ է Խարտիայի 23-րդ հոդվածից: Այս
փաստաթղթը երաշխավորմ է համարժեք կենսաթոշակ ստանալ իրավնքը՝ ինչպես սոցիալական ապահովթյան իրավնքի շրջանակներմ (12-րդ հոդված), այնպես
էլ որպես տարեց մարդկանց սոցիալական պաշտպանվածթյան իրավնքի (23-րդ հոդված) էական տարրերից ﬔկը: Կենսաթոշակները պետք է վճարվեն ճիշտ ժամանակին և
առանց որևէ խտրականթյան:

ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշ ﬓեր
ՍԴՈ – 966, 3 հ նիսի 2011թ.188
4.

(...) Սյն գործի առարկայի շրջանակներմ վետերանների սոցիալական պաշտպանթյան հետ կապված հարաբերթյնների ﬕջազգային իրավական կարգավորﬓ իրականացվմ է «Հայրենական ﬔծ պատերազﬕ մասնակիցների եւ հաշմանդաﬓերի, այլ պետթյնների տարածքներմ մարտական գործողթյնների
մասնակիցների, զոհված զինծառայողների ընտանիքների արտոնթյնների եւ
երաշխիքների փոխադարձաբար ճանաչման մասին» 1994 թվականի ապրիլի 15-ին
ԱՊՀ շրջանակներմ կնքված համաձայնագրով, որը Հայաստանի Հանրապետթ-

186 https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
187 Տես նյն տեղմ
188 http://concourt.am/armenian/decisions/common/2011/pdf/sdv-966.pdf
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յան համար ժի ﬔջ է մտել 1996 թվականի փետրվարի 26-ից: Այդ համաձայնագրի,
«Հայրենական ﬔծ պատերազﬕ վետերանների մասին» ՀՀ օրենքի եւ դրանց կատարﬓ ապահովել կոչված` սյն գործով վիճարկվող ՀՀ կառավարթյան 2004
թվականի փետրվարի 5-ի թիվ 207-Ն որոշման, ինչպես նաեւ սոցիալական ապահովթյան բնագավառի ՀՀ օրենսդրթյան այլ ակտերի համադրված վերլծթյնը
վկայմ է, որ, մասնավորապես` հիշյալ համաձայնագրի 1-ին հավելվածի 2.3 կետով
նախատեսված անձինք, որոնց համար վերոնշյալ ﬕջազգային համաձայնագրի համաձայն (2-րդ հոդված) պետք է նախատեսվեին արտոնթյններ, դրս են ﬓացել
այդպիսի իրավակարգավորման շրջանակից: ՀՀ օրենսդրթյնը նաեւ մասնակիորեն է անդրադարձել վերոհիշյալ համաձայնագրով նախատեսված արտոնթյնների ողջ ծավալին:
(...)
7.

(...) ՀՀ կառավար թյան սահմանադրական պարտական թյ նն է իր որոշմամբ
սահմանել «Հայրենական ﬔծ պատերազﬕ մասնակիցների եւ հաշմանդաﬓերի,
այլ պետ թյ նների տարածքներ մ մարտական գործող թ-յ նների մասնակիցների, զոհված զինծառայողների ընտանիքների արտոն թյ նների եւ երաշխիքների փոխադարձաբար ճանաչման մասին» 1994 թվականի ապրիլի 15-ին
ԱՊՀ շրջանակներ մ կնքված համաձայնագրի, ինչպես նաեւ «Հայրենական ﬔծ
պատերազﬕ վետերանների մասին» ՀՀ օրենքի դր յթների կատարման կարգն
պայմանները՝ այնպիսի ծավալով

բովանդակ թյամբ, ինչպիսին անﬕջա-

կանորեն բխ մ է այդ ակտերից եւ Սահմանադր թյամբ

օրենքներով իրեն

վերապահված լիազոր թյ ններից` հաշվի առնելով նաև սահմանադրական դատարանի ՍԴՈ-668 որոշման 5-րդ կետ մ արտահայտված դիրքորոշ մը:
Վերոհիշյալ համաձայնագրի եւ օրենքի, ինչպես նաեւ Հայրենական ﬔծ պատերազﬕ վետերանների սոցիալական ապահովթյան հետ կապված հարաբերթյնները
կարգավորող օրենսդրթյան այլ ակտերի դրյթների համադրված վերլծթյնը
վկայմ է, որ 2004 թվականի փետրվարի 5-ի թիվ 207-Ն որոշմամբ ՀՀ կառավար թյ նը լիարժեք պայմաններ չի նախատեսել Հայրենական ﬔծ պատերազﬕ վետերանների, նրանց հավասարեցված անձանց, զոհված զինծառայողների
ընտանիքների՝ ՀՀ ﬕջազգային պայմանագրով եւ «Հայրենական ﬔծ պատերազﬕ վետերանների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված արտոն թյ նների եւ
երաշխիքների ամբող ջական իրաց ﬓ ապահովել

համար: ՀՀ կառավարթ-

յնը չի անդրադարձել նաեւ ՀՀ սահմանադրական դատարանի ՍԴՈ-668 որոշման
կատարման ապահովմանը: Մասնավորապես` կառավար թյան հիշյալ որոշման
իրավակարգավորման շրջանակներից դ րս են թողնվել ՀՀ ﬕջազգային հաՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
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մաձայնագրով պատերազﬕ հաշմանդամ համարվող որոշակի թվով անձինք
(հիշյալ համաձայնագրի 1-ին հավելվածի 2.3 կետ), որոնք նախկին մ օգտվել
են պատերազﬕ հաշմանդաﬓերի համար նախատեսված արտոն թյ ններից:
ՀՀ կառավար թյան 05.02.2004թ. թիվ 207-Ն որոշմամբ նախկին որոշ ﬓերը
ժը կորցրած ճանաչելով եւ հիշյալ անձանց համար դրամական փոխհատ ց մ
չնախատեսելով` տեղի է

նեցել նրանց` ՀՀ ﬕջազգային պարտավոր թյ ննե-

րով նախատեսված իրավ նքի արգելափակ մ: Ընդ որմ, ՀՀ դատական պրակտիկան նյնպես փաստել է, որ պատերազﬕ հաշմանդամ ճանաչել վերաբերյալ
քաղաքացիների պահանջը հստակ իր լծﬓ է ստացել «Հայրենական ﬔծ պատերազﬕ մասնակիցների եւ հաշմանդաﬓերի, այլ պետթյնների տարածքներմ
մարտական գործողթյնների մասնակիցների, զոհված զինծառայողների ընտանիքների արտոնթյնների եւ երաշխիքների փոխադարձաբար ճանաչման մասին»
1994 թվականի ապրիլի 15-ին ԱՊՀ շրջանակներմ կնքված համաձայնագրմ, սակայն հենվելով ՀՀ կառավարթյան` սյն գործով վեճի առարկա որոշման վրա` չի
բավարարվել քաղաքացիների հայցադիմմը` իրենց արտոնթյնները պահպանել կամ դրամական փոխհատցմ տալ հարցով:
ՀՀ սահմանադրական դատարանը հիﬓավոր է համարմ դիմող կողﬕ դիրքորոշմը՝ ՀՀ կառավարթյան 2004 թվականի փետրվարի 5-ի թիվ 207-Ն որոշման
սահմանադրականթյան վերաբերյալ, գտնելով, որ, ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրթյան 6-րդ (1-ին եւ 4-րդ մասեր), 42-րդ (1-ին մաս), 44-րդ, 85-րդ (2-րդ մաս)
հոդվածներով, ինչպես նաեւ «Հայրենական ﬔծ պատերազﬕ վետերանների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի պահանջներով, ՀՀ կառավարթյնը պարտավոր
էր իր որոշմամբ ապահովել Հայրենական ﬔծ պատերազﬕ վետերանների եւ նրանց
հավասարեցված անձանց սոցիալ-տնտեսական արտոնթյնների գործողթյնը
կամ դրանց դրամական փոխհատցմը` նաեւ այն կատեգորիայի անձանց համար,
որը նախատեսված է հիշյալ համաձայնագրի 1-ին հավելվածի 2.3 կետմ:

ՍԴՈ-1154, 10 հ նիսի 2014թ.189
6.

Սյն գործի առարկայի շրջանակներմ զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդաﬓերի` նախկին ԽՍՀՄ օրենսդրթյամբ նշանակված կենսաթոշակների մակարդակի հետ կապված հարցերի, ինչպես նաև դրանց վերահաշվարկման
հետ կապված հարաբերթյնների ﬕջազգային իրավական կարգավորﬓ իրականացվմ է Անկախ պետթյնների համագործակցթյան մասնակից պետթյնների «Զինծառայողների, զինվորական ծառայթյնից զորացրված անձանց և

189 http://concourt.am/armenian/decisions/common/2014/pdf/sdv-1154.pdf
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նրանց ընտանիքների անդաﬓերի սոցիալական և իրավական երաշխիքների մասին» 1992 թվականի փետրվարի 14-ի և «Զինվորականների և նրանց ընտանիքների
անդաﬓերի կենսաթոշակային ապահովթյան և պետական ապահովագրթյան
մասին» 1992 թվականի մայիսի 15-ի համաձայնագրերով (Հայաստանի Հանրապետթյան համար դրանք ժի ﬔջ են մտել ստորագրման պահից):
Ընդ որմ, այդ համաձայնագրերի համադրված վերլծթյնը վկայմ է, մասնավորապես, հետևյալը`
ա) ԽՍՀՄ նախկին զինված

ժերի զինծառայողների և նրանց ընտանիքների կեն-

սաթոշակային ապահով թյ նն իրականացվ մ է այն պետ թյան օրենսդր թյամբ սահմանված կամ սահմանվող պայմաններով, նորﬔրով և կարգով, որի
տարածք մ բնակվ մ են նշված զինծառայողները և նրանց ընտանիքները,
բ)

զինծառայողների և նրանց ընտանիքների կենսաթոշակային ապահով թյան
մակարդակը հաստատվ մ է մասնակից պետ թյ նների օրենսդր թյամբ, որը
չի կարող ավելի ցածր լինել, քան ԽՍՀՄ օրենսդր թյամբ և այլ նորմատիվ ակտերով ավելի վաղ հաստատված մակարդակը («Զինվորականների և նրանց ընտանիքների անդաﬓերի կենսաթոշակային ապահով թյան և պետական ապահովագր թյան մասին» 1992 թվականի մայիսի 15-ի համաձայնագրի 1-ին հոդված):
ՀՀ սահմանադրական դատարանն իր նախկին որոշ ﬓեր մ անդրադարձել

է ﬕջազգային պայմանագրերի` որպես Հայաստանի Հանրապետ թյան իրավական համակարգի բաղկաց ցիչ մասի կարևոր թյան և դրանց` օրենքների նորﬔրի
նկատմամբ գերակա իրավաբանական

ժի սկզբ նքային պահանջի անվերապահ

կատարման անհրաժեշտ թյանը (ՍԴՈ-966, ՍԴՈ-1050 և այլն):
Վեճի առարկա իրավահարաբերթյնների առնչթյամբ օրենսդիրը, հաշվի առնելով նաև ﬕջազգային վերոհիշյալ համաձայնագրերով ստանձնված պարտավորթյնների կատարման պահանջը, «Զինվորական ծառայթյն անցնել մասին» ՀՀ օրենքի
16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ պարբերթյամբ ամրագրել է զինվորական պաշտոնների հավասարթյան պայմանները, որպիսիք են հանդիսանմ զինվորական կոչﬓ 
պաշտոնային դրյքը:
Չնայած այն հանգամանքին, որ դիմողը նախկին և նոր զինվորական պաշտոնների համապատասխանթյան չափանիշների ոչ լիարժեքթյան վերաբերյալ արտահայտված դիրքորոշման մասով որևէ հիﬓավորմ չի ներկայացնմ, իսկ նման լիազորթյն
վերապահված է բացառապես ՀՀ Ազգային ժողովին, այնաﬔնայնիվ, սահմանադրական դատարանն արձանագրմ է, որ հիշատակված համաձայնագրերով Հայաստանի
Հանրապետ թյ նը չի ստանձնել նախկին և նոր զինվորական պաշտոնների համաՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
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պարփակ ցանկ սահմանել

և դրանք համապատասխանեցնել

պարտավոր թյ -

նը: Ստանձնած պարտավոր թյ նը վերաբեր մ է համարժեք սոցիալական երաշխիքների ապահովմանը: Միաժամանակ, հաշվի առնելով զինվորական պաշտոնների
բազմազանթյնը և ժամանակի ընթացքմ դրանց հաճախակի փոփոխելիթյնը`
ՀՀ կառավարթյնն իր` 1993 թվականի ապրիլի 19-ի թիվ 170 և հաջորդող այլ որոշմներով սահմանել է նաև ԽՍՀՄ նախկին օրենսդրթյամբ նշանակված կենսաթոշակների
վերահաշվարկման կարգը, պաշտոնային դրյքաչափերի հաշվարկման գործակիցները և դրյքները, որոնք կոնկրետացվել են այդ որոշﬓերի հիման վրա ընդնված ՀՀ
պաշտպանթյան նախարարի հրամաններով:
Բացի դրանից, սոցիալական ապահով թյան ծավալներն

ձևերը Համաձայ-

նագրի մասնակից երկրներ մ տարբեր են, հետևաբար, ենթադրվ մ է, որ տարբեր
կարող են լինել նաև նախկին ԽՍՀՄ զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդաﬓերի կենսաթոշակային ապահով թյան մակարդակները: Ուստի Համագործակց թյան մյ ս որևէ պետ թյան օրենսդր թյամբ ավելի բարձր գործակից սահմանել

հանգամանքը չի վկայ մ այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ`

զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդաﬓերի համար` նախկին օրենսդր թյամբ նշանակված և 1992 թվականի փետրվարի 1-ից հետո կատարված վերահաշվարկով կենսաթոշակային ապահով թյան մակարդակն ավելի ցածր է, քան ԽՍՀՄ
օրենսդր թյամբ և այլ նորմատիվ ակտերով ավելի վաղ հաստատված մակարդակը:
Ինչ վերաբերմ է դիմողի այն պնդմանը, ըստ որի` զինվորական կենսաթոշակ նշանակելիս պետք է հաշվի առնվի նաև զինծառայողի զբաղեցրած պաշտոնը, սահմանադրական դատարանն արձանագրմ է, որ` թե՛ նախկին, թե՛ ներկա օրենսդրական կարգավորﬓերի շրջանակմ զինվորական վերջին պաշտոնի համար սահմանված ամսական
դրամական բավարարման գմարի չափը դիտարկվմ է որպես ելակետային ցցանիշ`
կենսաթոշակի չափը հաշվարկել կամ վերահաշվարկել համար: Այդ սկզբնքը գործել է նաև նախկին` ԽՍՀՄ սոցիալական ապահովթյան օրենսդրթյամբ:
Վերոգրյալից ակնհայտ է դառնմ, որ զինվորական կենսաթոշակի հաշվարկման
համար հիմք է ընդ նվ մ ոչ թե զինվորական պաշտոնը, այլ յ րաքանչյ ր պաշտոնին համապատասխան դրամական բավարարման գ մարի չափը, որը ձևավորվ մ
է պաշտոնային դր յքաչափից

ամսական հավելավճարներից:

Վերոհիշյալ նորﬔրի համակարգային վերլծթյնից բխմ է, որ նախկին և նոր
զինվորական պաշտոնների լիարժեք

ամբող ջական համադր թյան համար վեճի

առարկա հոդված մ սպառիչ ցանկի բացակայ թյ նը, ինչպես նաև այդ պաշտոնների համապատասխան թյան չափանիշների ենթադրյալ ոչ լիարժեք լինել

հան-

գամանքը չեն կարող դիտարկվել որպես օրենքի տվյալ նորﬕ իրավակարգավորման
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շրջանակներ մ առկա բաց, ինչը կարող էր խոչընդոտ հանդիսանալ անձի իրավ նքին առնչվող սոցիալական

իրավական երաշխիքների իրականացմանը: Դիմողի

կողﬕց բարձրացված հիﬓախնդիրը պայմանավորված չէ օրենքի` իր կողﬕց վիճարկվող դրյթի իրավական բովանդակթյամբ կամ իրավական որոշակիթյան սկզբնքի
պահանջներից ելնելով` դրա հնարավոր անհստակթյամբ:
(...)
7.

Ըստ դիմողի` ներկայիս օրենսդրական կարգավորﬓերի շրջանակներմ խախտվմ է ՀՀ Սահմանադրթյան 37-րդ հոդվածմ ամրագրված` սոցիալական ապահովթյան ծավալի  ձևերի` ﬕայն օրենքով սահմանվել իմպերատիվ պահանջը:
Այդ կապակցթյամբ ՀՀ սահմանադրական դատարանը 2008 թվականի հնվարի
29-ի ՍԴՈ-731 որոշման ﬔջ արտահայտել է իրավական դիրքորոշմ առ այն, որ ՀՀ
Ազգային ժողովին է պատկան մ կենսաթոշակների ծավալները և ձևերը, դրանց
նշանակման պայմանները և կարգը սահմանել

լիազոր թյ նը` հաշվի առնելով

ﬕջազգային պայմանագրերով նախատեսված դր յթները և/կամ նորﬔրը:
ՀՀ օրենսդրթյան (մասնավորապես «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ
օրենքի) ներկայիս կարգավորﬓերի սﬓասիրթյնից ակնհայտ է դառնմ այն,
որ օրենսդիրը հստակ սահմանել է պետական կենսաթոշակների տեսակները, կենսաթոշակ նշանակել, հաշվարկել (վերահաշվարկել) և վճարել պայմաններն  կարգը:
ՀՀ Սահմանադրթյան 89-րդ հոդվածի 5-րդ կետի ժով ՀՀ կառավարթյնը, ի
թիվս այլ գործառյթների, իրականացնմ է նաև պետական քաղաքականթյնը սոցիալական ապահովթյան բնագավառմ:
«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի,
«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդաﬓերի սոցիալական ապահովթյան
մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի և օրենքի 53-րդ հոդվածի համաձայն` զինծառայողին կենսաթոշակ նշանակելիս նրա դրամական բավարարման գմարը որոշել համար
հիմք ընդնվող պաշտոնային դրյքաչափերը, դրամական բավարարման ﬔջ հաշվառվող վճարﬓերի տեսակների ցանկը սահմանմ է ՀՀ կառավարթյնը:
Սահմանադրական դատարանը հարկ է համարմ արձանագրել, որ ՀՀ օրենսդիր
մարﬕնը, օրենքով սահմանելով կենսաթոշակների ծավալներն
նակ ՀՀ կառավար թյանն է պատվիրակել սահմանել

ձևերը, ﬕաժամա-

զինծառայողին կենսաթոշակ

նշանակելիս նրա դրամական բավարարման գ մարը որոշել

համար հիմք ընդ ն-

վող պաշտոնային դր յքաչափերը, դրամական բավարարման ﬔջ հաշվառվող վճար ﬓերի տեսակների ցանկը: Հետևաբար, գործող օրենսդր թյամբ հիշյալ դր յքաչափերի հետ կապված հարցերը պետք է կարգավորվեն առնվազն ՀՀ կառավար թյան, այլ ոչ թե ՀՀ վարչապետի որոշմամբ:
ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

213

ՍԴՈ-1475,12 հ լիսի 2019թ.190
4.1. (...) Վերոշարադրյալ իրավադրյթի ﬔկնաբանթյնից հետևմ է, որ օրենսդիրը հաշմանդամ թյան առաջացման պատճառների (ﬕ դեպք մ՝ հիվանդ թյան
և խեղման, մյ ս դեպք մ՝ ﬖասվածքի) հիմքով տարբերակել է զինվորական
ծառայ թյան հետ հաշմանդամ թյան պատճառական կապը հաստատվել ց
հետո զինծառայողին հաշմանդամ թյան զինվորական կենսաթոշակ նշանակել

իրավիճակները: Ըստ այդմ՝ երբ հաշմանդամ թյ նն առաջացել է ոչ թե

հիվանդ թյան կամ խեղման հետևանքով, այլ՝ ﬖասվածքի, ապա հաշմանդամ թյան զինվորական կենսաթոշակ նշանակվ մ է անկախ զինվորական ծառայ թյան հետ հաշմանդամ թյան պատճառական կապը սահմանել

(որոշել )

ժամկետից: Համապատասխանաբար, այն դեպքեր մ, երբ հաշմանդամ թյ նն
առաջացել է հիվանդ թյան կամ խեղման հետևանքով, հաշմանդամ թյան զինվորական կենսաթոշակ նշանակել
կապը սահմանել

համար հաշմանդամ թյան պատճառական

(որոշել ) ժամկետը սահմանափակել է հինգ տարով: Դրա-

նով շահառ ների այս խմբի համար մյ սի հաﬔմատ թյամբ սահմանվել են
հաշմանդամ թյան զինվորական կենսաթոշակի իրավ նքի իրացման ակնհայտ
անհավասար, ոչ բարենպաստ պայմաններ:
(...)
Մեջբերված դրյթները վկայմ են օրենսդրթյան ﬔջ առկա այն ընդհանր մոտեցման մասին, ըստ որի՝ հաշմանդաﬓերի կարգավիճակները տարբերակվ մ
կամ դասակարգվ մ են ﬕայն ըստ խմբերի, այսինքն ըստ անձի կենսագործ նե թյան սահմանափակման և սոցիալական պաշտպան թյան անհրաժեշտ թյան աստիճանի, այլ ոչ թե հաշմանդամ թյան առաջացման պատճառների (հիվանդ թյ ն, խեղ մ, ﬖասվածք):
4.2. Նկատի նենալով այն հանգամանքը, որ վիճարկվող դրյթով օրենսդիրը տարբերակված մոտեցմ է ցցաբերել հաշմանդամթյան առաջացման պատճառով
(հիվանդթյան, խեղման, ﬖասվածքի) զինվորական ծառայթյան հետ հաշմանդամթյան պատճառական կապը հաստատվելց հետո զինծառայողին հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակ նշանակելիս, Սահմանադրական դատարանն անհրաժեշտ է համարմ վիճարկվող իրավակարգավորﬓերը դիտարկել
Սահմանադրթյան 29-րդ և 83-րդ հոդվածներով նախատեսված՝ խտրականթյան
արգելքի և սոցիալական ապահովթյան վերաբերյալ դրյթների լյսի ներքո:
Սահմանադրթյան՝ «Խտրականթյան արգելքը» վերտառթյամբ 29-րդ հոդվածով սահմանվմ է, որ խտրականթյնը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գյ190 http://concourt.am/armenian/decisions/common/2019/pdf/sdv-1475.pdf
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նից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագﬕց, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից,
կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնթյանը պատկանելթյնից, գյքային վիճակից, ծննդից, հաշմանդամթյնից, տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական բնյթի այլ հանգամանքներից,
արգելվմ է:
Անձի նկատմամբ խտրական վերաբերմնքի վերաբերյալ Սահմանադրական դատարանը հայտնել է հետևյալ իրավական դիրքորոշﬓերը.
1)

պետ թյան պոզիտիվ սահմանադրական պարտական թյ նն է ապահովել այնպիսի պայմաններ, որոնք ն յն կարգավիճակն

նեցող անձանց հավասար հնա-

րավոր թյ ն կտան իրացնել , իսկ խախտման դեպք մ՝ պաշտպանել

իրենց

իրավ նքները, հակառակ դեպք մ կխախտվեն ոչ ﬕայն հավասար թյան,
խտրական թյան արգելման, այլ նաև իրավ նքի գերակայ թյան և իրավական
որոշակի թյան սահմանադրական սկզբ նքները (ՍԴՈ-731),
2)

Սահմանադրական դատարանը խտրական թյան արգելման սկզբ նքի շրջանակներ մ թ յլատրելի է համար մ օբյեկտիվ հիմքով և իրավաչափ նպատակով պայմանավորված ցանկացած տարբերակված մոտեց մ: Խտրական թյան
արգելման սկզբ նքը չի նշանակ մ, որ ﬕևն յն կատեգորիայի անձանց շրջանակ մ ցանկացած տարբերակված մոտեց մ կարող է վերածվել խտրական թյան: Խտրական թյան սկզբ նքի խախտ մ է այն տարբերակված մոտեց մը,
որը զ րկ է օբյեկտիվ հիմքից և իրավաչափ նպատակից (ՍԴՈ-881),

3)

խտրական թյ նն առկա է այն դեպք մ, երբ ն յն իրավական կարգավիճակի
շրջանակներ մ այս կամ այն անձի կամ անձանց նկատմամբ դրսևորվ մ է տարբերակված մոտեց մ, մասնավորապես՝ նրանք զրկվ մ են այս կամ այն իրավ նքներից, կամ դրանք սահմանափակվ մ են, կամ ձեռք են բեր մ արտոն թյ ններ (ՍԴՈ-1224):
Մարդ իրավնքների և հիﬓարար ազատթյնների պաշտպանթյան մասին

եվրոպական կոնվենցիայի (այսհետ՝ կոնվենցիա)՝ խտրականթյան արգելքն ամրագրող 14-րդ հոդվածով սահմանվմ է, որ կոնվենցիայմ շարադրված իրավնքներից և
ազատթյններից օգտվելն ապահովվմ է առանց խտրականթյան, այն է՝ անկախ
սեռից, ռասայից, մաշկի գյնից, լեզվից, կրոնից, քաղաքական կամ այլ համոզմնքից,
ազգային կամ սոցիալական ծագﬕց, ազգային փոքրամասնթյանը պատկանելց,
գյքային դրթյնից, ծննդից կամ այլ դրթյնից: Մարդ իրավնքների եվրոպական դատարանի (այսհետ՝ ՄԻԵԴ) նախադեպային իրավնքի համաձայն` խտրականթյան արգելքի խնդիր առաջանալ համար պետք է լինի տարբերթյն՝ համադրելի
իրավիճակներմ գտնվող անձանց նկատմամբ վերաբերմնքների ﬕջև: Ըստ ՄԻԵԴ-ի`
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ցանկացած տարբերակմ կամ տարբերթյն չէ, որ կարելի է խտրականթյն համարել: Մասնավորապես, իր վճիռներից ﬔկմ (Andrejeva v. Latvia (GC 18.02.2009,
55707/00, § 81) ՄԻԵԴ-ը նշել է. «…տարբերակմը կամ տարբերթյնը համարվմ է
խտրական, եթե այն չնի օբյեկտիվ և ող ջաﬕտ արդարացմ, այսինքն` եթե այդ տարբերակմը կամ տարբերթյնը չի հետապնդմ իրավաչափ նպատակ կամ համաչափ
չէ հետապնդվող իրավաչափ նպատակին»:
Թեև Սահմանադր թյան 83-րդ հոդվածի համաձայն՝ օրենսդրին է վերապահված անձի սոցիալական ապահով թյան, մասնավորապես՝ կենսաթոշակի իրավ նքի բովանդակ թյ նը (օրինակ՝ կենսաթոշակի չափը, նշանակման և վճարման կարգը և այլն) որոշակիացնել

լիազոր թյ նը, այդ հանդերձ, Սահմանադր թյ նը, ի

թիվս այլնի, բացառ մ է այս իրավ նքն ընդհանրապես օրենքով չերաշխավորելը,
այսինքն՝ օրենսդիրը պարտավոր է կենսաթոշակի իրավ նքը երաշխավորող օրենք
ընդ նել: Բացի դրանից, նման օրենքը չպետք է խախտի Սահմանադր թյան պահանջները, մասնավորապես, այն պետք է լինի որոշակի, կանխատեսելի, չհակասի
իրավահավասար թյան, խտրական թյան արգելքի սկզբ նքներին:
Վերոշարադրյալի համատեքստմ Սահմանադրական դատարանը փաստմ է,
որ հաշմանդամ ճանաչված զինծառայողների սոցիալական ապահով թյան, տվյալ
դեպք մ՝ հաշմանդամ թյան զինվորական կենսաթոշակի իրավ նքի իրացման
օրենսդրական նախադրյալները պետք է համահ նչ լինեն հաշմանդամ զինծառայողներին վերաբերող՝ պետ թյան սոցիալական քաղաքական թյան ընդհան ր
սկզբ նքներին, իսկ այդ սկզբ նքներից ցանկացած շեղ մ պետք է

նենա օբյեկ-

տիվ հիմք և հետապնդի իրավաչափ նպատակ:
Սյն գործի շրջանակներմ Սահմանադրական դատարանի զեկցող դատավորի կողﬕց Հայաստանի Հանրապետթյան աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարթյան աշխատակազﬕ Հայաստանի Հանրապետթյան բժշկասոցիալական
փորձաքննթյան գործակալթյանը ներկայացված պահանջի կատարման շրջանակներմ տրամադրված պատասխանմ գործակալթյնը հայտնել է, որ «բժշկասոցիալական փորձաքնն թյան տեսանկյ նից հիվանդ թյան, խեղման նաև ﬖասվածքի
առնչ թյամբ տարբերակված մոտեց մ ց ցաբերել

որևէ օբյեկտիվ հիմքեր չկան,

քանի որ ՀՀ կառավարթյան 13.06.2003թ. «Բժշկասոցիալական փորձաքննթյան չափորոշիչները հաստատել մասին» N 780-Ն որոշման 1-ին կետմ սահմանվմ է, որ
հաշմանդամթյնը հիվանդթյններով, ﬖասվածքներով կամ արատներով պայմանավորված օրգանիզﬕ ֆնկցիաների կայն խանգարﬓերի հետևանքով առաջացած
սոցիալական անբավարարթյնն է, որը հանգեցնմ է անձի կենսագործնեթյան
սահմանափակման և սոցիալական պաշտպանթյան անհրաժեշտթյան, այսինքն ան216
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ձին հաշմանդամ են ճանաչմ՝ հիմք ընդնելով ոչ թե անձի մոտ առկա հիվանդթյնը,
ﬖասվածքը կամ խեղմը, այլ երբ անձի մոտ առկա է հիվանդթյան, ﬖասվածքի կամ
խեղման հետևանքով առաջացած օրգանիզﬕ ֆնկցիաների կայն խանգարﬓերով
պայմանավորված կենսագործնեթյան որևէ տեսակի և որևէ աստիճանի սահմանափակմ»:
Ըստ էթյան, վերոշարադրյալ պատասխանից հետևմ է, որ վիճարկվող իրավակարգավորﬓ առաջացրել է նաև օրենքի առջև ընդհանր հավասարթյան` Սահմանադրթյան 28-րդ հոդվածմ ամրագրված հիﬓական իրավնքի խախտման խնդիր:
Բացի դրանից, Սահմանադրական դատարանը հարկ է համարմ նշել, որ վիճարկվող իրավադր յթով, ﬕ դեպք մ՝ հիվանդ թյան և խեղման, իսկ մյ ս դեպք մ՝
ﬖասվածքի հիմքով տարբերակված մոտեց մ ց ցաբերել

համար որևէ օբյեկտիվ

հիմք առկա չէ, այն չի վկայակոչել նաև ս յն գործով պատասխանողն իր բացատր թյ ններ մ՝ չնայած այն հանգամանքին, որ իրավաչափ է համարել օբյեկտիվ
հիմքով տարբերակված մոտեց մ ց ցաբերել

դեպքերը:

Այսինքն՝ անկախ նրանից, թե ինչ (հիվանդ թյան, խեղման, թե ﬖասվածքի)
հիմքով է սահմանվել (որոշվել) զինվորական ծառայ թյան հետ հաշմանդամ թյան
պատճառական կապը, հաշմանդամ ճանաչված զինծառայողներն

նեն ն յն կար-

գավիճակը՝ առող ջ թյան խաթարմամբ պայմանավորված, կենսագործ նե թյան
սահմանափակ ﬓերի հետևանքով սոցիալական պաշտպան թյան անհրաժեշտ թյ ն:
Սահմանադրական դատարանն արձանագրմ է, որ օրենսդրի կողﬕց հիշյալ
տարբերակված մոտեց մը խախտ մ է խտրական թյան արգելքի սահմանադրական սկզբ նքը, քանի որ, ինչպես արդեն նշվեց, զինվորական ծառայ թյան հետ
հաշմանդամ թյան պատճառական կապը հաստատվել ց հետո հաշմանդամ թյան
զինվորական կենսաթոշակ նշանակելիս առկա չէ, ﬕ կողﬕց՝ հիվանդ թյան և խեղման, իսկ մյ ս կողﬕց՝ ﬖասվածքի հիմքով տարբերակված մոտեց մ ց ցաբերել
որևէ օբյեկտիվ հիմք և իրավաչափ նպատակ:
Սահմանադրական դատարանն իր՝ 2015 թվականի հնիսի 9-ի ՍԴՈ-1213 որոշմամբ
հայտնել է, որ «(...)իրավնքի գերակայթյան սկզբնքի որդեգրման շրջանակներմ
օրենքմ ամրագրված իրավակարգավորﬓերը պետք է անձի համար կանխատեսելի դարձնեն իր իրավաչափ ակնկալիքները։ Բացի դրանից, իրավական որոշակիթյան
սկզբնքը, լինելով իրավական պետթյան հիﬓարար սկզբնքներից ﬔկը, ենթադրմ
է նաև, որ իրավահարաբեր թյ նների բոլոր ս բյեկտների, այդ թվ մ՝ իշխան թյան կրողի գործող թյ նները պետք է լինեն կանխատեսելի

իրավաչափ»:

Վերոշարադրյալի հիման վրա Սահմանադրական դատարանը փաստմ է, որ անհՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
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րաժեշտ է Սահմանադրթյանը հակասող և անվավեր ճանաչել «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի առաջին նախադասթյան «հինգ
տարվա ընթացքմ» բառակապակցթյնը և նյն մասի երկրորդ նախադասթյնն
ամբող ջթյամբ՝ այդպիսով բոլոր դեպքերի համար սահմանելով ﬕայն ﬔկ՝ առավել բարենպաստ (զինվորական ծառայթյան հետ հաշմանդամթյան (հիվանդթյան, խեղման, ﬖասվածքի) պատճառային կապը հաստատելց հետո առանց որևէ ժամկետային սահմանափակման հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակ նշանակել վերաբերյալ) իրավակարգավորմ:
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3. ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂVVՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼV ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ
Ներպետական իրավական դր յթներ
«Զինվորական ծառայ թյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք191

Հոդված 72. Զինծառայողները և զինծառայողներին հավասարեցված անձինք
1.

Սյն օրենքի 6-րդ բաժնի դրյթների կիրառման իմաստով` զինծառայողներ են
համարվմ պաշտպանթյան նախարարթյան, ազգային անվտանգթյան, ոստիկանթյան մարﬕնների համակարգերմ համապատասխան ծառայթյան ﬔջ
գտնվող անձինք:

2.

Զինծառայողներին հավասարեցված անձինք են`
1)

ﬕնչև սյն օրենքի ժի ﬔջ մտնելը վարժական հավաքների կանչված զինապարտները, ինչպես նաև սյն օրենքի ժի ﬔջ մտնելց հետո պահեստազորային պատրաստթյան շրջանակներմ իրականացվող ﬕջոցառﬓերին
մասնակցող անձինք, որոնց վրա տարածվմ են սյն օրենքի 64-րդ հոդվածի
5-րդ մասի, 65-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 66-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 68-րդ հոդվածի, 69-րդ հոդվածի և 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրյթները.

2)

Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան մարտական գործողթյնների մասնակցի կամ երկրապահ կամավորականի կարգավիճակ նեցող
անձինք, որոնց վրա տարածվմ են սյն օրենքի 64-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ
մասի, 65-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 66-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 67-69-րդ հոդվածների և 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրյթները.

3)

քրեակատարողական ծառայողները, որոնց վրա տարածվմ են սյն օրենքի
6-րդ բաժնի դրյթները, և հարկադիր կատարողները, որոնց վրա տարածվմ
են սյն օրենքի 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրյթները.

4) Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյնմ, քրեակատարողական ծառայթյնմ և Ոստիկանթյնմ քաղաքացիական ծառայթյան պաշտոններ զբաղեցնող կամ պաշտպանթյան նախարարթյան,
քրեակատարողական ծառայթյան և Ոստիկանթյան քաղաքացիական ծառայթյան կադրերի ռեզերվմ գրանցված անձինք, որոնց վրա տարածվմ են
սյն օրենքի 64-րդ հոդվածի, 65-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 67-69-րդ հոդվածների, 71-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի դրյթները, ինչպես նաև պաշտպանթ191 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141685
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յան նախարարթյնմ հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձինք, որոնց
վրա տարածվմ են սյն օրենքի 64-րդ, 67-69-րդ հոդվածների դրյթները.
5)

փրկարարական ծառայողները, որոնց վրա տարածվմ են սյն օրենքի 64-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի դրյթները:

3.

Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան մասնակցած անձանց մարտական գործողթյնների մասնակցի կարգավիճակ տրվմ է Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյան սահմանած կարգով և Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարի հրամանով՝ հաշվի առնելով ﬕջգերատեսչական հանձնաժողովի եզրակացթյնը: Պաշտպանթյան բնագավառի պետական
լիազոր մարﬓի ղեկավարին կից կարող է գործել անհայտ կորածների հարցերով
խորհրդատվական հանձնաժողով:

4.

Սյն օրենքի այն դրյթները, որոնք վերաբերմ են զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքներին, տարածվմ են նաև`
1)

ծառայթյնից սահմանված կարգով արձակվելց հետո մահացած այն զինծառայողների ընտանիքների վրա, որոնց մահվան պատճառը ծառայթյան ընթացքմ ստացած ﬖասվածքն է, խեղմը կամ առաջացած հիվանդթյնը.

2)

ծառայողական պարտականթյնները կատարելիս կամ Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան մարտական գործողթյնների կամ հակառակորդի հետ շփման գծմ մարտական հերթապահթյան կամ հատկ առաջադրանք կատարել ժամանակ անհայտ կորել հետևանքով դատական կարգով անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված անձանց ընտանիքների
վրա:

ՀՀ կառավար թյան 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1664-Ն որոշ մ «Հայաստանի Հանրապետ թյան պաշտպան թյանը մասնակցած անձանց մարտական
գործող թյ նների մասնակցի կարգավիճակ տալ

կարգը սահմանել

մասին»192

Սյն որոշմամբ սահմանվմ է Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյանը
մասնակցած անձանց մարտական գործողթյնների մաuնակցի կարգավիճակ տալ
կարգը:

192 https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/32965/
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4. ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄVVՆ VՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ
ԻՐԱՎVՆՔՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎVՄԸ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն193
Հոդված 83. Սոցիալական ապահով թյ նը
Յրաքանչյր ոք, օրենքին համապատասխան, նի մայրթյան, բազմազավակթյան, հիվանդթյան, հաշմանդամթյան, աշխատավայրմ դժբախտ պատահարների,
խնամքի կարիք նենալ, կերակրողին կորցնել, ծերթյան, գործազրկթյան, աշխատանքը կորցնել և այլ դեպքերմ սոցիալական ապահովթյան իրավնք:

«Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ հաշմանդաﬓերի սոցիալական պաշտպան թյան մասին» ՀՀ օրենք194

Հոդված 22.

Հաշմանդաﬓերի պահանջմ նքների ներառ մը սոցիալական ենթակառ ցվածքի օբյեկտների նախագծման և շինարար թյան ընթացք մ

Չի թյլատրվմ բնակավայրերի նախագծﬓ  կառցապատմը, բնակելի
շրջանների ձևավորմը, նախագծային լծﬓերի մշակմը, շենքերի, կառցվածքների, ներառյալ օդանավակայանների և երկաթղային կայանների շինարարթյնն 
վերակառցմը, ինչպես նաև տրանսպորտային ﬕջոցների, այդ թվմ անհատական,
կապի և տեղեկատվթյան ﬕջոցների մշակﬓ  արտադրթյնը, եթե դրանք հաշմանդաﬓերի մատչելիթյան և օգտագործման համար հարմարեցված չեն:

ՀՀ կառավար թյան 2018 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 405-Ն որոշ մ195
Հավելված 1
120. Ցանկի որոշ հոդվածների համաձայն զինվորական ծառայթյան համար ոչ պիտանի ճանաչված սպաների, ենթասպաների և պայմանագրային ծառայթյան շարքային կազﬕ զինծառայողների նկատմամբ կարող է անհատապես կայացվել եզրակացթյն «սահմանափակմով պիտանի է զինվորական ծառայթյան համար»՝

193 http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm
194 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=120993
195 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=121636
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պարտադիր հաշվի առնելով զորամասի (ՊՆ, ԳՇ կառցվածքային ﬕավորի) հրամանատարի (պետի) ﬕջնորդթյնը և փորձաքննվողի՝ ծառայթյնը շարնակել անձնական ցանկթյնը, ինչպես նաև զինծառայողի հիվանդթյան բնյթը,
ծառայթյան առանձնահատկթյնները, աշխատանքային փորձը և փաստացի
աշխատնակթյնը։ Նման եզրակացթյան դեպքմ զորամասի (ՊՆ, ԳՇ կառցվածքային ﬕավորի) հրամանատարի (պետի) կողﬕց անհրաժեշտ է ապահովել ծառայթյան այնպիսի պայմաններ, որոնք չնայած զինծառայողի առող ջական
սահմանափակﬓերին, հնարավորթյն կընձեռեն վերջինիս շարնակել ծառայթյնն իր պաշտոնմ և ﬕայն եզակի դեպքերմ ﬕջնորդել այլ պաշտոնի նշանակման:

ՀՀ կառավար թյան 2011 թվականի մայիսի 5-ի թիվ 668-Ն որոշ մ196
Հավելված 1
3.

Պարգևավճար ստանալ իրավնք նեն զինվորական կենսաթոշակ ստանալ
իրավնք նեցող հետևյալ կատեգորիաների անձինք`
1)

Հայրենական ﬔծ պատերազմմ կամ այլ պետթյններմ մարտական գործողթյններին մասնակցել հետևանքով կամ ծառայողական պարտականթյնները կատարելիս՝ հաշմանդամ դարձած անձինք` հետևյալ չափերով՝
ա. 1-ին խմբի հաշմանդամը` 32000 դրամ,
բ. 2-րդ խմբի հաշմանդամը` 28000 դրամ,
գ. 3-րդ խմբի հաշմանդամը` 23000 դրամ.

2) այլ պետթյններմ զինվորական ծառայթյան ընթացքմ հաշմանդամ դարձած անձինք` հետևյալ չափերով՝
ա. 1-ին խմբի հաշմանդամը` 5000 դրամ,
բ. 2-րդ խմբի հաշմանդամը` 3000 դրամ.
3)

Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան ժամանակ կամ ծառայողական պարտականթյնները կատարելիս՝ հաշմանդամ դարձած անձինք`
հետևյալ չափերով՝
ա. 1-ին խմբի հաշմանդամը` 55000 դրամ,
բ. 2-րդ խմբի հաշմանդամը` 48000 դրամ,
գ. 3-րդ խմբի հաշմանդամը` 36000 դրամ.

4) Հայաստանի Հանրապետթյնմ զինվորական ծառայթյան ընթացքմ հաշմանդամ դարձած անձինք` հետևյալ չափերով՝

196 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=91866
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ա. 1-ին խմբի հաշմանդամը` 19000 դրամ,
բ. 2-րդ խմբի հաշմանդամը` 17000 դրամ,
գ. 3-րդ խմբի հաշմանդամը` 15000 դրամ.
(...)

ՀՀ կառավար թյան 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 1419-Ն որոշ մ197
Սյն որոշմամբ սահմանվմ է Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյան նախարարթյան համակարգի` առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամթյան զինվորական կենսաթոշակի իրավնք նեցող նախկին զինծառայողների և զոհված (մահացած)
զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային ապահովթյան կարգը և չափերը:

Միջազգային իրավական դր յթներ
ՄԱԿ-ի 2006 թվականի դեկտեմբերի 13-ի «Հաշմանդամ թյ ն

նեցող անձանց

198

իրավ նքների մասին» կոնվենցիա
Հոդված 27. Աշխատանքն
1.

զբաղված թյ նը

Մասնակից պետթյնները ճանաչմ են հաշմանդամթյն նեցող անձանց`
մյսների հետ հավասար հիմնքներով աշխատանքի իրավնքը. սա ներառմ է
ապրստի ﬕջոցներ վաստակել իրավնքը աշխատանքի ﬕջոցով, որը նա ձեռք
է բերմ իր ազատ ընտրթյան  համաձայնթյան պայմաններմ, ինչպես նաև
աշխատժի շկայմ և հաշմանդամթյն նեցող անձի համար բաց, ընդգրկն
 մատչելի աշխատանքային ﬕջավայրմ: Մասնակից պետթյնները պաշտպանմ են աշխատանքի իրավնքը և նպաստմ դրա կիրառմանը, ի թիվս այն անձանց, որոնք հաշմանդամթյն են ձեռք բերել աշխատանքի ընթացքմ, և անհրաժեշտ քայլեր են ձեռնարկմ նաև օրենսդրթյան ﬕջոցով, որպեսզի, մասնավորապես.
ա) արգելեն խտրականթյնը հաշմանդամթյան պատճառով` կապված բոլոր
այն հարցերին, որոնք վերաբերմ են զբաղվածթյան տարբեր տեսակներին,
ներառյալ աշխատժի հավաքագրման, վարձակալթյան  աշխատանքի ընդնման պայմանները, զբաղվածթյան շարնակականթյնը, աշխատանքային առաջընթաց նենալը և անվտանգ  առողջ աշխատանքային պայմանները.

197 https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/31188/
198 http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_15.pdf
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բ)

պաշտպանեն հաշմանդամթյն նեցող անձանց` մյսների հետ հավասար
հիմնքներով աշխատանքի արդար  բարենպաստ պայմաններ նենալ
իրավնքները, ներառյալ` ﬕևնյն աշխատանքի հավասար հնարավորթյններ և հավասար վարձատրթյն, անվտանգ  առողջ աշխատանքային պայմաններ, այդ թվմ` պաշտպանթյն ոտնձգթյններից և ﬖասի փոխհատցմ.

գ)

ապահովեն, որ հաշմանդամթյն նեցող անձինք կարողանան մյսների
հետ հավասար հիմնքներով իրականացնել իրենց աշխատանքի և արհﬕթենական իրավնքները.

դ) հաշմանդամթյն նեցող անձանց համար մատչելի դարձնեն տեխնիկական
և մասնագիտական ընդհանր ծրագրերը, աշխատանքի տեղավորման ծառայթյնները և մասնագիտական  շարնակական սցմը.
ե)

հաշմանդամթյն նեցող անձանց համար զարգացնեն աշխատանքային
հնարավորթյնները և նպաստեն աշխատանքային առաջընթացին աշխատժի շկայմ, ինչպես նաև աջակցեն աշխատանք գտնել, ձեռք բերել,
պահպանել և աշխատանքի վերադառնալ հարցերմ.

զ) զարգացնեն հնարավորթյնները ինքնագործնեթյան, ձեռնարկատիրթյան բնագավառմ, նպաստեն ընկերթյնների զարգացմանն  սեփական
բիզնեսի ստեղծմանը.
է)

հաշմանդամթյն նեցող անձինք աշխատանքի անցնեն պետական հատվածմ.

ը)

հաշմանդամթյն նեցող անձանց աջակցեն աշխատանքի անցնել մասնավոր հատվածմ համապատասխան քաղաքականթյան  ﬕջոցառﬓերի
ﬕջոցով, որոնք կարող են ներառել գործողթյնների հաստատն ծրագրեր,
խթանիչ և այլ ﬕջոցառﬓեր.

թ)

ապահովեն, որ աշխատավայրմ հաշմանդամթյն նեցող անձանց տրամադրվեն անհրաժեշտ հնարավորթյններ.

ժ)

նպաստեն հաշմանդամթյն նեցող անձանց` աշխատժի բաց շկայմ
աշխատանքային փորձ ձեռք բերելն.

ժա) նպաստեն հաշմանդամթյն նեցող անձանց մասնագիտական վերականգնման, աշխատանքի պահպանման և աշխատանքին վերադառնալ ծրագրերի
իրականացմանը:
2.

Մասնակից պետթյններն ապահովմ են, որ հաշմանդամթյն նեցող անձինք չպահվեն ստրկթյան կամ ծառայթյան ﬔջ և մյսների հետ հավասար հիմնքներով պաշտպանված լինեն հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանքից:
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«Անկախ պետ թյ նների համագործակց թյան մասնակից պետ թյ նների
ﬕջև զինծառայողների, զինվորական ծառայ թյ նից զորացրված անձանց և
նրանց ընտանիքների անդաﬓերի սոցիալական և իրավական երաշխիքների մասին» 1992 թվականի փետրվարի 14-ի համաձայնագիր199
Հոդված 1
Զինծառայողները, զինվորական ծառայթյնից զորացրված և Համագործակցթյան մասնակից պետթյնների տարածքներմ բնակվող անձինք, ինչպես նաև նրանց
ընտանիքների անդաﬓերը օգտվմ են նախկին ԽՍՀ Միթյան օրենքներով և այլ նորմատիվ ակտերով սահմանված իրավնքների և արտոնթյնների մակարդակից:
Զինծառայողների, զինվորական ծառայթյնից զորացրված անձանց և նրանց ընտանիքների անդաﬓերի նշված իրավնքների և արտոնթյնների ﬕակողմանի սահմանափակﬓեր չեն թյլատրվմ:
Համագործակցթյան մասնակից պետթյններն իրավնք նեն ﬕջոցներ ձեռնարկել զինծառայողների, զինվորական ծառայթյնից զորացրված անձանց և նրանց
ընտանիքների անդաﬓերի սոցիալական պաշտպանթյան ժեղացման համար:

Զինծառայողների իրավ նքների մասին Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների
կոﬕտեի թիվ CM/Rec(2010)4 հանձնարարական200
74. Զինված ժերի շարքերը լքող պրոֆեսիոնալ ծառայողները պետք է ապահովված
լինեն փոխհատցﬓերի համապատասխան փաթեթներով և ծրագրերով, որոնք
կօգնեն նրան նախապատրաստվել քաղաքացիական կյանքին:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հ շագիր201
Այն դեպքերմ, երբ պրոֆեսիոնալ զինծառայողները թողնմ են զինված ժերը նախքան իրենց աշխատանքային գործնեթյան ավարտը, հատկապես կարևոր կարող է լինել առանձին ծրագրերի իրականացմը, որոնք նրանց կօգնեն նախապատրաստվել
քաղաքացիական կյանքին, այդ թվմ՝ կրթական և մասնագիտական վերապատրաստման ﬕջոցառﬓերի ﬕջոցով՝ նպատակ նենալով դյրացնել նրանց վերաինտեգրմը քաղաքացիական կյանքին, որը կարող է հատկապես դժվար լինել այն զինծառայողների համար, որոնք զինված ժերմ ներգրավվել են շատ երիտասարդ տարիքմ:

199 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77482
200 https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
201 Տե՛ս, նյն տեղմ:
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ՆՇՈՒՄՆԵՐ

1. ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅVԱՆ ԿԱՐԳԻ ԴԵՄ VՂՂՎԱԾ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾVVՆՆԵՐ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ քրեական օրենսգիրք202
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 32-րդ գլխը քրեական պատասխանատվթյն է նախատեսմ զինվորական ծառայթյան կարգի դեմ ղղված հանցագործթյնների համար։ Այդպիսիք են, մասնավորապես, հրամանը չկատարելը, պետին դիմադրելը կամ
նրան զինվորական ծառայթյան պարտականթյնները չկատարելն կամ ոչ պատշաճ կատարելն հարկադրելը, պետի նկատմամբ բռնի գործողթյններ կատարելը
կամ դրանք կատարել սպառնալիքը, ստորադասի նկատմամբ բռնի գործողթյններ կատարելը կամ դրանք կատարել սպառնալիքը, զինծառայողների փոխհարաբերթյնների կանոնագրքային կանոնները խախտելը նրանց ﬕջև ստորադասային
(ենթակայթյան) հարաբերթյնների բացակայթյան դեպքմ, զինծառայողին վիրավորանք հասցնելը, զինծառայողին անզգշթյամբ ինքնասպանթյան հասցնելը,
զինծառայողին անղղակի դիտավորթյամբ ինքնասպանթյան հասցնելը, զորամասը կամ ծառայթյան վայրն ինքնակամ թողնելը, դասալքթյնը, անդամախեղել, հիվանդթյան սիմլ յացիայի կամ ապօրինի այլ եղանակով զինվորական ծառայթյնը
կամ դրա առանձին պարտականթյնների կատարմը դադարեցնելը, զինվորական
ծառայթյան պարտականթյնները կատարելց հրաժարվելը, զինծառայողի կողﬕց
մոլեխաղեր կազմակերպելը կամ դրանց մասնակցելը, զինծառայողի կողﬕց թմրաﬕջոց կամ հոգեﬔտ (հոգեներգործն) ﬕջոցներ նյթ ապօրինի գործածելը, մարտական
հերթապահթյան կամ մարտական ծառայթյն կրել կանոնները խախտելը, սահմանապահ ծառայթյն կրել կանոնները խախտելը, պահակային կամ կայազորային
ծառայթյան կանոնագրքային կանոնները խախտելը, ներքին ծառայթյան կանոնագրքային կանոնները խախտելը, հասարակական կարգը պահպանել կամ հասարակական անվտանգթյնն ապահովել ժամանակ ծառայթյն կրել կանոնները խախտելը, ռազմական գյքը դիտավորթյամբ ոչնչացնելը կամ ﬖասելը, ռազմական գյքն
անզգշթյամբ ոչնչացնելը կամ ﬖասելը, ռազմական գյքը յրացնելը կամ վատնելը,
ռազմական գյքը կորցնելը կամ փչացնելը և այլն։

202 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141542
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1.1.Դասալք թյ ն
Գործ թիվ ԱՎԴ1/0018/01/15203
8.

Դասալք թյ նն առավել վտանգավոր զինվորական հանցագործ թյ ններից է,
որի կատարմամբ անձը նպատակ է հետապնդ մ խ սափել

սահմանադրա-

կան պարտական թյ նը կատարել ց` զինվորական ծառայ թյ նը կրել ց։
Դասալք թյան դեպք մ անձը չի ցանկան մ շար նակել զինվորական ծառայ թյ նը, ընդհանրապես հրաժարվ մ է զինված

ժեր մ ծառայել ց։ Այլ կերպ՝

զինծառայողը ոչ թե ժամանակավորապես, այլ վերջնականապես ընդհատ մ է
իր և պետ թյան ﬕջև առկա զինծառայ թյան հետ կապված իրավահարաբեր թյ նները։
Քննարկվող հանցանքի կատար մը վկայ մ է այն մասին, որ զինծառայողը չի
ցանկան մ սեփական վարքը հարմարեցնել զինվորական ծառայ թյամբ պայմանավորված սահմանափակ ﬓերի
նել

զինվորական կարգ կանոնը պահպա-

պահանջների հետ։ Զորամասը կամ ծառայ թյան վայրն առանց թ յլտ-

վ թյան ինքնակամ թողնելով կամ ծառայ թյան չներկայանալով` զինծառայողը
գիտակց մ է, որ դրանով խ սափ մ է զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նների կատար ﬕց, չի պահպան մ զինվորական երդման
ր թյան պահանջները, խախտ մ է կարգապահ թյ նն
ձևավորված կարգ կանոնը,
րավական բն յթն

կանոնադ-

զինված

ժեր մ

ստի գիտակց մ է իր գործող թյ նների հակաի-

հանրային վտանգավոր թյ նը և ցանկան մ է դա։

(...)
19. Վերոշարադրյալից բխմ է, որ քննարկվող արարքը ս բյեկտիվ կողﬕց դրսևորվ մ է բացառապես

ղղակի դիտավոր թյամբ, ինչպես նաև հատ կ նպատա-

կով, ինչն արտահայտվ մ է զինվորական ծառայ թյ նից վերջնականապես
խ սափել

ﬔջ։

Վճռաբեկ դատարանն ընդգծմ է, որ քննարկվող հանցակազﬕ ս բյեկտիվ կողﬕ պարտադիր տարր համարվող վերոնշյալ նպատակը խնդրո առարկա հանցագործ թյանը վերագրված հենց այն հատկանիշն է, որը հնարավոր թյ ն
է ընձեռ մ դասալք թյ նը սահմանազատել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 361-րդ
հոդվածով նախատեսված հանցավոր արարքից (զորամասը կամ ծառայ թյան
վայրն ինքնակամ թողնելը)։
(...)
19.1. Այսպես` Վճռաբեկ դատարանը նախ հարկ է համարմ նշել, որ հանցագործ թյան նպատակն այն ապագա ցանկալի վիճակի մասին պատկերաց ﬓ է, որին
ձգտ մ է հասնել անձը. այն գիտակցված մղ մ է։ Իսկ հանցագործ թյան շարժառիթը հանցանք կատարել

ներքին մղ ﬓ է, այլ կերպ՝ այն կարելի է բն -

թագրել որպես նպատակին հասնել

ցանկ թյ ն։

203 http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905402150
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Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ դասալք թյան հանցակազﬕ ս բյեկտիվ կողﬕ պարտադիր հատկանիշ հանդիսացող՝ զինվորական ծառայ թյ նից
վերջնականապես խ սափել

նպատակը՝ հանցավորի՝ օրենքով նախատեսված

ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացք մ զինվորական պարտական թյ նները կատարել ց վերջնականապես խ սափել

մտադր թյ նն է (ընդ որ մ,

այդպիսի մտադր թյ նը զինծառայողի մոտ կարող է առաջանալ ոչ ﬕայն զորամասը կամ ծառայ թյան վայրը թողնել ց առաջ, այլև զորամասն ինքնակամ
լքել ց հետո)։
Վճռաբեկ դատարանը փաստմ է, որ ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի դիտավորթյան ղղվածթյան, վերջինիս՝ զինվորական ծառայթյնից վերջնականապես խսափել նպատակի մասին կարող են վկայել որոշ հանգամանքներ,
որոնք պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկ խմբի.
ա) զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նների կատարման նկատմամբ հանցավորի վերաբերմ նքը բնորոշող տվյալներ, այսինքն` հանգամանքներ, որոնք բն թագր մ են վերջինիս անձն

նրա վարքագիծը զին-

վորական ծառայ թյ նից խ սափել ց առաջ (օրինակ՝ համածառայակիցներին` զինվորական ծառայ թյան դժվար թյ նների և դրանից վերջնականապես խ սափել

մտադր թյան մասին հայտնելը, զինվորական ծառա-

յ թյան հետ կապված պարտական թյ նների ոչ բարեխիղճ կատար մը,
զինվորական ծառայ թյան նկատմամբ հանցավորի բացասական վերաբերմ նքի մասին վկայող այլ հանգամանքներ),
բ)

զորամասը կամ ծառայ թյան վայրը թողնել ց հետո հանցավորի վարքագիծը բն թագրող հանգամանքներ, այլ կերպ` անձի հետ հանցավոր վարքագիծը (օրինակ՝ զինվորական ծառայ թյան վայրից երկարաժամկետ բացակայ թյ նը, անձը հաստատող փաստաթղթերը ոչնչացնելը կամ կեղծ
փաստաթղթեր ձեռք բերելը, զորամասը կամ ծառայ թյան վայրը լքել ց
կամ ծառայ թյան չներկայանալ ց հետո աշխատանքի անցնելը, դասալք թյան և զինվորական ծառայ թյան ﬔջ գտնվել

հանգամանքն այլ ան-

ձանցից թաքցնելը, բնակ թյան հիﬓական վայրը փոխելը և այլն)։
Միևն յն ժամանակ հարկ է նշել, որ թվարկված հանգամանքները սպառիչ
չեն, և այլ տվյալներ ևս օբյեկտիվորեն կարող են վկայել անձի մոտ զինվորական ծառայ թյ նից վերջնականապես խ սափել

մտադր թյան առ-

կայ թյան մասին։
19.2. Վճռաբեկ դատարանն ընդգծմ է, որ ի տարբեր թյ ն հետապնդվող նպատակի՝ դասալք թյան կատարման շարժառիթները արարքի որակման համար որևէ նշանակ թյ ն չ նեն, սակայն այդպիսիք կարող են էական նշանակ թյ ն
նենալ, օրինակ, արարքի հանրային վտանգավոր թյան աստիճանն

հան-

ցավորի անձը գնահատման ենթարկելիս։ Ընդ որ մ, դասալք թյան կատարման շարժառիթները կարող են տարբեր լինել՝ զինվորական ծառայ թյան հետ
կապված սահմանափակ ﬓերը (մասնավորապես՝ զինվորական խիստ կարգաՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
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պահ թյ նը, զինծառայողների ﬕջև կանոնադրային փոխհարաբեր թյ նների
առկայ թյ նը և այլն) հաղթահարել
կատարել
տանեկան

ցանկ թյան բացակայ թյ ն, հանցանք

համար քրեական պատասխանատվ թյան ենթարկվել

վախ, ըն-

կենցաղային բն յթի տարբեր դրդապատճառներ և այլն։

20. Ընդհանրացնելով վերոնշյալը՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ արարքը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 362-րդ հոդվածով որակել

համար անհրաժեշտ է,

որ անձը զորամասը կամ ծառայ թյան վայրն ինքնակամ թողնի, ինչպես նաև
ծառայ թյան չներկայանա՝ զինվորական ծառայ թյ նից վերջնականապես
խ սափել

նպատակով, ընդ որ մ, անձը պետք է գիտակցի վերոնշյալ հան-

գամանքը և ցանկանա դա, այսինքն՝ դրսևորի
տավոր թյան
խ սափել

ղղակի դիտավոր թյ ն։ Դի-

ղղված թյան, զինվորական ծառայ թյ նից վերջնականապես

նպատակի առկայ թյան մասին կարող են վկայել, ի թիվս այլոց,

ս յն որոշմամբ մատնանշված հանգամանքները։ Միևն յն ժամանակ դասալք թյան հանցակազﬕ նշյալ պարտադիր հատկանիշի՝ նպատակի առկայ թյան հետ ﬔկտեղ քննարկվող հանցանքի օբյեկտիվ կողﬕ կատար մը կարող է
պայմանավորվել նաև որոշակի շարժառիթներով, որոնք, լինելով դասալք թյան
հանցակազﬕ ս բյեկտիվ կողﬕ ֆակ լտատիվ հատկանիշ, արարքի որակման
համար որևէ նշանակ թյ ն չ նեն։ Չնայած դրան՝ դասալք թյան կատարման
շարժառիթների բացահայտ մը, ի թիվս այլոց, կարող է նպաստել պարզել
հանցավորի արարքի կատարման իրական պատճառները, իսկ պատիժ նշանակելիս՝ ճիշտ պատկերաց մ կազﬔլ

կատարված արարքի հանրային վտանգա-

վոր թյան աստիճանի և հանցավորի անձի մասին. դրանց բացահայտմը կարող
է նաև էական նշանակթյն նենալ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 362-րդ հոդվածի
4-րդ մասի հիմքով անձին քրեական պատասխանատվթյնից ազատել հարցը
լծելիս։

Գործ թիվ ՏԴ/0017/01/17204
14. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 362-րդ հոդվածով նախատեսված հանցակազﬕ սբյեկտիվ կողﬕ հատկանիշների վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանն իրավական դիրքորոշմ է արտահայտել այն մասին, որ. «(...) Դասալք թյան հանցակազﬕ ս բյեկտիվ կողﬕ պարտադիր հատկանիշ հանդիսացող` զինվորական ծառայ թյ նից
վերջնականապես խ սափել նպատակը` հանցավորի` օրենքով նախատեսված
ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացք մ զինվորական պարտական թյ նները կատարել ց վերջնականապես խ սափել

մտադր թյ նն է (ընդ որ մ,

այդպիսի մտադր թյ նը զինծառայողի մոտ կարող է առաջանալ ոչ ﬕայն զորամասը կամ ծառայ թյան վայրը թողնել ց առաջ, այլև զորամասն ինքնակամ
լքել ց հետո):
(...) Ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի դիտավոր թյան

ղղված թյան, վեր-
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ջինիս` զինվորական ծառայ թյ նից վերջնականապես խ սափել

նպատակի

մասին կարող են վկայել որոշ հանգամանքներ, որոնք պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկ

խմբի.

ա) զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նների կատարման նկատմամբ հանցավորի վերաբերմ նքը բնորոշող տվյալներ, այսինքն` հանգամանքներ, որոնք բն թագր մ են վերջինիս անձն

նրա վարքագիծը զին-

վորական ծառայ թյ նից խ սափել ց առաջ (օրինակ` համածառայակիցներին` զինվորական ծառայ թյան դժվար թյ նների և դրանից վերջնականապես խ սափել

մտադր թյան մասին հայտնելը, զինվորական ծառա-

յ թյան հետ կապված պարտական թյ նների ոչ բարեխիղճ կատար մը,
զինվորական ծառայ թյան նկատմամբ հանցավորի բացասական վերաբերմ նքի մասին վկայող այլ հանգամանքներ),
բ)

զորամասը կամ ծառայ թյան վայրը թողնել ց հետո հանցավորի վարքագիծը բն թագրող հանգամանքներ, այլ կերպ` անձի հետհանցավոր վարքագիծը (օրինակ` զինվորական ծառայ թյան վայրից երկարաժամկետ բացակայ թյ նը, անձը հաստատող փաստաթղթերը ոչնչացնելը կամ կեղծ փաստաթղթեր ձեռք բերելը, զորամասը կամ ծառայ թյան վայրը լքել ց կամ
ծառայ թյան չներկայանալ ց հետո աշխատանքի անցնելը, դասալք թյան
և զինվորական ծառայ թյան ﬔջ գտնվել

հանգամանքն այլ անձանցից

թաքցնելը, բնակ թյան հիﬓական վայրը փոխելը և այլն):
Միևն յն ժամանակ հարկ է նշել, որ թվարկված հանգամանքները սպառիչ չեն, և
այլ տվյալներ ևս օբյեկտիվորեն կարող են վկայել անձի մոտ զինվորական ծառայ թյ նից վերջնականապես խ սափել մտադր թյան առկայ թյան մասին:
Վճռաբեկ դատարանն ընդգծ մ է, որ ի տարբեր թյ ն հետապնդվող նպատակի` դասալք թյան կատարման շարժառիթները արարքի որակման
համար որևէ նշանակ թյ ն չ նեն, սակայն այդպիսիք կարող են էական
նշանակ թյ ն
աստիճանն

նենալ, օրինակ, արարքի հանրային վտանգավոր թյան

հանցավորի անձը գնահատման ենթարկելիս: Ընդ որ մ, դա-

սալք թյան կատարման շարժառիթները կարող են տարբեր լինել` զինվորական ծառայ թյան հետ կապված սահմանափակ ﬓերը (մասնավորապես`
զինվորական խիստ կարգապահ թյ նը, զինծառայողների ﬕջև կանոնադրային փոխհարաբեր թյ նների առկայ թյ նը և այլն) հաղթահարել
ցանկ թյան բացակայ թյ ն, հանցանք կատարել
տասխանատվ թյան ենթարկվել

համար քրեական պա-

վախ, ընտանեկան

կենցաղային բն յ-

թի տարբեր դրդապատճառներ և այլն»:
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1.2. Զինվորական ծառայ թյան կարգի դեմ ղղված
հանցագործ թյ նների դեպք մ պատիժ նշանակել
առանձնահատկ թյ ններ
Գործ թիվ ՍԴ3/0299/01/15205
14. Անդրադառնալով զինվորական ծառայթյան կարգի դեմ ղղված հանցագործթյնների դեպքմ պատիժ նշանակել առանձնահատկթյններին` Վճռաբեկ դատարանը մշտապես ընդգծել է, որ զինվորական ծառայ թյան կարգի պահպան մը, որի ﬕջոցով ապահովվ մ է ՀՀ զինված

ժերի մշտական մարտական

պատրաստական թյ նը, բոլոր զինծառայողների, հատկապես պետերի (հրամանատարների) պարտական թյ նն է: Զինծառայողները, զինվորական պետերը (հրամանատարները) պարտավոր են ﬕմյանց և ենթակաների նկատմամբ
հարգանք դրսևորել, պահպանել նրանց անձնական արժանապատվ թյ նը և
զինվորական քաղաքավար թյան կանոնները: Վճռաբեկ դատարանը փաստել
է, որ զինվորական ծառայ թյան կարգի դեմ

ղղված հանցագործ թյ նների

դեպք մ պատիժ նշանակելիս և դրա կրման նպատակահարմար թյան հարցը
լ ծելիս դատարանն արարքի բն յթի հանրային վտանգավոր թյան և աստիճանի համատեքստ մ այլ տվյալների հետ ﬔկտեղ պետք է պատշաճ գնահատման
ենթարկի նաև հանցանքի կատարմանը նախորդող և

ղեկցող հանգամանք-

ները, հանցավոր վարքագծի դրսևորման եղանակը, հանցավոր մտադր թյան
իրականացման աստիճանը, տ ժողի վարքագիծը և այլն:
Ս.Խաչատրյանի վերաբերյալ գործով որոշման շրջանակներմ քննարկման ենթարկելով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 358.1-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործթյան դեպքմ պատիժ նշանակել առանձնահատկթյնները` Վճռաբեկ դատարանն ընդգծել է, որ այն ոտնձգ մ է ոչ ﬕայն անձի կյանքի և առող ջ թյան դեմ,
այլև խախտ մ զինվորական կանոնագրքերով սահմանված ենթակայ թյան
կարգը` վկայելով հանցանք կատարած անձի կողﬕց զինվորական ծառայ թյան
նկատմամբ

նեցած անբարեխիղճ վերաբերմ նքի մասին, որն էլ վերջին հաշ-

վով բացասական ազդեց թյ ն է գործ մ զինվորական կարգապահ թյան, ՀՀ
զինված

ժերի մարտական պատրաստված թյան վրա:

Գործ թիվ ՍԴ3/0201/01/15206
13. Զինվորական ծառայթյան կարգի դեմ ղղված հանցագործթյնների դեպքմ
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի կիրառման առանձնահատկթյններին
Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել է ﬕ շարք գործերով որոշﬓերմ։ Մասնավորապես ﬔջբերելով «ՀՀ զինված ժերի ներքին ծառայթյան կանոնագիրքը
205 http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905402199
206 http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905402095
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հաստատել մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին, 13-րդ, 32-րդ, 76-րդ, 329-րդ, 337-րդ, 350-րդ
հոդվածների, ինչպես նաև «ՀՀ զինված ժերի կարգապահական կանոնագիրք» ՀՀ
օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 6-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի դրյթները` Վճռաբեկ դատարանն ընդգծել է, որ յ րաքանչյ րի պատիﬖ
արժանապատվ թյ նը հարգել , օրենքների և զինվորական կանոնագրքերի պահանջները պահպանել , զինծառայողների ﬕջև կանոնադրային փոխհարաբեր թյ ններն ամրապնդել

պարտական թյ ն հավասարապես կր մ

են թե՛ զինծառայողները, թե՛ հրամանատարները (պետերը)։ Ենթակայի նկատմամբ բռն թյան կիրառ ﬓ օժտված է հասարակական բարձր վտանգավոր թյամբ, բացասական է ազդ մ զինվորական կարգապահ թյան, ՀՀ զինված

-

ժերի մշտական մարտական պատրաստական թյան վրա, ինչի ապահով մը
բոլոր զինծառայողների՝ հատկապես պետերի (հրամանատարների) պարտական թյ նն է։ Հետևաբար բոլոր դեպքեր մ, երբ զինծառայողի կողﬕց հանցավոր արարքի կատար մը պայմանավորված է լին մ ﬔկ այլ զինծառայողի,
այդ թվ մ՝ պետի (հրամանատարի)` իր դեմ

ղղված հանրորեն վտանգավոր

արարքով, այդ հանգամանքը պետք է պատշաճ քրեաիրավական գնահատականի արժանանա հանցավորի նկատմամբ պատժի տեսակ և չափ ընտրելիս,
ինչպես նաև պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս (մանրամասն տե՛ս Նիկոլայ Չաքմազ յանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2014 թվականի մայիսի 31-ի թիվ
ԵԱՆԴ/0060/01/13, Մհեր Ախնոյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2015 թվականի
հնիսի 6-ի թիվ ՍԴ3/0174/01/14 որոշﬓերը)։
16. Զինվորական ծառայթյան կարգի դեմ ղղված հանցագործթյնների դեպքմ
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի կիրառման առանձնահատկթյններին
Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել է ﬕ շարք գործերով որոշﬓերմ` նշելով,
որ պատիժը պայմանականորեն չկիրառել

հարցը լ ծելիս դատարանն արարքի

հանրային վտանգավոր թյան բն յթի և աստիճանի համատեքստ մ այլ տվյալների հետ ﬔկտեղ պետք է պատշաճ գնահատման ենթարկի նաև հանցանքի
կատարմանը նախորդող և

ղեկցող հանգամանքները, հանցավոր վարքագծի

դրսևորման եղանակը, հանցավոր մտադր թյան իրականացման աստիճանը,
խախտված իրավահարաբեր թյան բն յթը, ինչպես նաև տ ժողի վարքագիծը
(ԵԷԴ/0132/01/13, ԵԱՆԴ/0060/01/13, ՏԴ/0031/01/14)։
«ՀՀ զինված ժերի ներքին ծառայթյան կանոնագիրքը հաստատել մասին» ՀՀ
օրենքի 1-ին, 13-րդ, 32-րդ, 76-րդ, 329-րդ, 337-րդ, 350-րդ հոդվածների, ինչպես նաև
«ՀՀ զինված ժերի կարգապահական կանոնագիրք» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին
մասի, 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դրյթների վերլծթյնից հետևմ է, որ յ րաքանչյ րի պատիﬖ

արժանապատվ թյ նը հար-
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գել , օրենքների և զինվորական կանոնագրքերի պահանջները պահպանել ,
զինծառայողների ﬕջև կանոնադրային փոխհարաբեր թյ ններն ամրապնդել

պարտական թյ ն հավասարապես կր մ են թե՛ զինծառայողները, թե՛ հրա-

մանատարները (պետերը)։ Այսպես` պետն իր հայեցողական լիազոր թյ ններն
իրականացնելիս պետք է առաջնորդվի մարդ

և քաղաքաց ` ՀՀ Սահմանադ-

ր թյամբ ամրագրված իրավ նքների և ազատ թյ նների պաշտպան թյան
անհրաժեշտ թյամբ, նրանց իրավահավասար թյան, արդարացի թյան, կարգապահական իրավ նքի իրականացման համաչափ թյան և կամայական թյան արգելքի սկզբ նքներով։ Պետը, իրավ նք
և պահանջել

նենալով հրամաններ տալ

դրանց կատար մ, ﬕևն յն ժամանակ պետք է ձեռնպահ ﬓա

զինծառայողի պատիﬖ

արժանապատվ թյ նը նվաստացնող, ֆիզիկական

անձեռնﬗելի թյ նը խախտող ցանկացած վարքագիծ դրսևորել ց։ Նրա կողﬕց զինվորական բարձր կարգապահ թյան ապահովմանն

ղղված գործ -

նե թյ նը պետք է իրականացվի ենթականերին, այդ թվ մ՝ իրավախախտ մ
թ յլ տված զինծառայողներին համոզել

և հարկադրել

ﬕջոցների խելաﬕտ

և ճիշտ համադր թյամբ (մանրամասն տե՛ս Նիկոլայ Չաքմազ յանի գործով Վճռաբեկ դատարանի` 2014 թվականի մայիսի 31-ի թիվ ԵԱՆԴ/0060/01/13 որոշման 17-րդ
կետը)։
Հրամանատարների (պետերի) հիﬓական պարտական թյ ններից ﬔկն էլ ենթակաների առող ջ թյան նկատմամբ հոգած թյան դրսևոր ﬓ է, քանի որ զինծառայողների առող ջ թյան պահպան ﬓ

ամրապնդ մը, ֆիզիկական զար-

գաց մը նրանց զինվորական պարտքի կատարման կարևոր և անբաժան մասն
է։ Դրան համապատասխան` զինծառայողը չպետք է թաքցնի իր հիվանդ թյ նը, իսկ հիվանդանալ

դեպք մ պարտավոր է այդ մասին անﬕջապես զեկ ցել

իր անﬕջական պետին և նրա թ յլտվ թյամբ դիﬔլ գնդի բ ժկետ` բժշկական
օգն թյ ն ստանալ

համար։

16.1. «ՀՀ զինված ժերի ներքին ծառայթյան կանոնագիրքը հաստատել մասին»,
ինչպես նաև «ՀՀ զինված ժերի կարգապահական կանոնագիրք» ՀՀ օրենքների
ﬔջբերված դրյթների վերլծթյնը համադրելով սյն որոշման 14-16-րդ կետերմ կատարված իրավական վերլծթյան հետ՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ ենթակայի նկատմամբ բռն թյան կիրառ ﬓ օժտված է հասարակական բարձր վտանգավոր թյամբ, բացասական է ազդ մ զինվորական կարգապահ թյան, ՀՀ զինված

ժերի մշտական մարտական պատրաստական թյան

վրա, ինչի ապահով մը բոլոր զինծառայողների՝ հատկապես պետերի (հրամանատարների) պարտական թյ նն է։ Հետևաբար բոլոր դեպքեր մ, երբ զինծառայողի կողﬕց հանցավոր արարքի կատար մը պայմանավորված է լին մ ﬔկ
այլ զինծառայողի, այդ թվ մ՝ պետի (հրամանատարի)` իր դեմ
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րորեն վտանգավոր արարքով, այդ հանգամանքը պետք է պատշաճ քրեաիրավական գնահատականի արժանանա հանցավորի նկատմամբ պատժի տեսակ և
չափ ընտրելիս, ինչպես նաև պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս։

1.3.Անդամախեղել , հիվանդ թյան սիմ լ յացիայի կամ ապօրինի այլ եղանակով զինվորական ծառայ թյ նը կամ դրա առանձին
պարտական թյ նների կատար մը դադարեցնելը
Գործ թիվ ԼԴ/0048/01/14207
19. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363-րդ հոդվածի 1-ին մասը քրեական պատասխանատվթյն է սահմանմ զինծառայողի կողﬕց իր առող ջթյանը ﬖաս պատճառել
(անդամախեղել) համար, որը հանգեցրել է կամ կարող էր հանգեցնել զինվորական ծառայթյան կամ դրա առանձին պարտականթյնների կատարմը ժամանակավորապես դադարեցնելն։
Վերոշարադրյալ քրեաիրավական նորմը զետեղված է ՀՀ քրեական օրենսգրքի`
«Զինվորական ծառայթյան կարգի դեմ ղղված հանցագործթյններ» վերտառթյամբ գլխմ։ Զինվորական ծառայ թյ նը ՀՀ զինված

ժեր մ և այլ

զորքեր մ իրականացվող պետական գործ նե թյան հատ կ տեսակ է, որի
իրականացման սահմանված կարգի դեմ

ղղված հանցագործ թյ նները բն -

թագրվ մ են օբյեկտիվ և ս բյեկտիվ առանձնահատ կ հատկանիշներով։ Մասնավորապես, բոլոր զինվորական հանցագործ թյ նների համար ընդհան ր
հանդիսացող օբյեկտն օրենքներով, զինվորական կանոնադր թյ ններով, կանոնագրքերով, պետերի հրամաններով սահմանված զինվորական ծառայ թյան
կարգն է։ Հետևաբար արարքը զինվորական ծառայ թյան դեմ
գործ թյ նների թվին դասել

ղղված հանցա-

համար նախ և առաջ պետք է փաստել, որ այն

ոտնձգ մ է զինվորական ծառայ թյան սահմանված կարգի դեմ` որպես հանցագործ թյան հիﬓական օբյեկտի։
Նշված հանցագործ թյան օբյեկտիվ կողմը զինծառայողի կողﬕց իր առող ջ թյանը ﬖաս պատճառելն է (անդամախեղելը)։ Ընդ որ մ, կատարված արարքը
պետք է հանգեցնի զինվորական ծառայ թյան կամ դրա առանձին պարտական թյ նների կատար մը ժամանակավորապես դադարեցնել ն կամ այդպիսի
հետևանքի առաջացման հնարավոր թյ ն ստեղծի։
Զինծառայողի կողﬕց իրեն ﬖաս պատճառելը (անդամախեղելը) կարող է կատարվել ցանկացած եղանակով, օրինակ` որևէ օրգան ﬖասելով, որը կարող է
խոչընդոտել վերջինիս կողﬕց զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նները կատարել ն։ Վնաս հասցնել

ﬕջոցները կարող են տարբեր լինել, օրի-
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նակ՝ ﬔխանիկական (այդ թվ մ զենքի գործադրմամբ), քիﬕական, թերմալ
(այրվածքներ պատճառելը) և այլն։ Փաստորեն, զինծառայողը, իրեն ﬖաս հասցնելով, արհեստականորեն ստեղծ մ է այնպիսի պայմաններ, որոնք ժամանակավորապես անհնարին են դարձն մ նրա հետագա ծառայ թյ նը կամ այդպիսի
հետևանքի առաջացման հնարավոր թյ ն ստեղծ մ։
20. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործթյան սբյեկտը հատկ է։ Որպես այդպիսին հանդես են գալիս ՀՀ զինված
ժեր մ, ՀՀ այլ զորքեր մ օրենքով սահմանված կարգով զինվորական ծառայ թյ ն անցնող անձինք և վարժական հավաքներ անցնող զինապարտները (ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 356-րդ հոդվածի 5-րդ մաս)։
21. Զինվորական ծառայթյան դեմ ղղված հանցագործթյնների առանձնահատկթյնների կապակցթյամբ Վճռաբեկ դատարանը Ս. Հովհաննիսյանի գործով
որոշման ﬔջ ընդգծել է, որ «(...) զինվորական ծառայ թյան ﬔջ ընդգրկված լինել

փաստն ինքնին հիմք չէ արձանագրել , որ զինծառայողը յ րաքանչյ ր պա-

հի զինվորական ծառայ թյան կոնկրետ պարտական թյ ններ է կատար մ։
(...) ծառայ թյան ﬔջ գտնվել

ժամանակաշրջան մ զինծառայողները գտնվ մ

են ոչ ﬕայն զինվորական ծառայական հարաբեր թյ նների, այլ զինվորական
օրենսդր թյան նորﬔրով չկարգավորվող այլ (անձնական, քաղաքացիաիրավական, ընտանեկան և այլն) իրավահարաբեր թյ նների ﬔջ։ (...) զորամասի
տարածք մ կատարված ոչ բոլոր արարքներն են համարվ մ զինվորական հանցագործ թյ ն, հետևաբար յ րաքանչյ ր գործով անհրաժեշտ է զինվորական
հանցագործ թյ նը հստակ սահմանազատել ՀՀ քրեական օրենսգրքով արգելված այլ արարքներից, ինչպես նաև կարգապահական պատասխանատվ թյան
հիմք հանդիսացող զանցանքներից։ (...)» (տե՛ս Սրապիոն Ազատի Հովհաննիսյանի
գործով Վճռաբեկ դատարանի 2012 թվականի հնիսի 8-ի թիվ ՍԴ/0204/01/11 որոշման 19-րդ և 21-րդ կետերը)։
Միևնյն ժամանակ Վճռաբեկ դատարանը վերահաստատմ է իր նախադեպային
իրավնքմ ձևավորած դիրքորոշﬓ այն մասին, որ «(...) Զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նները կատարել

հետ չկապված անձնական կամ

այլ շարժառիթներով իրականացվող հանրորեն վտանգավոր արարքները ﬕնչև
օրենք մ կատարված փոփոխ թյ նները զինվորական հանցագործ թյ ն չեն
համարվել։ Այդ մասին է վկայմ, մասնավորապես, 2013 թվականի ապրիլի 30-ի
«ՀՀ քրեական օրենսգրքմ փոփոխթյններ և լրացﬓեր կատարել մասին»
ՀՕ-34-Ն օրենքը, որով փոփոխթյններ և լրացﬓեր են կատարվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի ﬕ շարք հոդվածներմ (օրինակ` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 358րդ, 358.1-րդ, 360-րդ հոդվածները), որոնց դիսպոզիցիաներմ առկա է «եթե դա
կապված չէ զինվորական ծառայթյան պարտականթյնները կատարել հետ»
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ձևակերպմը։ Այլ խոսքով՝ ՀՀ քրեական օրենսգրք մ հստակ ամրագրված է, որ
զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նները կատարել
արարքները որպես զինվորական հանցագործ թյ ն որակել

հետ չկապված
համար անհրա-

ժեշտ է որպեսզի համապատասխան հոդվածի դիսպոզիցիայ մ հստակ նշ մ
արված լինի այն մասին, որ արարքը ենթակա է որակման որպես զինվորական
հանցագործ թյ ն նաև այն դեպք մ, երբ կապված չէ զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նները կատարել

հետ» (տե՛ս Մխիթար Ալիկի Սարխան-

յանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2014 թվականի մայիսի 31-ի թիվ ՍԴ/0185/01/13
որոշման 19-րդ կետը)։
22. «ՀՀ քրեական օրենսգրքմ փոփոխթյններ և լրացﬓեր կատարել մասին»
2013 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-34-Ն օրենքի ընդնﬕց առաջ գործող խմբագրթյամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363-րդ հոդվածի 1-ին մասը պատասխանատվթյն էր նախատեսմ իրեն ﬖասվածք պատճառել (անդամախեղել), հիվանդթյան սիմլ յացիայի, կեղծ փաստաթղթեր օգտագործել կամ խաբեթյան ﬕջոցով կամ ապօրինի այլ եղանակով զինծառայողի կողﬕց զինվորական ծառայթյան
պարտականթյնները կատարելց ժամանակավորապես խսափել համար։
Սյն որոշման նախորդ կետմ ﬔջբերված դիրքորոշﬓերի համատեքստմ վերլծելով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363-րդ հոդվածի 1-ին մասի նախկին և նոր խմբագրթյնները` Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ ինչպես ﬕնչև օրենսդրական փոփոխ թյ նը, այնպես էլ դրանից հետո ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363-րդ
հոդվածի 1-ին մասի դիսպոզիցիայ մ բացակայ մ է հստակ նշ մ այն մասին, որ
արարքը ենթակա է որակման որպես զինվորական հանցագործ թյ ն նաև այն
դեպք մ, երբ

ղղված չէ զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նները

ժամանակավորապես դադարեցնել ն։
Վերոգրյալի հիման վրա՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ ս բյեկտիվ
կողﬕց ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված
հանցակազմը բն թագրվ մ է
տավոր թյ նը պետք է

ղղակի դիտավոր թյամբ, այսինքն՝ անձի դի-

ղղված լինի զինվորական ծառայ թյան կամ դրա

առանձին պարտական թյ նների կատար մը ժամանակավորապես դադարեցնել ն։ Այլ խոսքով` հանցավորը պետք է գիտակցի իր առող ջ թյանը ﬖաս
պատճառել

արդյ նք մ զինվորական ծառայ թյան կամ դրա առանձին պար-

տական թյ նների կատար մը ժամանակավորապես դադարեցնել

հանրային

վտանգավոր թյ նը, հանցավոր հետևանքի առաջացման անխ սափելի թյ նը և ցանկանա դա։
Բացի այդ, Վճռաբեկ դատարանն անհրաժեշտ է համարմ նշել, որ ՀՀ
քրեական
վթյն

օրենսգրքի
է

363-րդ

նախատեսմ

նյն

հոդվածի
հոդվածի

4-րդ
1-ին

մասը
կամ
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պատասխանատմասով

նախա-
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տեսված
վորական

արարքները

կատարել

ծառայթյնից

համար,

որոնք

վերջնականապես

կատարվել

ազատվել

են

զին-

նպատակով։

Մեջբերված նորﬕ բովանդակ թյ նից հետև մ է, որ դրանով նախատեսված
հանցակազﬕ ս բյեկտիվ կողմը բն թագրվ մ է ﬕայն

ղղակի դիտավոր թ-

յամբ։ Հետևաբար, եթե ՀՀ քրեական օրենսգքրի 363-րդ հոդվածի 1-ին մասով
նախատեսված հանցակազﬕ ս բյեկտիվ կողմը բն թագրվի նաև ան ղղակի
դիտավոր թյամբ, ապա կառաջանա այնպիսի ոչ իրավաչափ իրավիճակ, երբ
անդամախեղ մը, որը հանգեցրել է զինվորական ծառայ թյ նը ժամանակավորապես դադարեցնել ն, կառաջացնի քրեական պատասխանատվ թյ ն,
իսկ որը հանգեցրել է զինվորական ծառայ թյ նից վերջնականապես ազատվել ն` ոչ։ Մասնավորապես, այն դեպք մ, երբ զինծառայողը, օրինակ՝ ընտանեկան խնդիրների պատճառով, իր առող ջ թյանն այնպիսի ﬖաս է պատճառ մ,
որի արդյ նք մ զինվորական ծառայ թյ նը ժամանակավորապես դադարեցվ մ է (ան ղղակի դիտավոր թյ ն), նա ենթակա կլինի քրեական պատասխանատվ թյան։ Մինչդեռ ն յն շարժառիթով իր առող ջ թյանն այնպիսի ﬖաս
պատճառելը, որը կհանգեցնի զինվորական ծառայ թյ նից վերջնականապես
ազատվել ն, քրեական պատասխանատվ թյ ն չի առաջացնի, թեև ավելի
բարձր հանրային վտանգավոր թյ ն է ներկայացն մ։
23. Վճռաբեկ դատարանը վերահաստատմ է նաև իր նախադեպային իրավնքմ
ձևավորած դիրքորոշﬓ այն մասին, որ «ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363-րդ հոդվածով նախատեսված հանցակազﬕ ս բյեկտիվ կողﬕ հատկանիշները բացահայտելիս հաշվի են առնվ մ արարքի և դրա հետևանքների նկատմամբ անձի
դրսևորած ﬔղքի ձևերը, ինչպես նաև արարքի դրդապատճառները, շարժառիթները, նպատակներն

հ յզերը։ Այս կապակց թյամբ Վճռաբեկ դատարանն

արձանագր մ է, որ յ րաքանչյ ր դեպք մ, հաշվի առնելով գործի կոնկրետ
հանգամանքները, անհրաժեշտ է ձեռք բերված բավարար փաստական տվյալներով հիﬓավորել անձի ﬔղավոր թյ նը կամ ﬔղավոր թյան բացակայ թյ նը
տվյալ արարքը կատարել

ﬔջ։ Այլ խոսքով` կոնկրետ հանցակազﬕ է թյ նից

և բովանդակ թյ նից ելնելով` յ րաքանչյ ր գործով անհրաժեշտ է պարզել, թե
փաստական ինչպիսի հանգամանքներ պետք է ընդգրկվեն ս բյեկտիվ հոգեբանական վերաբերմ նքի ﬔջ, որպեսզի հնարավոր լինի հանգել ճիշտ հետև թյան վերագրվող արարք մ ﬔղքի առկայ թյան (բացակայ թյան) վերաբերյալ
(...)» (տե՛ս Հայկ Արտավազդի Մովսիսյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2013 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ ՍԴ/0389/01/11 որոշման 22-րդ կետը)։
Մեջբերված դիրքորոշﬕց ելնելով` Վճռաբեկ դատարանը հարկ է համարմ ընդգծել, որ զինծառայողի կողﬕց կատարված յ րաքանչյ ր արարք կարող է

նե-

նալ ﬔկից ավելի նպատակներ, որոնցից ﬔկը գերակա է մյ սների նկատմամբ։
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Ուստի յ րաքանչյ ր դեպք մ արարքի ճիշտ քրեաիրավական որակման համար կարևոր նշանակ թյ ն

նի գերակա նպատակի պարզ մը (տե՛ս, mutatis

mutandis, Սրապիոն Ազատի Հովհաննիսյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2012
թվականի հնիսի 8-ի թիվ ՍԴ/0204/01/11 որոշման 20-րդ կետը)։ Այլ խոսքով՝ այն
դեպք մ, երբ գործով ձեռք բերված ապաց յցների բավարար ամբող ջ թյամբ
կհիﬓավորվի, որ զինծառայողի կողﬕց իրեն անդամախեղել
տակը կապված է զինվորական ծառայ թյ ն անցնել

գերակա նպա-

կարգը խախտել

հետ,

արարքը ենթակա է որակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363-րդ հոդվածի 1-ին
մասով։ Մինչդեռ այն դեպք մ, երբ արարքի կատար մը պայմանավորված է
անձնական կամ այլ բն յթի մոտիվացիայով, և արարքն

ղղված չէ զինվորա-

կան ծառայ թյան սահմանված կարգի դեմ, ապա այն չի կարող որակվել որպես
զինվորական ծառայ թյան դեմ

ղղված` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363-րդ հոդ-

վածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործ թյ ն։
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է նաև, որ քննարկվող հանցակազﬕ ս բյեկտիվ կողմը գնահատել

համար անհրաժեշտ է պարզել զինծառայողի ան-

ձը, այդ թվ մ՝ նրա հոգեկան առող ջ թյ նը բն թագրող տվյալները, նշված
արարքի կատարմանը նախորդող և հաջորդող ժամանակահատված մ զինծառայողի վարքագիծը, իրեն ﬖասել
մը, գործիքներն

(անդամախեղման) եղանակն

ﬕջոցները, ինքնախեղման տեղն

ﬔխանիզ-

ժամանակը, ﬖասվածք-

ների քանակը, բն յթը, տեղակայ մը, հանցանքի կատարման ﬔջ ﬔղադրվող
անձի և վկաների ց ցմ նքները, կոնկրետ գործի այլ հանգամանքները, որոնք
կարող են էական նշանակ թյ ն
կողﬕ՝ դիտավոր թյան

նենալ զինծառայողի արարքի ս բյեկտիվ

ղղված թյան պարզաբանման համար։ Այն դեպք մ,

երբ զինծառայողի արարքը պայմանավորված լինի այնպիսի հանգամանքներով,
որոնք

ղղված չեն զինվորական ծառայ թյան կամ դրա առանձին պարտակա-

ն թյ նների կատար մը ժամանակավորապես դադարեցնել ն, ինչպես նաև
նրա մոտ առկա հ զական լարված թյան, արտաքին ﬕջավայրի հետ կապված
դժվար թյ նների, անձնային առանձնահատկ թյ նների, բռնկվող, անզ սպ
բնավոր թյան և համանման հանգամանքների հետևանք լինի, ապա զինծառայողի արարքը չի կարող որակվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363-րդ հոդվածի 1-ին
մասով։
24. Ամփոփելով սյն որոշման 21-23-րդ կետերմ շարադրված իրավական վերլծթյնները` Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ զինծառայողի կողﬕց իր
առող ջ թյանը ﬖաս պատճառելը, որը հանգեցրել է կամ կարող էր հանգեցնել
զինվորական ծառայ թյան կամ դրա առանձին պարտական թյ նների կատար մը ժամանակավորապես դադարեցնել ն, ինքնին չի ենթադր մ, որ այդ
արարքը պետք է որակվի որպես զինվորական հանցագործ թյ ն։ Քննարկվող
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հանցակազﬕ տեսանկյ նից զինծառայողի վարքագիծը ոչ իրավաչափ է այնքանով, որքանով իր առող ջ թյանը ﬖաս պատճառելն

ղղված է զինվորական

ծառայ թյան պարտական թյ նների կատար մը ժամանակավորապես անհնարին դարձնել ն։ Այլ խոսքով` զինծառայողի արարքը կարող է որակվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363-րդ հոդվածի 1-ին մասով այն դեպքմ, երբ իր առող ջթյանը
ﬖաս պատճառելն ղղված է եղել զինվորական ծառայթյնը կամ դրա առանձին
պարտականթյնների կատարմը ժամանակավորապես դադարեցնելն։

1.4. Զինծառայողների փոխհարաբեր թյ նների կանոնագրքային
կանոնները խախտելը նրանց ﬕջև ստորադաս թյան
(ենթակայ թյան) հարաբեր թյ նների բացակայ թյան դեպք մ
Գործ թիվ ՍԴ/0204/01/11208
14. (...) Մեջբերված քրեաիրավական դրյթի վերլծթյնից երևմ է, որ այս հանցագործ թյան հիﬓական օբյեկտ է հանդիսան մ զինվորական կանոնագրքեր մ
ամրագրված` ենթակայ թյան տակ չգտնվող զինծառայողների փոխհարաբեր թյ նների կարգը, իսկ լրաց ցիչ օբյեկտ է զինծառայողների առող ջ թյ նը,
պատիﬖ

արժանապատվ թյ նը։

15. Ենթակայթյան տակ չգտնվող զինծառայողների փոխհարաբերթյնների կարգը
հանդիսանմ է ՀՀ Սահմանադրթյամբ, օրենքներով, զինվորական կանոնադրթյններով, կանոնագրքերով. ենթաօրենսդրական ակտերով, պետերի (հրամանատարների) հրամաններով սահմանված զինվորական ծառայթյան կարգի տարատեսակ (...) և դրա խախտմը դրսևորվմ է ոչ ﬕայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի
359-րդ հոդվածով արգելված արարք(ներ)ի կատարմամբ, այլև զինվորական ծառայթյնից բխող հատկ վարքագծի կանոնների խախտմամբ։ Այլ խոսքով՝ ենթակայ թյան տակ չգտնվող զինծառայողների փոխհարաբեր թյ ններին կարող է
ﬖաս պատճառվել այնպիսի գործող թյամբ կամ անգործ թյամբ, որը զ գորդվել է զինծառայողի վարքագծի հատ կ կանոնների խախտմամբ։
Վերոգրյալի հիման վրա, ինչպես նաև հիմք ընդնելով երկօբյեկտ հանցակազﬔրի
առանձնահատկթյնները՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ հանցակազﬕ հիﬓական օբյեկտին ﬖաս հասցնելը հնարավոր է լրաց ցիչ օբյեկտին,
տվյալ դեպք մ` տ ժողի առող ջ թյանը, պատվին
ﬖաս հասցնել

արժանապատվ թյանը

ﬕջոցով։ Դրա հետ ﬔկտեղ պետք է նկատի

ղի առող ջ թյանը, պատվին

նենալ, որ տ ժո-

արժանապատվ թյանը ﬖաս հասցնելը ինքնին
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չի նշանակ մ, որ հանցավորի արարքն

ղղված է եղել հիﬓական օբյեկտի` զին-

վորական ծառայ թյան սահմանված կարգի դեմ։ Կոնկրետ դեպք մ արարքը
կարող է

ղղված լինել անձի առող ջ թյան, նրա պատվի

արժանապատվ թ-

յան դեմ` որպես հանցագործ թյան հիﬓական օբյեկտի։
Հանցակազﬕ օբյեկտիվ կողմը դրսևորվ մ է հետևյալ արարքներից որևէ ﬔկի
կատարմամբ`
ա) զինծառայողի պատիﬖ

արժանապատվ թյ նը ստորացնելը,

բ)

զինծառայողին ծաղր ծանակի կամ հալածանքի ենթարկելը,

գ)

զինծառայողի նկատմամբ բռն թյ ն գործադրելը։

Վճռաբեկ դատարանը հարկ է համարմ ընդգծել նաև, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
359-րդ հոդվածով արգելված արարքները կարող են կատարվել ինչպես զորամասի տարածք մ, այնպես էլ դրանից դ րս, ծառայ թյան կամ հանգստի, մշակ թային, սպորտային ﬕջոցառ ﬓերի ժամանակ, աշխատանքի վայր մ կամ
գործ ղման ﬔջ, բ ժհիﬓարկ մ գտնվելիս և այլն։
16. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 359-րդ հոդվածով նախատեսված հանցակազﬕ ս բյեկտը հատ կ է։ Որպես այդպիսին հանդես են գալիս ՀՀ զինված

ժեր մ, ՀՀ

այլ զորքեր մ զորակոչի հիման վրա կամ պայմանագրով զինվորական ծառայ թյ ն անցնող անձինք, ինչպես նաև ռազմական հավաքներ անցնել

ժամա-

նակ՝ զինապարտները։
Տվ յալ հանցագործ թյան ս բյեկտ կարող են լինել շարքային, սերժանտական
(ավագային) կազﬕ այն զինծառայողները, ինչպես նաև այն ենթասպաներն
սպաները, ովքեր ստորադաս թյան հարաբեր թյ նների ﬔջ չեն գտնվ մ
տ ժողի հետ, այսինքն՝ ծառայ թյան բեր մով և կոչ մով նրա պետը կամ ենթական չեն համարվ մ։ Նրանք կարող են լինել ծառայական դր թյամբ (պաշտոնով) և զինվորական կոչ մով ﬕմյանց հավասար, ինչպես նաև կրտսեր կամ
ավագ զինվորական կոչ մով, եթե չեն գտնվ մ ստորադաս թյան հարաբեր թյ նների ﬔջ։
17. Սբյեկտիվ կողﬕց ՀՀ քրեական օրենսգրքի 359-րդ հոդվածով նախատեսված
հանցակազմը բն թագրվ մ է

ղղակի դիտավոր թյամբ։ Այսինքն` հանցավո-

րը գիտակց մ է, որ խախտ մ է զինծառայողների փոխհարաբեր թյ նների
կանոնակարգով սահմանված կարգը, ծառայ թյան դր թյամբ և զինվորական
կոչ մով իր հետ հավասար զինծառայողի նկատամամբ կատար մ է բռնի գործող թյ ններ և ցանկան մ է վտանգավոր հետևանքների առաջաց մը։ Միաժամանակ, իր գործող թյ նների հետևանքի նկատմամբ հանցավորի վերաբերմ նքը կարող է դրսևորվել, ինչպես

ղղակի և ան ղղակի դիտավոր թյամբ,

այնպես էլ անզգ շ թյամբ։
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ՀՀ քրեական օրենսգրքի 359-րդ հոդվածով նախատեսված հանցակազﬕ սբյեկտիվ կողﬕ կապակցթյամբ Վճռաբեկ դատարանը հարկ է համարմ ընդգծել նաև,
որ նշված հանցակազﬕ շարժառիթները կարող են տարբեր լինել (օրինակ՝ խ լիգանական դրդ ﬓեր, զինվորական ծառայ թյան նկատմամբ տ ժողի վերաբերմ նքից դժգոհ թյ ն, անձնական հակակրանք, մյ ս զինծառայողներին իր
ազդեց թյան տակ պահել , նրանց հանդեպ իր թվացյալ գերազանց թյ նը
հաստատել

ցանկ թյ ն և այլն)։

18. Սյն որոշման 14-17-րդ կետերմ շարադրված վերլծթյան հիման վրա Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ զինծառայողի կողﬕց ﬔկ այլ զինծառայողի
նկատմամբ բռն թյ ն գործադրելը կամ ս յն որոշման 15-րդ կետ մ թվարկված արարքներից որևէ ﬔկը կատարելը կարող է որակվել որպես ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 359-րդ հոդվածով արգելված հանցագործ թյ ն ﬕայն այն դեպք մ, երբ ոտնձգ մ է զինվորական ծառայ թյ նը կրել

համար սահմանված

կարգի դեմ և անﬕջականորեն կապված է զինվորական գործ նե թյան հետ։
Այլ խոսքով՝ զինծառայողի կողﬕց ﬔկ այլ զինծառայողի նկատմամբ բռն թյ ն գործադրելը կամ ս յն որոշման 15-րդ կետ մ թվարկված արարքներից որևէ
ﬔկը կատարելը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 359-րդ հոդվածով որակել

համար

անհրաժեշտ է պարզել, թե արդյոք ﬔղավոր անձը թ յլ է տվել զինվորական կանոնագրքերով նախատեսված վարքագծի կանոնների խախտ մ, և դա

ղղված

է եղել զինվորական ծառայ թյան սահմանված կարգի դեմ։
19. (...) Մեջբերված դրյթները վերլծելով սյն որոշման 14-18-րդ կետերմ շարադրված վերլծթյան լյսի ներքո՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ զինվորական ծառայ թյան ﬔջ ընդգրկված լինել

փաստն ինքնին հիմք չէ արձա-

նագրել , որ զինծառայողը յ րաքանչյ ր պահի զինվորական ծառայ թյան
կոնկրետ պարտական թյ ններ է կատար մ։ Այս կապակց թյամբ Վճռաբեկ
դատարանն արձանագր մ է, որ ծառայ թյան ﬔջ գտնվել

ժամանակաշրջա-

ն մ զինծառայողները գտնվ մ են ոչ ﬕայն զինվորական ծառայական հարաբեր թյ նների, այլ զինվորական օրենսդր թյան նորﬔրով չկարգավորվող այլ
(անձնական, քաղաքացիաիրավական, ընտանեկան և այլն) իրավահարաբեր թյ նների ﬔջ։
20. Վերոգրյալի հետ ﬔկտեղ Վճռաբեկ դատարանն ընդգծմ է, որ ինչպես նշվել է սյն
որոշման 15-րդ կետմ, ենթակայ թյան տակ չգտնվող զինծառայողների փոխհարաբեր թյ նների կարգը հանդիսան մ է ՀՀ Սահմանադր թյամբ, օրենքներով, զինվորական կանոնադր թյ ններով, կանոնագրքերով, ենթաօրենսդրական ակտերով, պետերի (հրամանատարների) հրամաններով սահմանված զին244
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վորական ծառայ թյան կարգի տարատեսակ, և դրա խախտ մը դրսևորվ մ է
ոչ ﬕայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 359-րդ հոդվածով արգելված արարք(ներ)ի
կատարմամբ, այլև զինվորական ծառայ թյ նից բխող հատ կ վարքագծի կանոնների խախտմամբ։ Ուստի, ենթակայ թյան տակ չգտնվող զինծառայողների
կողﬕց հակաիրավական արարք կատարել

յ րաքանչյ ր դեպք մ զինծառա-

յողների ﬕջև փոխհարաբեր թյ նների սահմանված կարգը խախտվ մ է։ Այս
կապակցթյամբ Վճռաբեկ դատարանը հարկ է համարմ ընդգծել, որ զինծառայողի կողﬕց կատարված յ րաքանչյ ր հակաիրավական արարք կարող է

-

նենալ ﬔկից ավելի շարժառիթներ և նպատակներ, որոնցից ﬔկը գերակայ մ
է մյ սների նկատմամբ։ Ուստի յ րաքանչյ ր դեպք մ արարքի ճիշտ քրեաիրավական որակման համար կարևոր նշանակ թյ ն

նի գերակա շարժառիթի

և նպատակի պարզ մը։ Այլ խոսքով՝ այն դեպք մ, երբ գործով ձեռք բերված
ապաց յցների բավարար ամբող ջ թյամբ կհիﬓավորվի, որ զինծառայողի գերակա շարժառիթը և նպատակը կապված են եղել զինծառայողների ﬕջև փոխհարաբեր թյ նների սահմանված կարգը խախտել

հետ, արարքը ենթակա է

որակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի 359-րդ հոդվածով։ Մինչդեռ այն դեպք մ,
երբ գերակա շարժառիթը զինծառայողների ﬕջև փոխհարաբեր թյ նների
սահմանված կարգը խախտել

հետ կապված չի եղել և պայմանավորված է եղել

անձնական կամ այլ բն յթի մոտիվացիայով, և արարքն

ղղված չի եղել զինվո-

րական ծառայ թյան սահմանված կարգի դեմ, ապա այն ենթակա է որակման
ՀՀ քրեական օրենսգրքի այն նորմով, որը պատասխանատվ թյ ն է սահման մ զինվորական գործ նե թյան հետ չկապված արարքի համար։
21. Հիմք ընդնելով սյն որոշման 14-20-րդ կետերմ շարադրված վերլծթյնը՝
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ զորամասի տարածք մ կատարված ոչ
բոլոր արարքներն են համարվ մ զինվորական հանցագործ թյ ն, հետևաբար
յ րաքանչյ ր գործով անհրաժեշտ է զինվորական հանցագործ թյ նը հստակ
սահմանազատել ՀՀ քրեական օրենսգրքով արգելված այլ արարքներից, ինչպես
նաև կարգապահական պատասխանատվ թյան հիմք հանդիսացող զանցանքներից։ Այլ խոսքով՝ զինվորական կանոնագրքերով սահմանված՝ զինծառայողների փոխհարաբեր թյ նների վարքագծի կանոնների խախտ ﬓ ինքնին չի
նշանակ մ, որ հանցագործ թյան հատկանիշներ պար նակող արարքն անպայման պետք է որակվի որպես զինվորական հանցագործ թյ ն, այն կարող
է որակվել նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի այն նորմով, որը պատասխանատվ թյ ն է սահման մ զինվորական գործ նե թյան հետ չկապված արարքի համար,
կամ որակվել որպես կարգապահական խախտ մ և հանգեցնել կարգապահական պատասխանատվ թյան։
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Վճռաբեկ դատարանն արձանագր մ է նաև, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ զինվորական ծառայ թյան կարգի դեմ

ղղված հանցագործ թյ ննե-

րի հանցակազﬔրը բլանկետային են, զինծառայողին զինվորական հանցագործ թյան համար քրեական պատասխանատվ թյան ենթարկելիս անհրաժեշտ է
պարզել և դատավարական փաստաթղթեր մ (օրինակ՝ որպես ﬔղադրյալ ներգրավել

մասին որոշ մ, ﬔղադրական եզրակաց թյ ն, դատավճիռ) շարադրել,

թե կոնկրետ ինչո՞ւմ է արտահայտվել ﬔղավոր անձի կողﬕց վարքագծի կանոնների խախտ մը, կոնկրետ ո՞ր ակտ մ ամրագրված դր յթներն են խախտվել,
արդյո՞ք արարքի և առաջացած հետևանքի ﬕջև առկա է պատճառահետևանքային կապ։
22. (...) Սյն որոշման նախորդ կետմ արձանագրված՝ զինվորական հանցագործ թյան և կարգապահական խախտման տարբերակման հիմքը արարքի հանրային
վտանգավոր թյան աստիճանն է։ Վերջինիս Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել է Գ.Մադաթյանի գործով կայացված որոշման ﬔջ և դիրքորոշմ ձևավորել այն
մասին, որ «(...) Արարքի հանրային վտանգավոր թյան աստիճանի որոշման
ժամանակ դատարանը պետք է բացահայտի կատարված հանցագործ թյամբ
պատճառված ﬖասի չափը, հանցագործ թյան կատարման եղանակը, հանցավոր մտադր թյան իրականացման աստիճանը, հանցակց թյան դեպք մ` հանցավորի կատարած արարքը և հանցագործ թյանը նրա մասնակց թյան աստիճանը» (տե՛ս Գարշ Նորիկի Մադաթյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2009
թվականի փետրվարի 17-ի թիվ ԵՇԴ/0029/01/08 որոշման 14-րդ կետը)։
Հիմք ընդնելով կարգապահական խախտման վերոշարադրյալ հասկացթյնը,
ինչպես նաև mutatis mutandis Գ.Մադաթյանի գործով որոշման ﬔջ ձևավորված՝
արարքի հանրային վտանգավորթյան վերաբերյալ դիրքորոշմը՝ Վճռաբեկ դատարանը գտնմ է, որ զինծառայողների ﬕջև ստորադաս թյան հարաբեր թյ նների բացակայ թյան դեպք մ զինծառայողների փոխհարաբեր թյ նների
կանոնագրքային կանոնները խախտելը, որն արտահայտվել է անձի պատիﬖ
արժանապատվ թյ նը ստորացնելով, նրան ծաղր ծանակի ենթարկելով կամ
հալածելով կամ զ գորդվել է բռն թյ ն գործադրելով, հանգեցն մ է կարգապահական պատասխանատվ թյան այն դեպք մ, երբ՝
ա) ենթակայ թյան տակ չգտնվող զինծառայողների փոխհարաբեր թյ նների
կարգի խախտման հետևանքով պատճառված ﬖասն էական չէ,
բ)

արարքի կատարման եղանակի, անձի մտադր թյան իրականացման աստիճանի վերաբերյալ փաստական տվյալները վկայ մ են իրավախախտ մ
կատարած անձի ոչ բարձր հանրային վտանգավոր թյան մասին,
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գ)

արարքը համատեղ կատարել

պարագայ մ՝ անձի արարքի ոչ բարձր հան-

րային վտանգավոր թյան և իրավախախտմանը նրա ոչ էական մասնակց թյան մասին։
Վերոնշյալ հանգամանքների առկայ թյան պարագայ մ արարքը, որը թեև արտաքնապես դրսևորվել է որպես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 359-րդ հոդվածով
արգելված՝ զինծառայողների ﬕջև ստորադաս թյան հարաբեր թյ նների
բացակայ թյան դեպք մ զինծառայողների փոխհարաբեր թյ նների կանոնագրքային կանոնների խախտ մ, սակայն իր ﬔջ չի պար նակ մ վերոնշյալ
հանցակազﬕ հատկանիշները, անձին ոչ թե քրեական, այլ կարգապահական
պատասխանատվ թյան ենթարկել

հիմք է հանդիսան մ։

(...) Մեջբերված կանոնադրային դրյթների վերլծթյնից երևմ է, որ զինծառայողին կարգապահական պատասխանատվ թյան ենթարկել

հիմքը վերջինիս

կողﬕց զինվորական կարգապահ թյան կամ հասարակական կարգի խախտ ﬓ է։
Վերոգրյալի հիման վրա Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ զինվորական
կարգապահ թյ նը, այդ թվ մ՝ զինծառայողների փոխհարաբեր թյ նների
կանոնագրքային կանոնները խախտել

համար զինծառայողը ենթակա է ինչ-

պես կարգապահական, այնպես էլ քրեական պատասխանատվ թյան։ Այլ խոսքով զինծառայողը կարող է ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվ թյան նաև այն դեպք մ, երբ նրա արարք մ առկա են ՀՀ քրեական օրենսգրքով
նախատեսված այլ հանցակազﬕ հատկանիշներ։

1.5.Զինվորական ծառայ թյան դեմ ղղված հանցագործ թյան
ս բյեկտ
Գործ թիվ ՍԴ/0389/01/11209
14. «ՀՀ քրեական օրենսգրքմ փոփոխթյններ և լրացﬓեր կատարել մասին» 2013 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-34-Ն օրենքի ընդնﬕց առաջ, Հ.
Մովսիսյանին վերագրվող արարքի կատարման պահին գործող ՀՀ քրեական օրենսգրքի 356-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրված էր հետևյալ կերպ.
«Սյն գլխմ նախատեսված զինվորական ծառայթյան կարգի դեմ ղղված հանցագործթյնների սբյեկտներն են Հայաստանի Հանրապետթյան զինված ժերմ, Հայաստանի Հանրապետթյան այլ զորքերմ զորակոչի հիման վրա կամ
պայմանագրով զինվորական ծառայթյն անցնող անձինք, ինչպես նաև ռազմա-

209 http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905401531
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կան հավաքներ անցնել ժամանակ՝ զինապարտները»:
Մեջբերված նյ թաիրավական նորﬕ իմաստով զինվորական ծառայ թյան
կարգի դեմ

ղղված հանցագործ թյ նների հատ կ ս բյեկտ հանդիսանալ

համար անձը ﬔղս նակ և քրեական պատասխանատվ թյան տարիքի հասած
լինել ց բացի (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 23-րդ հոդված), պետք է հանդիսանա՝
ա) զորակոչի հիման վրա կամ պայմանագրային հիմ նքներով ՀՀ զինված

ժեր մ կամ այլ զորքեր մ զինվորական ծառայ թյ ն անցնող անձ,

բ) ռազմական հավաք անցնել

ժամանակ՝ զինապարտ:

15. Զինվորական ծառայթյան կարգի դեմ ղղված հանցագործթյնների հատկ
սբյեկտի՝ վերոնշյալ հատկանիշների վերլծթյնից երևմ է, որ Հ. Մովսիսյանին վերագրվող արարքի կատարման պահին գործող ՀՀ քրեական օրենսգրքի 356րդ հոդվածի 5-րդ մասմ նախատեսված չէր օրենքով սահմանված կարգով զորակոչված լինել հիմքով զինվորական ծառայթյան կարգի դեմ ղղված հանցագործթյնների հատկ սբյեկտ հանդիսանալ նախապայմանը:
Վճռաբեկ դատարանը գտն մ է, որ հանցագործ թյան հատ կ ս բյեկտի համար նախատեսված այս պահանջը կիրառելի է նաև «զինծառայող» հասկաց թյան օրենսդրական բն թագրի նկատմամբ: Առավել ևս, որ զինվորական ծառայ թյ նը հանդիսան մ է ՀՀ զինված

ժեր մ և այլ զորքեր մ պետական

ծառայ թյան հատ կ տեսակ, յ րահատ կ հասարակական հարաբեր թյ ն,
որը ծագ մ և զարգան մ է պետական կարևոր նշանակ թյ ն

նեցող սոցիա-

լական արժեքի՝ զինվորական ծառայ թյան կարգի շրջանակներ մ:
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ զինվորական ծառայ թյան կարգի
դեմ

ղղված հանցագործ թյ նների հատ կ ս բյեկտի վերոնշյալ հատկանի-

շի, այն է՝ իրավահարաբեր թյ նների պատշաճ ս բյեկտ լինել

կարևոր թ-

յ նն ընդգծվել է «ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ և լրաց ﬓեր
կատարել

մասին» 2013 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-34-Ն օրենքով, որով փո-

փոխ թյան է ենթարկվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 356-րդ հոդվածի 5-րդ մասը: Նշված փոփոխ թյամբ օրենսդիրը լրացրել է նշված հոդված մ առկա բացը՝
սահմանելով, որ «(...) զինվորական ծառայ թյան դեմ

ղղված հանցագործ թ-

յ նների ս բյեկտներն են Հայաստանի Հանրապետ թյան զինված

ժեր մ,

Հայաստանի Հանրապետ թյան այլ զորքեր մ օրենքով սահմանված կարգով
զինվորական ծառայ թյ ն անցնող անձինք և վարժական հավաքներ անցնող
զինապարտները (այս հետ` զինծառայող)»:
Մեջբերված օրենսդրական դր յթ մ առկա՝ «օրենքով սահմանված կարգով»
ձևակերպման իմաստով զինվորական ծառայ թյան դեմ
ծ թյ նների ս բյեկտ հանդիսանալ

ղղված հանցագոր-

համար անձը պետք է օրենսդրական հա-

տ կ ընթացակարգ անցնի:
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16. (...) Մեջբերված իրավանորﬔրի համադրված վերլծթյնից բխմ է, որ զինվորական ծառայ թյան հարաբեր թյ նների մասնակից, հետևաբար նաև զինվորական ծառայ թյան դեմ

ղղված հանցագործ թյան ս բյեկտ կարող է լինել

տասն թ տարին լրացած ﬔղս նակ այն քաղաքացին, ով օրենքով սահմանված
կարգով իրականացված զորակոչի հիման վրա կամ պայմանագրային հիմ նքներով զինվորական ծառայ թյ ն է անցն մ ՀՀ զինված

ժեր մ կամ այլ զոր-

քեր մ կամ վարժական հավաքներ է անցն մ: Այս կապակց թյամբ Վճռաբեկ
դատարանն ընդգծ մ է, որ անձը կարող է համարվել օրենքով սահմանված կարգով զորակոչված, եթե իր առող ջական վիճակով համապատասխան մ է զինվորական ծառայ թյան պահանջներին, այլ խոսքով՝ զինվորական ծառայ թյան
համար ճանաչվել է պիտանի՝ խաղաղ պայմաններ մ, և առկա չեն նրան զորակոչից տարկետ մ տալ ՝ ՀՀ օրենսդր թյամբ սահմանված հիմքերը:
Սահմանված կարգի խախտմամբ անձին զորակոչել

մասին զինվորական կա-

ռավարման մարﬕնների ակտերն անօրինական են, հետևաբար չեն կարող հիմք
հանդիսանալ անձին զինվորական ծառայ թյան հատ կ ս բյեկտ՝ զինծառայող ճանաչել

համար: Ուստի զինծառայողի հատ կ կարգավիճակից բխող ընդ-

հան ր և հատ կ բն յթի պարտական թյ նների կատար մը կարող է դրվել
ﬕայն այն անձի վրա, ով ՀՀ զինված

ժեր մ կամ այլ զորքեր մ զինվորական

ծառայ թյան է անցել կամ ռազմական հավաքների է մասնակց մ օրենքով սահմանված կարգով:
17. Հիմք ընդնելով վերոգրյալը՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագր մ է, որ օրենքով
սահմանված կարգի խախտմամբ զորակոչված, հետևաբար զինվորական ծառայ թյան դեմ

ղղված հանցագործ թյ նների հատ կ ս բյեկտ չհանդիսացող

անձի քրեական պատասխանատվ թյան հարցը լ ծել

համար անհրաժեշտ է

պարզել, թե ինչ հանցագործ թյ ն է նա կատարել: Մասնավորապես,
ա) եթե անձը կատարել է այնպիսի հանցագործ թյ ն, որն

ղղված է բացա-

ռապես զինվորական ծառայ թյան դեմ (օրինակ` հրամանը չկատարելը,
զինվորական ծառայ թյ նից խ սափելը, հատ կ տեսակի զինվորական
ծառայ թյ ն կրել

կանոնները խախտելը և այլն), ապա նա ենթակա չէ

քրեական պատասխանատվ թյան, քանի որ նրա արարք մ բացակայ մ է
հանցակազﬕ տարրերից ﬔկը՝ հանցագործ թյան ս բյեկտը: Այս առ մով
նշանակ թյ ն չ նի, թե սխալ զորակոչի վերաբերյալ իրավաս
ակտը երբ է կորցրել իր

մարﬓի

ժը` հանրորեն վտանգավոր արարքը կատարել ց

առաջ, թե հետո. անօրինական զորակոչից ﬕնչև զորացրման հրամանն անձը հանդիսան մ է զինվորական իրավահարաբեր թյ նների, հետևաբար
նաև զինվորական ծառայ թյան դեմ

ղղված հանցագործ թյ նների ոչ

պատշաճ ս բյեկտ:
ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
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բ)

Եթե անձը կատարել է այնպիսի հանցագործ թյ ն, որի անﬕջական օբյեկտը զինվորական ծառայ թյան կարգն է, իսկ լրաց ցիչ օբյեկտն այլ է
(օրինակ՝ զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նները կատարել
կապակց թյամբ պետին ծեծելը կամ նրա նկատմամբ այլ բռն թյ ն գործադրելը, ռազմական գ յքն օգտագործել

և պահպանել , զենքի, ռազմամ-

թերքի, շրջապատի համար առավել վտանգ ներկայացնող առարկաների և
նյ թերի հետ վարվել

կանոնները խախտելը և այլն), ապա նա ենթակա է

քրեական պատասխանատվ թյան ոչ թե զինվորական ծառայ թյան դեմ
ղղված հանցագործ թյ նների համար պատասխանատվ թյ ն նախատեսող հոդվածներով, այլ օրենսգրքի Հատ կ մասի համապատասխան նորﬔրով, որոնք պատասխանատվ թյ ն են նախատես մ կյանքի, առող ջ թյան, սեփական թյան և այլնի դեմ

ղղված հանցագործ թյ նների համար:

Օրինակ` ծառայթյանն անօրինական կարգով զորակոչված անձի արարք` կապված
զինծառայողների նկատմամբ բռնթյն գործադրել հետ, ըստ հետևանքի ենթակա է որակման անձի կյանքի կամ առող ջթյան, այլ ոչ թե զինվորական ծառայթյան դեմ ղղված հանցագործթյններ նախատեսող հոդվածներով, համանման
կերպով պահպանվող օբյեկտից գողթյն կատարած ժամապահը պատասխանատվթյան պետք է ենթարկվի ոչ թե պահակային ծառայթյան կանոնները խախտել, այլ գյքը հափշտակել համար:
18. Սյն որոշման նախորդ կետմ շարադրված մոտեցﬓերի հետ ﬔկտեղ Վճռաբեկ
դատարանն արձանագրմ է, որ այն դեպքեր մ, երբ անձը զորակոչվել է օրենքով սահմանված կարգով, սակայն զինվորական ծառայ թյան ընթացք մ ՀՀ
պաշտպան թյան նախարար թյան Կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի կողﬕց հետագա զինվորական ծառայ թյանը ոչ պիտանի է ճանաչվել
և արձակվել է պահեստազոր, ապա այդ անձը զինվորական ծառայ թյան դեմ
ղղված հանցագործ թյան ս բյեկտ է համարվ մ ﬕնչև զորացրման պահը:
Այս կապակց թյամբ Վճռաբեկ դատարանը փաստ մ է, որ առող ջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայ թյան ընթացք մ ծառայ թյանը ոչ պիտանի ճանաչված և զինվորական ծառայ թյան դեմ

ղղված հանցանք կատարած

անձին քրեական պատասխանատվ թյան ենթարկել
քրեաիրավական որակ մ տալ

և նրա արարքին ճիշտ

համար պետք է հաշվի առնել հետևյալ հանգա-

մանքները՝
ա) առող ջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայ թյանը ոչ պիտանի
ճանաչված զինծառայողը ﬕնչև սահմանված կարգով զորացր մը զինվորական ծառայ թյան դեմ

ղղված հանցագործ թյան ս բյեկտ է, քանի

որ զինվորական ծառայ թյ նից վաղաժամկետ արձակել
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պայմանները քրեական պատասխանատվ թյան հիմքը և արարքի հանցավոր թյ նը բացառող հանգամանքներ չեն:
Վերոշարադրյալը վերաբեր մ է նաև այն դեպքերին, երբ զինծառայողը զինվորական ծառայ թյան կամ դրա առանձին պարտական թյ նների կատար մը դադարեցնել

նպատակով իր առող ջ թյանը ﬖաս է պատճառ մ

(անդամախեղելը) և այդ հիմքով օրենսդր թյամբ սահմանված կարգով զինվորական ծառայ թյան համար ճանաչվ մ է ոչ պիտանի և վաղաժամկետ
զորացրվ մ է զինծառայ թյ նից: Նման դեպքեր մ զինծառայողի կողﬕց
իր առող ջ թյանը դիտավոր թյամբ ﬖաս պատճառելը զինվորական ծառայ թյ նը կամ դրա առանձին պարտական թյ նների կատար մը ժամանակավորապես կամ վերջնականապես դադարեցնել

եղանակ է: Այլ

խոսքով` զինվորական ծառայ թյան համար ոչ պիտանի ճանաչվելը հանցագործ թյամբ իրեն ﬖաս պատճառել

հետևանք է:

Հետևաբար, Վճռաբեկ դատարանը գտն մ է, որ նշված դեպքեր մ զինծառայողը քրեական պատասխանատվ թյան ենթակա չէ ﬕայն այն դեպք մ,
երբ բացի զինծառայ թյանը ոչ պիտանի լինել ց, նա կճանաչվի անﬔղս նակ:
բ)

Օրենքով սահմանված կարգով զինվորական ծառայ թյան զորակոչված
և հատ կ տեսակի ծառայ թյ ններ կրել

կարգի դեմ հանրորեն վտան-

գավոր արարք կատարած անձի քրեական պատասխանատվ թյան հարցը
լ ծել

համար պետք է հաշվի առնել այդ ծառայ թյ նները (մարտական,

պահակային, ներքին, սահմանապահ) կրել
ակտերի, մասնավորապես, «ՀՀ զինված
նագիրք», «ՀՀ զինված

կարգը սահմանող նորմատիվ

ժերի ներքին ծառայ թյան կանո-

ժերի կայազորային

պահակային ծառայ թյ ն-

ների կանոնագիրք» ՀՀ օրենքների և այլնի պահանջները:
գ)

Հատ կ տեսակի ծառայ թյան ընթացք մ այլ արարքներ կատարել

դեպ-

ք մ (զենք հափշտակելը, բռն թյ ն գործադրելը և այլն) զինծառայողը ենթակա է քրեական պատասխանատվ թյան և պատժի, քանի որ հանդիսան մ է զինվորական հարաբեր թյ նների ս բյեկտ:
19. (...) ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363-րդ հոդվածի 2-րդ մասը պատասխանատվթյն էր նախատեսմ նյն արարքի համար, որը կատարվել էր զինվորական ծառայթյան պարտականթյնները կրելց վերջնականապես ազատվել նպատակով:
Մեջբերված հանցակազﬔրի վերլծթյնից երևմ է, որ դրանք երկօբյեկտ են.
հիﬓական օբյեկտ է հանդիսանմ զինվորական ծառայթյան կարգը, իսկ լրացՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
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ցիչ օբյեկտ է զինծառայողի առող ջթյնը: Երկօբյեկտ զինվորական հանցագործթյնների առանձնահատկթյններին Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել է
Ս. Հովհաննիսյանի գործով որոշման ﬔջ, որտեղ իրավական դիրքորոշմ է ձևավորել այն մասին, որ «(...) հանցակազﬕ հիﬓական օբյեկտին ﬖաս հասցնելը
հնարավոր է լրաց ցիչ օբյեկտին (...) ﬖաս հասցնել
տեղ պետք է նկատի

ﬕջոցով: Դրա հետ ﬔկ-

նենալ, որ [լրաց ցիչ օբյեկտին] ﬖաս հասցնելն ինք-

նին չի նշանակ մ, որ հանցավորի արարքն

ղղված է եղել հիﬓական օբյեկտի`

զինվորական ծառայ թյան սահմանված կարգի դեմ (...)» (տե՛ս Սրապիոն Ազատի
Հովհաննիսյանի գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2012 թվականի հնիսի 8-ի թիվ
ՍԴ/0204/01/11 որոշման 15-րդ կետը):
20. Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է նաև, որ ﬔջբերված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363-րդ հոդվածով նախատեսված հանցակազմը ս բյեկտիվ կողﬕց կարող
է կատարվել բացառապես դիտավոր թյամբ, ինչը նշանակ մ է, որ հանցավորը գիտակց մ է, որ իրեն ﬖասվածք է պատճառ մ (անդամախեղ մ է) կամ
հիվանդ թյան սիմ լ յացիա է ան մ կամ կեղծ փաստաթղթեր է օգտագործ մ կամ խաբ մ է: Մեղքի դիտավորյալ ձևից բացի, նախկին խմբագրթյամբ ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 363-րդ հոդվածի 2-րդ մասի սբյեկտիվ կողմը բնթագրվմ է զինվորական ծառայթյան պարտականթյնները կրելց վերջնականապես ազատվել նպատակի առկայթյամբ: Այլ խոսքով՝ զինծառայողի արարք մ
նշված հանցակազﬕ առկայ թյ նը հիﬓավորվ մ է ոչ ﬕայն իրեն որևէ ﬖասվածք պատճառել

(անդամախեղման), հիվանդ թյան սիմ լ յացիայի կամ կեղծ

փաստաթղթեր օգտագործել

կամ խաբել

փաստի առկայ թյամբ, այլ նման

արարքների ﬕջոցով զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նները կրել ց վերջնականապես ազատվել

նպատակի առկայ թյամբ: Զինծառայողը

պետք է գիտակցի, որ կատարմ է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363-րդ հոդվածով նախատեսված արարքներից ﬔկը, պետք է ցանկանա այդ արարքների հետևանքների
վրա հասնելը՝ նպատակ նենալով վերջնականապես ազատվել զինվորական ծառայթյան պարտականթյնները կրելց: Այս կապակցթյամբ Վճռաբեկ դատարանն ընդգծմ է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363-րդ հոդվածով նախատեսված
արարքների և հատկապես իրեն ﬖասել (անդամախեղման) նպատակները կարող
են տարբեր լինել (օրինակ՝ անձը կարող է իրեն ﬖասել՝ նպատակ նենալով հասնել
իր պահանջի կատարմանը, ցցադրել իր դժգոհթյնը կամ անհամաձայնթյնը,
ցցադրել կոնկրետ հարցի կապակցթյամբ իր մտադրթյան լրջթյնը և այլն),
ստի զինծառայողի կողﬕց իրեն ﬖասելը կամ քննարկվող հոդվածով նախատեսված այլ արարքներից որևէ ﬔկը կատարելը կարող է որակվել ՀՀ քրեական
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օրենսգրքի 363-րդ հոդվածի 2-րդ մասով ﬕայն այն դեպք մ, երբ գործով ձեռք
բերված ապաց յցների ամբող ջ թյամբ հիﬓավորվի, որ վերոնշյալ արարք(ներ)
ը զինծառայողը կատարել է զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նները
կրել ց վերջնականապես ազատվել

և ոչ թե այլ նպատակով (զինվորական ծա-

ռայթյան դեմ ղղված հանցագործթյնների սբյեկտիվ կողﬕ մասին mutatis
mutandis տե՛ս Սրապիոն Ազատի Հովհաննիսյանի գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի
2012 թվականի հնիսի 8-ի թիվ ՍԴ/0204/01/11 որոշման 17-18-րդ կետերը):
21. (...) Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ քննարկվող հանցակազﬕ ս բյեկտիվ կողմը գնահատել

համար անհրաժեշտ է պարզել զինծառայողի անձը, այդ

թվ մ՝ նրա հոգեկան առող ջ թյ նը բն թագրող տվյալները, նշված արարքների կատարմանը նախորդող և հաջորդող ժամանակահատված մ զինծառայողի վարքագիծը, նշված արարքների կատարման և հատկապես իրեն ﬖասել
(անդամախեղման) եղանակն
նախեղման տեղն

ﬔխանիզմը, գործիքներն

ﬕջոցները, ինք-

ժամանակը, ﬖասվածքների քանակը, բն յթը, տեղակա-

յ մը, հանցանքի կատարման ﬔջ ﬔղադրվող անձի և վկաների ց ցմ նքները,
կոնկրետ գործի այլ հանգամանքները, որոնք կարող են էական նշանակ թյ ն
նենալ զինծառայողի արարքի ս բյեկտիվ կողﬕ՝ նպատակի պարզաբանման
համար, քանի որ զինծառայողի արարք(ներ)ը կարող են պայմանավորված լինել
ինչպես զինվորական ծառայ թյան կամ դրա առանձին պարտական թյ նների
կատար մը վերջնականապես դադարեցնել

հետ չկապված այլ նպատակնե-

րով, այնպես էլ նրա մոտ առկա հ զական լարված թյամբ, արտաքին ﬕջավայրի հետ կապված դժվար թյ ններով, անձնային առանձնահատկ թյ ններով,
բռնկվող, անզ սպ բնավոր թյամբ և այլն:
Բացի այդ, քրեական հետապնդման ենթարկվող զինծառայողի՝ զինվորական
ծառայ թյանը պիտանի լինել

հարցը քնն թյան առնելիս, բացի ռազմաբժշկա-

կան փորձաքնն թյ նից, վերագրվող արարքի բն յթը, առկա հիվանդ թյ նը
և գործի կոնկրետ հանգամանքները հաշվի առնելով, կարող են նշանակվել նաև
այլ փորձաքնն թյ ններ` դատահոգեբ ժական, դատահոգեբանական, իսկ ՀՀ
քրեական դատավար թյան օրենսգրքի 246-րդ հոդված մ նախատեսված դեպքեր մ նաև համալիր փորձաքնն թյ ններ», որոնք ի թիվս այլ փաստական
տվյալների` կարող են էական նշանակ թյ ն

նենալ արարքի ճիշտ քրեաիրա-

վական գնահատման հարց մ:
22. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363-րդ հոդվածով նախատեսված հանցակազﬕ սբյեկտիվ կողﬕ հատկանիշները բացահայտելիս հաշվի են առնվմ արարքի և դրա
հետևանքների նկատմամբ անձի դրսևորած ﬔղքի ձևերը, ինչպես նաև արարքի
դրդապատճառները, շարժառիթները, նպատակներն  հյզերը: Այս կապակցթյամբ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ յ րաքանչյ ր դեպք մ, հաշվի
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առնելով գործի կոնկրետ հանգամանքները, անհրաժեշտ է ձեռք բերված բավարար փաստական տվյալներով հիﬓավորել անձի ﬔղավոր թյ նը կամ ﬔղավոր թյան բացակայ թյ նը տվյալ արարքը կատարել

ﬔջ: Այլ խոսքով` կոնկ-

րետ հանցակազﬕ է թյ նից և բովանդակ թյ նից ելնելով` յ րաքանչյ ր
գործով անհրաժեշտ է պարզել, թե փաստական ինչպիսի հանգամանքներ պետք
է ընդգրկվեն ս բյեկտիվ հոգեբանական վերաբերմ նքի ﬔջ, որպեսզի հնարավոր լինի հանգել ճիշտ հետև թյան վերագրվող արարք մ ﬔղքի առկայ թյան
(բացակայ թյան) վերաբերյալ:
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է նաև, որ հատ կ հանցակազﬔրի, այդ
թվ մ` զինվորական ծառայ թյան կարգի դեմ

ղղված դիտավորյալ հանցագոր-

ծ թյ նների վերաբերյալ գործերով պետք է պարզել, թե արդյոք անձը գիտակցել է, որ հանրորեն վտանգավոր արարքը

ղղված է եղել այդ կարգի դեմ, գործի

հանգամանքներից ելնելով` նախատեսել է հանր թյան համար դրա վտանգավոր հետևանքները և ցանկացել է դրանց վրա հասնելը կամ չի ցանկացել, բայց
գիտակցաբար թ յլ է տվել դրանց առաջաց մը:
Միևնյն ժամանակ, հարկ է նկատի նենալ, որ հնարավոր են դեպքեր, երբ զինվորական ծառայթյան դեմ ղղված հանցագործթյան կատարմը պայմանավորված լինի օրենքով սահմանված կարգով զորակոչված զինծառայողի առող ջական
վիճակով՝ հիվանդթյամբ կամ ֆիզիկական թերթյններով: Օրինակ, ծառայթյան ընթացքմ հոգեկան հիվանդթյն ձեռք բերած զինծառայողի՝ զինվորական
ծառայթյան դեմ ղղված հանրորեն վտանգավոր արարքը (ծառայթյնից խսափելը, անդամախեղելը և այլն) կարող է անﬕջական պատճառահետևանքային
կապի ﬔջ գտնվել տվյալ հիվանդթյան հետ, ինչը էական նշանակթյն կարող է
նենալ արարքի սբյեկտիվ կողﬕ գնահատման հարցմ:
23. Հիմք ընդնելով սյն որոշման նախորդ կետերմ շարադրված վերլծթյնը՝
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ արարքը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363րդ հոդվածի 4-րդ մասով (նախկին խմբագր թյամբ 2-րդ մասով) կարող է որակվել հետևյալ պայմանների ﬕաժամանակյա առկայ թյան պարագայ մ:
1)

Հանցանք կատարած անձը հանդիսան մ է զինվորական հանցագործ թյ նների հատ կ ս բյեկտ՝ զինծառայող, այսինքն` հանդիսան մ է տասն թ տարին լրացած, ﬔղս նակ անձ,

մ վերաբերյալ առկա չեն զորակոչից

տարկետ մ տալ ՝ ՀՀ օրենսդր թյամբ սահմանված հիմքերը և ով խաղաղ
պայմաններ մ զինվորական ծառայ թյան համար ճանաչվել է պիտանի:
Այս կապակց թյամբ անհրաժեշտ է նկատի

նենալ, որ օրենքով սահման-

ված կարգով զորակոչված, սակայն զինվորական ծառայ թյան ընթացք մ
իրավաս

մարﬓի կողﬕց հետագա զինվորական ծառայ թյան համար ոչ

պիտանի ճանաչված անձը (այդ թվ մ՝ անդամախեղման հետևանքով) զին-
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վորական ծառայ թյան կարգի դեմ

ղղված հանցագործ թյան ս բյեկտ է

ﬕնչև զորացրման պահը:
2)

Զինծառայողի կողﬕց իրեն ﬖասելը (անդամախեղ մը) կամ ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 363-րդ հոդվածով նախատեսված այլ արարքներից որևէ ﬔկը
կատարելը պայմանավորված է եղել զինվորական ծառայ թյ նից վերջնականապես ազատվել

նպատակով: Այս կապակց թյամբ հարկ է ընդգծել,

որ այն դեպք մ, երբ անձը օրենքով սահմանված կարգով զինվորական ծառայ թյան է անցել ՀՀ զինված

ժեր մ կամ այլ զորքեր մ և ծառայ թ-

յան ընթացք մ կատարել է ինքնաﬖաս մ (անդամախեղ մ) ոչ թե ծառայ թյ նից վերջնականապես խ սափել

նպատակով, այլ ցանկացած այլ

դրդապատճառով, ապա նա չի կարող քրեական պատասխանատվ թյան
ենթարկվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 363-րդ հոդվածի 4-րդ մասով (նախկին
խմբագր թյամբ 2-րդ մասով) արարքի ս բյեկտիվ կողﬕ բացակայ թյան
պատճառով, անկախ այն հանգամանքից, թե տվյալ դեպք մ ինքնաﬖաս մը հանգեցրել է կամ կարող էր հանգեցնել հետագա զինվորական ծառայ թյան դադարեցման, թե ոչ:

1.6. Զորակոչի ենթակա լինելը որպես ﬔղմաց ցիչ հանգամանք
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշ մ
Գործ թիվ ԵԱՔԴ/0120/01/09210
16. Ելնելով սյն որոշման 13-15-րդ կետերմ առկա վերլծթյնից` Վճռաբեկ դատարանը գտնմ է, որ ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի կողﬕց որպես Ռ. Խաչատրյանի պատասխանատվ թյ նն

պատիժը ﬔղմացնող հանգամանք դիտ-

ված՝ Արաբկիրի զինվորական կոﬕսարիատի ծան ց մը, ինչպես նաև զորակոչային տեղամաս մ կցագրման վկայականը ո՛չ

ղղակի, ո՛չ ան ղղակի կերպով

չեն վերաբեր մ հանցագործ թյանը կամ հանցավորի անձին, չեն բարձրացն մ
կամ իջեցն մ նրա արարքի հասարակական վտանգավոր թյան աստիճանը և
հետևաբար չեն կարող վկայել նրա նկատմամբ նշանակված պատժի կրման անհրաժեշտ թյան առկայ թյան կամ բացակայ թյան մասին:

210 http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905401344
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1.7. Կրկնակի պատասխանատվ թյան հարցը կարգապահական և
քրեական վար յթներ մ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն211
Հոդված 68. Կրկին դատվել

արգելքը

1.

Ոչ ոք չի կարող կրկին դատվել նյն արարքի համար:

2.

Սյն հոդվածի 1-ին մասի դրյթները չեն խոչընդոտմ գործի վերանայմանը՝ օրենքին համապատասխան, եթե առկա են նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքներ,
կամ գործի քննթյան ժամանակ տեղ են գտել հիﬓարար թերթյններ, որոնք
կարող էին ազդել գործի արդյնքի վրա:

ՀՀ քրեական օրենսգիրք212
Հոդված 10.

Արդար թյան

և

պատասխանատվ թյան

անհատականացման

սկզբ նքը
(...)
2.

Արգելվմ է անձին երկրորդ անգամ դատապարտել նյն հանցագործթյան համար:

ՀՀ քրեական դատավար թյան օրենսգիրք213
Հոդված 21. Կրկին անգամ դատվել

անթ յլատրելի թյ նը

1. Ոչ ոք չի կարող կրկին անգամ դատվել նյն արարքի համար:
(...)

Միջազգային իրավական դր յթներ
ՄԱԿ-ի Քաղաքացիական և քաղաքական իրավ նքների մասին դաշնագիր214
Հոդված 14
7.
211
212
213
214
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որի համար նա արդեն վերջնականապես դատապարտվել է կամ արդարացվել յրաքանչյր երկրի օրենքին և քրեական դատավարթյան իրավնքին համապատասխան:

Մարդ

իրավ նքների և հիﬓարար ազատ թյ նների պաշտպան թյան մասին
եվրոպական կոնվենցիա215

Հոդված 4. Կրկին անգամ չդատվել
1.

և չպատժվել

իրավ նքը

Ոչ ոք չպետք է ﬕևնյն պետթյան իրավազորթյան շրջանակներմ երկրորդ անգամ դատվի կամ քրեական դատավարթյան կարգով պատժվի այն հանցագործթյան կապակցթյամբ, որի համար նա արդեն վերջնականապես արդարացվել
է կամ դատապարտվել այդ պետթյան օրենքին և քրեական դատավարթյանը
համապատասխան։

2.

Նախորդ կետի դրյթները չեն խոչընդոտմ գործի վերանայմանը տվյալ պետթյան օրենքին և քրեական դատավարթյանը համապատասխան, եթե ի հայտ են
եկել նոր կամ նոր բացահայտված փաստեր, կամ նախորդ քննթյան ժամանակ
տեղ են գտել էական թերթյններ, որոնք կարող էին ազդել դրա արդյնքի վրա։

3.

Սյն հոդվածի դրյթներից շեղմ չի թյլատրվմ Կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածի
հիման վրա։

Մարդ

իրավ նքների եվրոպական դատարանի
նախադեպային իրավ նք

Էնգելն ընդդեմ Նիդեռլանդների (Engel v. Netherlands) գործով վճիռ, 8 հ նիսի
1976թ216
81. Կոնվենցիան, անկասկած, թյլ է տալիս պետթյններին հասարակական շահերի
պաշտպանի գործառյթն իրականացնելիս սահման անցկացնել քրեական և կարգապահական վարյթների ﬕջև, ինչպես նաև դրանց սահմանազատմ իրականացնել, սակայն հաշվի առնելով որոշակի պայմաններ։ Կոնվենցիան պետթյններին ազատթյն է տրամադրմ որպես հանցագործթյն բնորոշել իրավնքներից ﬔկի բնականոն իրականացﬕց շեղվող որևէ գործողթյն կամ անգործթյն։ Խոսքն այն իրավնքների մասին է, որոնք պաշտպանվմ են Կոնվենցիայով։
(...) Եթե պայմանավորվող պետթյնները կարողանային իրենց հայեցողթյամբ
իրավախախտմը որակել որպես կարգապահական՝ քրեականի փոխարեն, կամ
215 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870
216 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57479
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«խառը» իրավախախտմ կատարողին հետապնդել կարգապահական, այլ ոչ թե
քրեական մակարդակով, ապա 6-րդ և 7-րդ հոդվածների հիﬓական դրյթների
գործողթյնը կենթարկվեր նրանց ինքնիշխան կամքին։ Իրավասթյան այդպիսի
ընդլայնմը կարող է հանգեցնել Կոնվենցիայի նպատակների և խնդիրների հետ
անհամատեղելի արդյնքների։ Այդ պատճառով Դատարանը 6-րդ հոդվածին համապատասխան (...) իրավնք նի հավաստիանալ, որ կարգապահական վարյթը ոչ ﬕ կերպ չի փոխարինմ քրեական վարյթին:
82. Երբ զինծառայողը ﬔղադրվմ է որևէ գործողթյան կամ անգործթյան ﬔջ, որը
հակասմ է զինծառայողների գործնեթյնը կարգավորող իրավական նորﬕն,
պետթյնը սկզբնքորեն կարող է նրա նկատմամբ կիրառել կարգապահական,
այլ ոչ թե քրեական իրավնքը։
(...)
92. Թեև դատական կարգապահական վարյթը չի ղեկցվմ նյն երաշխիքներով,
ինչ քրեական դատավարթյնը քաղաքացիական անձանց նկատմամբ, սակայն,
այն արտոնթյններ է տրամադրմ այն անձանց, մ նկատմամբ կիրառվմ է
(...)։ Այս երկ տեսակի դատավարթյնների ﬕջև տարբերթյնը Պայմանավորվող պետթյնների օրենսդրթյններմ բացատրվմ է զինվորական և քաղաքացիական կյանքի պայմանների տարբերթյամբ։ Դրանք չեն կարող համարվել
խտրական զինծառայողների նկատմամբ 14 և 6 հոդվածների համատեքստմ։

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի որոշ ﬓեր
Գործ թիվ ՍԴ3/0080/01/12217
13. (...) Մեջբերված իրավադրյթները Վճռաբեկ դատարանը վերլծթյան է ենթարկել Դ. Բաբայանի գործով որոշման ﬔջ, որտեղ իրավական դիրքորոշմ է ձևավորել
այն մասին, որ «(...) ն յն արարքի համար կրկին անգամ դատվել

անթ յլատ-

րելի թյան (nօn bis in idem) սկզբ նքը հիﬓարար տեղ է զբաղեցն մ ՀՀ Սահմանադր թյամբ և ﬕջազգային պայմանագրերով երաշխավորված պաշտպան թյան համակարգ մ, որի հիմք մ ընկած է ﬔղքը քաված լինել

կանխավար-

կածը, և այն իրենից ներկայացն մ է ն յն արարքի համար ն յն անձին կրկին
քրեական հետապնդման չենթարկել , չդատապարտել , չպատժել

երաշխիք:

Ընդ որ մ, «ն յն արարքի համար» ձևակերպ մը նշանակ մ է, որ կրկնակի
դատապարտման անթ յլատրելի թյան առարկան պետք է ընկալվի ոչ թե հանցանքի իրավական որակման, այլ փաստական նկարագր թյան իմաստով:
(...) «նյն արարքի համար» ձևակերպմը ճիշտ կիրառել համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև Մարդ իրավնքների եվրոպական դատարանի նախադեպային
217 http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905401543

258
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իրավնքմ տեղ գտած «քրեական ﬔղադրանք» եզրյթի ﬔկնաբանմանը՝ Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի իմաստով:
Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի իմաստով իրավախախտ մը որպես «քրեական» որակել

չափորոշիչներն են` ա) իրավախախտման դասակարգ ﬓ ըստ ազգային

օրենսդր թյան, բ) իրավախախտման բն յթը, գ) նշանակված կամ հնարավոր
պատժի խստ թյան աստիճանը: Ընդ որ մ, իրավախախտ մը «քրեական»
որակել

համար բավարար է այդ չափորոշիչներից ﬕայն ﬔկի, այլ ոչ թե բոլորի

պարտադիր առկայ թյ նը» (տե՛ս Դավիթ Բորիսի Բաբայանի գործով Վճռաբեկ
դատարանի 2012 թվականի հնիսի 8-ի թիվ ԿԴ1/0043/01/11 որոշման 22-24-րդ կետերը):
Գործ թիվ ԿԴ1/0043/01/11218
22. (...) Վերոգրյալ իրավանորﬔրի բովանդակային վերլծթյնից հետևմ է, որ
նյն արարքի համար կրկին անգամ դատվել

անթ յլատրելի թյան (non bis in

idem) սկզբ նքը հիﬓարար տեղ է զբաղեցն մ ՀՀ Սահմանադր թյամբ և ﬕջազգային պայմանագրերով երաշխավորված պաշտպան թյան համակարգ մ,
որի հիմք մ ընկած է ﬔղքը քաված լինել

կանխավարկածը, և այն իրենից ներ-

կայացն մ է ն յն արարքի համար ն յն անձին կրկին քրեական հետապնդման
չենթարկել , չդատապարտել , չպատժել

երաշխիք։ Ընդ որ մ՝ «ն յն արար-

քի համար» ձևակերպ մը նշանակ մ է, որ կրկնակի դատապարտման անթ յլատրելի թյան առարկան պետք է ընկալվի ոչ թե հանցանքի իրավական որակման, այլ փաստական նկարագր թյան իմաստով։
23. Վճռաբեկ դատարանը գտն մ է, որ «ն յն արարքի համար» ձևակերպ մը ճիշտ
կիրառել

համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև Մարդ

իրավ նքների եվ-

րոպական դատարանի նախադեպային իրավ նք մ տեղ գտած «քրեական ﬔղադրանք» եզր յթի ﬔկնաբանմանը՝ Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի
իմաստով։
Այսպես` Էնգելը և այլոք ընդդեմ Նիդեռլանդների գործով Եվորպական դատարանը
դիրքորոշմ է հայտնել, որ (...) Կոնվենցիան, անկասկած թ յլ է տալիս պետ թյ ններին հասարակական շահերի պաշտպանի գործառ յթն իրականացնելիս
սահման անցկացնել քրեական և կարգապահական վար յթների ﬕջև, ինչպես
նաև դրանց սահմանազատ մ իրականացնել, սակայն հաշվի առնելով որոշակի
պայմաններ։ Կոնվենցիան պետ թյ ններին ազատ թյ ն է տրամադր մ որպես հանցագործ թյ ն բնորոշել իրավ նքներից ﬔկի բնականոն իրականաց ﬕց շեղվող որևէ գործող թյ ն կամ անգործ թյ ն։ Խոսքն այն իրավ նքների մասին է, որոնք պաշտպանվ մ են Կոնվենցիայով։ (...) Եթե պայմանավոր218 http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905400920
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վող պետ թյ նները կարողանային իրենց հայեցող թյամբ իրավախախտ մը
որակել որպես կարգապահական՝ քրեականի փոխարեն, կամ «խառը» իրավախախտ մ կատարողին հետապնդել կարգապահական, այլ ոչ թե քրեական մակարդակով, ապա 6-րդ և 7-րդ հոդվածների հիﬓական դր յթների գործող թյ նը կենթարկվեր նրանց ինքնիշխան կամքին։ Իրավաս թյան այդպիսի ընդլայն մը կարող է հանգեցնել Կոնվենցիայի նպատակների և խնդիրների հետ
անհամատեղելի արդյ նքների։ Այդ պատճառով Դատարանը 6-րդ հոդվածին
համապատասխան (...) իրավ նք

նի հավաստիանալ , որ կարգապահական

վար յթը ոչ ﬕ կերպ չի փոխարին մ քրեական վար յթին (տե՛ս Engel and others
v. The Netherlands գործով 1976 թվականի հնիսի 8-ի վճիռը, գանգատ թիվ 5100/71,
5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, կետ 81)։
Գալստյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական դատարանը դիրքորոշմ է
հայտնել այն մասին, որ «Դատարանը գտնմ է, որ որպեսզի պարզվի, թե արդյոք
իրավախախտմը Կոնվենցիայի իմաստով որակվմ է որպես «քրեական», առաջին
հերթին անհրաժեշտ է որոշակիացնել, թե իրավախախտմը սահմանող դրյթը
Պատասխանող պետթյան իրավական համակարգմ գտնվմ է քրեական իրավնքմ, հաջորդը՝ պետք է հաշվի առնվի «իրավախախտման բնյթը» և հնարավոր պատժի ծանրթյնը (...)։ Բոլոր դեպքերմ, ներպետական իրավական համակարգմ տրված բնորոշմը 6-րդ հոդվածի իմաստով որոշիչ չէ և խնդրո առարկա
իրավախախտման բնյթն առավել կարևոր գործոն է (...)։ Դատարանը նշմ է, որ
(...) դիմմատի նկատմամբ կիրառված սանկցիայի նպատակը եղել է զտ պատժիչ և կանխարգելիչ։ Ի վերջո, ինչ վերաբերմ է պատժի խստթյանը, Դատարանը
գտնմ է, որ ազատթյնից զրկման կիրառմը որպես պատիժ ընդհանր առմամբ պատկանմ է քրեական ոլորտին, եթե այն իր բնյթով, տևողթյամբ կամ
իրականացման եղանակով էականորեն ﬖասակար չէ (...)։ Սյն գործով դիմմատն ազատթյնից զրկվել է երեք օր ժամանակով և այս ընթացքմ պահվել է
փակի տակ։ Ընդ որմ, առավելագյն պատիժը, որը կարող էր սահմանվել, հանդիսանմ էր 15-օրյա կալանքը։ Այս դիտարկﬓերը բավարար են հաստատված
համարել, որ այն արարքը, որի կատարման համար դիմմատն ﬔղադրվմ էր,
Կոնվենցիայի իմաստով կարելի է դասակարգել որպես քրեական (...)» (տե՛ս Galstyan
v. Armenia գործով 2007 թվականի նոյեմբերի 15-ի վճիռը, գանգատ թիվ 26986/03,
կետեր 56-60)։
24. Այսպիսով, Եվրոպական դատարանի վերոգրյալ դիրքորոշﬓերից հետևմ է, որ
Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի իմաստով իրավախախտ մը որպես «քրեական»
որակել

չափորոշիչներն են` ա) իրավախախտման դասակարգ ﬓ ըստ ազգա-

յին օրենսդր թյան, բ) իրավախախտման բն յթը, գ) նշանակված կամ հնարավոր պատժի խստ թյան աստիճանը։ Ընդ որ մ, իրավախախտ մը «քրեական»
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որակել

համար բավարար է այդ չափորոշիչներից ﬕայն ﬔկի, այլ ոչ թե բոլորի

պարտադիր առկայ թյ նը։
25. Անդրադառնալով non bis in idem սկզբ նքին՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագր մ է, որ դրա կիրառման վերաբերյալ Մարդ

իրավ նքների եվրոպական դա-

տարանը դիրքորոշ մ է հայտնել Սերգեյ Զոլոտ խինն ընդդեմ Ռ սաստանի
գործով կայացված վճռ մ, որի համաձայն՝ նախադեպային իրավ նքի հիմքը,
որը ձևավորվել է դատարանի կողﬕց 7-րդ արձանագր թյան 4-րդ հոդվածի բողոքարկման արդյ նք մ, փաստ մ է, որ առկա է ﬕ քանի մոտեց մ այն հարցի
հետ կապված, թե ն յնն են արդյոք այն արարքները, որոնց ﬔջ դիմողը ﬔղադրվ մ է։ Առաջին մոտեց մը, որը հիﬓվ մ է դիմողի «ն յն վարքագծի վրա» անկախ այն բանից, թե այդ վարքագիծն ինչպես է որակվ մ օրենքով (idem factum),
ներկայացված է Gradinger-ի գործով կայացված վճռ մ (...), որի համաձայն՝ թեև
երկ

հանցագործ թյ նների տարբերակ մը, բն յթն

բեր են եղել, տեղի է
քանի որ երկ

նպատակները տար-

նեցել 7-րդ արձանագր թյան 4-րդ հոդվածի խախտ մ,

որոշ ﬓերն էլ հիﬓված են եղել դիմողի ն յն վարքագծի վրա։

(...) Երկրորդ մոտեց մը ևս բխ մ է այն ենթադր թյ նից, որ ﬔղադրյալի վարքագիծը, որի վրա հիﬓված է ﬔղադրանքը, ն յնն է, սակայն նշվ մ է, որ ն յն
վարքագիծը կարող է հասցնել ﬕ քանի հանցագործ թյան, որոնք կարող են
քննվել տարբեր վար յթներ մ։ (...) Դատարանի կարծիքով, թեև արդարադատ թյան պատշաճ իրականացման սկզբ նքին ավելի համահ նչ կլիներ այն,
որ երկ

հանցագործ թյ նների վերաբերյալ գործերը քննվեին ն յն դատա-

րան մ՝ ﬔկ վար յթով, սակայն այն փաստը, որ քննվող գործով երկ

վար յթ

է իրականացվել, էական չի հանդիսան մ։ (...) Երրորդ մոտեց մը շեշտադր մ
է երկ

հանցագործ թյ նների «էական տարրերը»։ (...) Դատարանը գտն մ է,

որ տարբեր մոտեց ﬓերի առկայ թյ նը, կապված այն խնդրի հետ, թե դիմողին ﬔղսագրվող արարքն իսկապես համընկն մ է այն արարքի հետ, որի համար նա արդեն դատապարտվել կամ արդարացվել է, առաջացն մ է իրավական
անորոշ թյ ն, որը համատեղելի չէ այնպիսի հիﬓարար իրավ նքի հետ, ինչպիսին է ն յն հանցագործ թյան համար երկ

անգամ չﬔղադրվելը (...)։

(...) Դատարանը կարծ մ է, որ 7-րդ արձանագր թյան 4-րդ հոդվածը պետք է ընկալվի այնպես, որ արգելվի երկրորդ «հանցագործ թյան» ﬔջ ﬔղադրելը կամ դատապարտելը, քանի որ այն բխ մ է ն յն փաստերից կամ այնպիսի փաստերից,
որոնք ըստ է թյան նման են։
7-րդ արձանագր թյան 4-րդ հոդված մ ամրագրված երաշխիքները ենթակա են
կիրառման նոր ﬔղադրանք հար ցել

ժամանակ, երբ սկզբնական արդարա-

ց մը կամ դատապարտ ﬓ արդեն ձեռք է բերել res judicata

ժը։ Այս հատ-

ման կետ մ առկա նյ թը, անկասկած, ներառ մ է այն որոշ մը, որով առաջին
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«պատժիչ վար յթը» եզրափակվել է և այն ﬔղադրանքները, որոնք ներկայացվել են դիմողին նոր վար յթով։ Որպես կանոն, այս փաստաթղթեր մ պետք է
երկ ստեք առկա լինեն այն հանցագործ թյան փաստական հանգամանքները,
որի համար դիմողն արդեն դատապարտվել է, և այն հանցագործ թյան, որի համար նրան ﬔղադրանք է առաջադրվել։ Դատարանի կարծիքով, նման փաստական հանգամանքները որպես ելակետ բավարար են պարզաբանել
հարցը, թե արդյոք երկ

համար այն

վար յթների փաստերը եղել են նման, թե ըստ է թյան

ն յնական։ Դատարանը շեշտադր մ է, որ կարևոր չէ, թե նոր ﬔղադրանքների
որ հատվածներն են, ի վերջո, հետագա վար յթներով բավարարվել կամ ﬔրժվել, քանի որ 7-րդ արձանագր թյան 4-րդ հոդվածն ամրագր մ է երաշխիքներ՝
ղղված նոր վար յթով ﬔղադրվել
լ

կամ պատասխանատվ թյան ենթարկվե-

դեմ և ոչ թե երկրորդ անգամ դատապարտվել

կամ արդարացվել

արգելքի

դեմ (...)։
Դատարանը կրկնմ է, որ 7-րդ արձանագր թյան 4-րդ հոդվածը չի սահմանափակ մ երկ

անգամ չﬔղադրվել

և դատարանի առաջ չկանգնել

իրավ նքը

(...)։ 7-րդ արձանագր թյան 4-րդ հոդվածը կիրառվ մ է անգամ այն դեպքեր մ,
երբ անձը ﬔղադրվել է, սակայն չի դատապարտվել։ Դատարանը կրկն մ է, որ
7-րդ արձանագր թյան 4-րդ հոդվածը սահման մ է երեք տարբեր երաշխիքներ
և նշ մ, որ որևէ ﬔկը չպետք է լինի ա) ﬔղադրման ենթակա, բ) ﬔղադրված կամ
գ) դատապարտված ն յն հանցագործ թյան համար (տե՛ս Sergey Zolotukhin v.
Russia գործով 2009 թվականի փետրվարի 9-ի վճիռը, գանգատ թիվ 14939/03,
կետեր 107-122)։
26. (...) Վերլծելով վերոգրյալ դրյթները` Վճռաբեկ դատարանն արձանագրմ է, որ
զինված

ժերի կարգապահական նախկին կանոնադր թյան հիման վրա կար-

գապահական տ յժի կարգով զինծառայողները կարող էին համապատասխանաբար ﬕնչև 10 կամ 7 օր ժամկետով ﬔկ սացվել և պահվել խցեր մ` կայազորային կարգապահական ﬔկ սարան մ։ Ընդ որ մ, ն յն ﬔկ սարան մ
են պահվել նաև քրեական վար յթի շրջանակներ մ ձերբակալված կամ կալանավորված, ինչպես նաև դատապարտված զինծառայողները։ Կարգապահական
տ յժի կարգով ﬔկ սացված զինծառայողների համար սահմանված են եղել
ն յնպիսի իրավ նքներ և պարտական թյ ններ, ինչպիսիք

նեցել են ձեր-

բակալվածները, կալանավորվածները կամ դատապարտվածները։ Այլ խոսքով՝
կարգապահական պատասխանատվ թյան ենթարկված անձանց ազատ թյ նը սահմանափակվել է և նրանք պահվել են ﬔկ սացման ն յն պայմաններ մ,
ինչ որ ձերբակալված, կալանավորված և դատապարտված անձինք։
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Գործ թիվ ԼԴ/0093/01/12219
23. Զինծառայողի նկատմամբ կալանքը որպես կարգապահական տյժ կիրառված լինել պայմաններմ նյն արարքի համար նրան քրեական պատասխանատվթյան ենթարկելիս կրկին անգամ դատվել անթյլատրելիթյան սկզբնքին Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել է Դ.Բաբայանի գործով կայացված որոշման ﬔջ,
որտեղ իրավական դիրքորոշմ է ձևավորել այն մասին, որ «(...) ն յն արարքի համար կրկին անգամ դատվել

անթ յլատրելի թյան (non bis in idem) սկզբ ն-

քը հիﬓարար տեղ է զբաղեցն մ ՀՀ Սահմանադր թյամբ և ﬕջազգային պայմանագրերով երաշխավորված պաշտպան թյան համակարգ մ, որի հիմք մ
ընկած է ﬔղքը քաված լինել

կանխավարկածը, և այն իրենից ներկայացն մ

է ն յն արարքի համար ն յն անձին կրկին քրեական հետապնդման չենթարկել , չդատապարտել , չպատժել

երաշխիք։ Ընդ որ մ, «ն յն արարքի հա-

մար» ձևակերպ մը նշանակ մ է, որ կրկնակի դատապարտման անթ յլատրելի թյան առարկան պետք է ընկալվի ոչ թե հանցանքի իրավական որակման, այլ
փաստական նկարագր թյան իմաստով։
(...) Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի իմաստով իրավախախտ մը որպես «քրեական»
որակել

չափորոշիչներն են` ա) իրավախախտման դասակարգ ﬓ ըստ ազգա-

յին օրենսդր թյան, բ) իրավախախտման բն յթը, գ) նշանակված կամ հնարավոր պատժի խստ թյան աստիճանը։ Ընդ որ մ, իրավախախտ մը «քրեական»
որակել

համար բավարար է այդ չափորոշիչներից ﬕայն ﬔկի, այլ ոչ թե բոլորի

պարտադիր առկայ թյ նը» (տե՛ս Դավիթ Բորիսի Բաբայանի գործով Վճռաբեկ
դատարանի 2012 թվականի հնիսի 8-ի թիվ ԿԴ1/0043/01/ 11 որոշման 22-րդ և 24րդ կետերը)։

219 http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=13229323905400905
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2. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔ
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն220
Հոդված 51. Տեղեկ թյ ններ ստանալ
1.

իրավ նքը

Յրաքանչյր ոք նի պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների
 պաշտոնատար անձանց գործնեթյան մասին տեղեկթյններ ստանալ և
փաստաթղթերին ծանոթանալ իրավնք:

2.

Տեղեկթյններ ստանալ իրավնքը կարող է սահմանափակվել ﬕայն օրենքով` հանրային շահերի կամ այլոց հիﬓական իրավնքների և ազատթյնների
պաշտպանթյան նպատակով:

3.

Տեղեկթյններ ստանալ կարգը, ինչպես նաև տեղեկթյնները թաքցնել կամ
դրանց տրամադրﬓ անհիﬓ ﬔրժել համար պաշտոնատար անձանց պատասխանատվթյան հիմքերը սահմանվմ են օրենքով:

ՀՀ քրեական օրենսգիրք221

Հոդված 306. Պետական գաղտնիք հրապարակելը
1.

Պետական գաղտնիք պարնակող տեղեկթյններ դիտավորթյամբ հրապարակելն այն անձի կողﬕց, ով պետական գաղտնիքի հետ ծանոթանալ իրավնք ներ, և մ դա վստահված է եղել կամ հայտնի է դարձել ծառայթյան բերմամբ, եթե
բացակայմ են պետական դավաճանթյան հատկանիշները՝
պատժվմ է կալանքով՝ երկսից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագյնը չորս տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ
որոշակի գործնեթյամբ զբաղվել իրավնքից զրկելով՝ առավելագյնը երեք
տարի ժամկետով:

2.

Պետական գաղտնիքն անզգշթյամբ հրապարակելը՝
պատժվմ է կալանքով՝ առավելագյնը երկ աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագյնը երկ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործնեթյամբ զբաղվել իրավնքից զրկելով՝ առավելագյնը
երեք տարի ժամկետով:

3.

Սյն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որն անզգշթյամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ՝

220 http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm
221 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142047

264

ԶԻՆՎԱԾ LԺԵՐLՄ ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆLLՆ

պատժվմ է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ
զբաղեցնել կամ որոշակի գործնեթյամբ զբաղվել իրավնքից զրկելով՝ առավելագյնը երեք տարի ժամկետով:

Միջազգային իրավական դր յթներ
ՄԱԿ-ի Քաղաքացիական և քաղաքական իրավ նքների մասին դաշնագիր222
Հոդված 19
1.

Յրաքանչյր մարդ իրավնք նի անարգել կերպով հավատարիմ ﬓալ իր կարծիքներին:

2.

Յրաքանչյր մարդ նի իր կարծիքն ազատ արտահայտել իրավնք. այդ իրավնքն ընդգրկմ է, անկախ պետական սահմաններից, բանավոր, գրավոր կամ
մամլի ﬕջոցով կամ էլ գեղարվեստական ձևով արտահայտված կամ ﬕ այլ ձևով
սեփական ընտրթյամբ աﬔն տեսակի ինֆորմացիա  գաղափարներ որոնել,
ստանալ և տարածել ազատթյնը:

3.

Սյն հոդվածի 2-րդ կետմ նախատեսված իրավնքներից օգտվելը դնմ է հատկ պարտականթյններ և հատկ պատասխանատվթյն: Հետևաբար, այն
կապված է որոշ սահմանափակﬓերի հետ, սակայն, պետք է սահմանվեն օրենքով
և լինեն անհրաժեշտ.

ա/ այլ անձանց իրավնքներն  հեղինակթյնը հարգել համար.
բ/

պետական անվտանգթյան, հասարակական կարգի, բնակչթյան առող ջթյան
կամ բարոյականթյան պահպանթյան համար:

Մարդ

իրավ նքների և հիﬓարար ազատ թյ նների պաշտպան թյան մասին
եվրոպական կոնվենցիա223

Հոդված 101. Արտահայտվել
1.

ազատ թյ ն

Յրաքանչյր ոք նի ազատորեն արտահայտվել իրավնք։ Այս իրավնքը ներառմ է սեփական կարծիք նենալ, տեղեկթյններ և գաղափարներ ստանալ և տարածել ազատթյնը՝ առանց պետական մարﬕնների ﬕջամտթյան և
անկախ սահմաններից։ Այս հոդվածը չի խոչընդոտմ պետթյններին` սահմանել ռադիոհաղորդﬓերի, հեռստատեսային կամ կինեմատոգրաֆիական ձեռնարկթյնների լիցենզավորմ։

2. Այս ազատթյնների իրականացմը, քանի որ այն կապված է պարտավորթյն222 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500
223 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870
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ների և պատասխանատվթյան հետ, կարող է պայմանավորվել այնպիսի ձևականթյններով, պայմաններով, սահմանափակﬓերով կամ պատժաﬕջոցներով,
որոնք նախատեսված են օրենքով և անհրաժեշտ են ժողովրդավարական հասարակթյնմ` ի շահ պետական անվտանգթյան, տարածքային ամբող ջականթյան
կամ հասարակթյան անվտանգթյան, անկարգթյնները կամ հանցագործթյնները կանխել, առող ջթյնը կամ բարոյականթյնը, ինչպես և այլ անձանց
հեղինակթյնը կամ իրավնքները պաշտպանել, խորհրդապահական պայմաններով ստացված տեղեկատվթյան բացահայտմը կանխել կամ արդարադատթյան հեղինակթյնն  անաչառթյնը պահպանել նպատակով։

Մարդ

իրավ նքների եվրոպական դատարանի
նախադեպային իրավ նք

Հաջիանաստասի ն ընդդեմ Հ նաստանի (Hadjianastassiou v. Greece) գործով
վճիռ, 16 դեկտեմբերի 1992թ.224
45. (...) հեռակառավարվող հրթիռի արտադրթյնը օդային ժերի կողﬕց որակվել
է որպես «ռազմական գաղտնիք»։ Դիմմատի ﬔղադրանքը վերաքննիչ դատարանմ հիﬓված է եղել «ընդհանր տեղեկատվթյան» հրապարակման վրա, որը
պետք է գաղտնի պահվեր՝ ելնելով ռազմական շահերից։ Վերաքննիչ դատարանի
կողﬕց նշանակված փորձագետները եզրակացրել են, որ թեև երկ սﬓասիրթյններմ կիրառվել են տարբեր ﬔթոդներ, այնաﬔնայնիվ, «տեխնիկական
գիտելիքի որոշակի փոխանցմ ակնհայտորեն տեղի է նեցել»։ (...) Դատարանի
կարծիքով, տվյալ զենքի և, հետևաբար, համապատասխան տեխնիկական գիտելիքների առմով առկա պետական շահը ցյց է տալիս դրա արտադրթյան առաջընթացմ պետթյան որոշակի շահագրգռվածթյնը, հետևաբար, դրա բացահայտմը կարող է ﬖաս պատճառել ազգային անվտանգթյանը։

ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշ ﬓեր
ՍԴՈ – 1010, 6 մարտի 2012թ.
5.

ՀՀ սահմանադրական դատարանն արձանագրմ է, որ ՀՀ Սահմանադրթյան 27րդ հոդվածի համաձայն` խոսքի ազատ թյան իրավ նքը ներառ մ է նաև տեղեկ թյ ններ փնտրել

և ստանալ

ազատ թյ նը: Հանրային տեղեկատվ թ-

224 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57779
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յան մատչելի թյ նը ժողովրդավար թյան և հանր թյան առջև պատասխանատ

պետական կառավարման թափանցիկ թյան էական նախապայմաններից

է: Հասարակական կարծիքի ﬕջոցով իրականացվող ժողովրդավարական վերահսկող թյ նը խթան մ է պետական իշխան թյան գործող թյ նների թափանցիկ թյ նը և նպաստ մ պետական մարﬕնների
ձանց հաշվետ

պաշտոնատար ան-

գործ նե թյանը:

Սահմանադրական այս իրավ նքը, սակայն, բացարձակ իրավ նք չէ և ենթակա
է սահմանափակման ՀՀ Սահմանադր թյան 43-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերով և կարգով: Այս սահմանադրական արժեքի հարաբերակց թյ նն այլ սահմանադրական արժեքների հետ, մասնավորապես, պետական անվտանգ թյան
հետ, որոշ մ է դրա հնարավոր սահմանափակ ﬓերի բն յթը: ՀՀ Սահմանադր թյան 43-րդ հոդված մ նշված` պետական անվտանգ թյան պաշտպան թյան իրավաչափ նպատակի համար տեղեկ թյ ններ փնտրել

և ստանալ

ազատ թյան սահմանափակման հնարավոր թյ նը թ յլ է տալիս պետական
իշխան թյանը պետական կամ ծառայողական գաղտնիքի շարքին դասել և ըստ
այդմ սահմանափակել այն տեղեկ թյ նների մատչելի թյ նը, որոնց տարած մը կարող է ﬖաս պատճառել պետական անվտանգ թյանը: ՀՀ Սահմանադրթյան 43-րդ հոդվածին համապատասխան` «Տեղեկատվթյան ազատթյան մասին» ՀՀ օրենքի` «Տեղեկատվթյան ազատթյան սահմանափակﬓերը» վերտառթյամբ 8-րդ հոդվածը սահմանափակմ է այն տեղեկատվթյան մատչելիթյնը, որը պարնակմ է պետական, ծառայողական, բանկային կամ առևտրային
գաղտնիք:
(...)
6.

(...) Վերոհիշյալի հիման վրա Սահմանադրական դատարանը գտն մ է, որ երաշխավորվ մ է բացառապես օրենքով իրավ նքների սահմանափակման սահմանադրական սկզբ նքի իրաց մը, իսկ ենթաօրենսդրական ակտերին վերապահվ մ է օրենքի պահանջների իրականացման ապահովման գործառ յթ:

7. «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածը սահմանմ է տեղեկթյնները պետական և ծառայողական գաղտնիքի շարքին դասել բնագավառմ պետական, տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների և
պաշտոնատար անձանց լիազորթյնները: Օրենսդիրը, օրենքի 9-րդ հոդվածով
նախատեսելով պետական գաղտնիքի շարքին դասելն ենթակա տեղեկթյններն ըստ համապատասխան բնագավառների` 12-րդ հոդվածով տեղեկթյնների
գաղտնագրման բնագավառմ ﬕասնական պետական քաղաքականթյն իրականացնել նպատակով լիազորմ է ՀՀ կառավարթյանը մշակել Հայաստանի
Հանրապետթյան պետական գաղտնիքի շարքին դասվող տեղեկթյնների ցանկը, որմ նաև նշվմ են տեղեկթյններից յրաքանչյրը տնօրինել լիազո-
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րթյամբ օժտված պետական մարﬕնները: Օրենքի համաձայն` նշված ցանկը վավերացվմ է ՀՀ Նախագահի կողﬕց, վերանայվմ է անհրաժեշտթյան դեպքմ
և ենթակա է հրապարակման: Օրենքն ամրագրելով այդ ցանկի հրապարակային
բնյթը` ապահովմ է դրա մատչելիթյնը և դրան առնչվող անձանց գործողթյնների կանխատեսելիթյնը:
Օրենքի 8-րդ հոդվածով հանրապետական գործադիր մարﬕններին վերապահելով
իրենց իրավաս թյան շրջանակներ մ տեղեկթյնները պետական և ծառայողական գաղտնիքի շարքին դասել լիազորթյն` օրենսդիրը ﬕաժամանակ 12-րդ
հոդվածմ հստակեցրել է այդ մարﬕնների կողﬕց մշակման ենթակա գերատեսչական ցանկերի բնյթը` համաձայն որի դրանք հանդիսանմ են ընդլայնված ցանկեր:
(...)
ՀՀ կառավարթյան 1998 թվականի հոկտեմբերի 29-ի թիվ 665 որոշմամբ հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետթյան պետական գաղտնիքի շարքը դասվող
տեղեկթյնների ցանկի մշակման կարգը: Այդ որոշմամբ հաստատված կարգի
2-րդ կետի համաձայն` «Պետական գաղտնիքի շարքը դասվող տեղեկթյնների
ցանկերի նախագծերը մշակվմ են «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետթյան օրենքի 9-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան...»: Այսինքն` դրանք պետք է ներառեն պետական գաղտնիքի շարքին դասել

ենթակա` օրենքի պահանջներից բխող տեղեկ թյ նները: Դա հա-

վասարապես վերաբեր մ է նաև գերատեսչական ընդլայնված ցանկերին:
Վերոնշյալից ելնելով` ՀՀ սահմանադրական դատարանը գտնմ է, որ.
ա) սահմանված կարգով կազմված պետական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկթյնների գերատեսչական մանրամասնված ցանկերն ինքնին չեն կարող հանգեցնել
տեղեկատվթյն ստանալ իրավնքի սահմանափակման: Այդ իրավնքի սահմանափակﬓերը նախատեսված են օրենքով, և օրենսդիրը վիճարկվող նորﬔրով
նախատեսված լիազորթյան սահմանմամբ ոչ թե իրավնքի սահմանափակﬓեր
սահմանել իր բացառիկ լիազորթյնը պատվիրակել է գործադիր իշխանթյան
մարﬕններին, այլ իրականացնելով սահմանափակﬓեր սահմանել իր սահմանադրական լիազորթյնը` այդ մարﬕններին լիազորել է իրացնել օրենքով սահմանված սահմանափակմը,
բ)

ՀՀ կառավար թյան վերոհիշյալ որոշ ﬓերը, որոնց իրավաչափ թյ նը խնդիր
չի հար ց մ, ՀՀ Նախագահի կողﬕց վավերացվել են ՀՀ Սահմանադր թյան
2005թ. փոփոխ թյ ններից առաջ` գործող կարգի պահանջներին համապատասխան: Հաշվի առնելով սահմանադրական փոփոխ թյ ններից հետո ՀՀ
կառավար թյան որոշ ﬓերի ընդ նման և գործող թյան ﬔջ դնել

նոր կար-

գը` օրենսդիրը պարտավոր էր ՀՀ Սահմանադր թյան 117-րդ հոդվածի 1-ին մա-
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սի պահանջներից ելնելով անհրաժեշտ փոփոխ թյ ններ կատարել «Պետական
և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մաս մ,
նկատի

նենալով, որ պետական գաղտնիքի շարքին դասվող տեղեկ թյ ննե-

րի ցանկի նոր փոփոխ թյ նների անհրաժեշտ թյան դեպք մ ՀՀ Նախագահն
այդ փոփոխ թյ ններն այլևս նախկին մ գործող ընթացակարգով չի կարող
վավերացնել:
8.

(...) Օրենքի նշված նորﬔրը համադրելով 2-րդ հոդված մ տրված` պետական
և ծառայողական գաղտնիքի հասկաց թյան սահմանման հետ, Սահմանադրական դատարանն արձանագր մ է, որ տեղեկ թյ նների գաղտնագրման գործընթացի իրավակարգավորման առնչ թյամբ օրենքի իրավակարգավորման
ընդհան ր տրամաբան թյ նից բխ մ է, որ սահմանափակ ﬓերը սահմանված կարգով կիրառելի են տեղեկ թյ նների նկատմամբ, որոնց տարած մը
կարող է ծանր հետևանքներ առաջացնել Հայաստանի Հանրապետ թյան անվտանգ թյան համար:
Ելնելով վերոհիշյալից` օրենքի 12-րդ հոդվածի վիճարկվող 7-րդ մաս մ տեղ
գտած «գերատեսչական ցանկերը գաղտնագրվ մ են» ձևակերպ մը կնշանակեր այդ ցանկերի նկատմամբ սահմանափակ ﬓերի կիրառ մ` պայմանավորված այն հանգամանքով, որ դրանց բովանդակ թյան բացահայտ մը կարող է
ծանր հետևանքներ առաջացնել Հայաստանի Հանրապետ թյան անվտանգ թյան համար: Մինչդեռ գերատեսչական ցանկերը պարզապես մանրամասն մ են
օրենքով նախատեսված և ՀՀ կառավար թյան կողﬕց հաստատված հրապարակային ցանկ մ նշված ոլորտները:
Ինչ վերաբերմ է այնպիսի հնարավոր իրավիճակներին, երբ գերատեսչական
ցանկերմ ընդգրկվող կոնկրետ տեղեկթյան վերտառթյնը (անվանմը) ինքնին անխսափելիորեն կարող է արդեն իսկ ամրագրման փաստի ժով իրենից
պետական գաղտնիք ներկայացնել, ապա նման դեպքերմ օրենքից բխող գաղտնագրման սկզբնքներին, մասնավորապես, գաղտնագրման հիﬓավորվածթյան
սկզբնքին համապատասխան այն կարող է դիտարկվել որպես տեղեկթյն, որի
տարածմը կարող է ծանր հետևանքներ առաջացնել Հայաստանի Հանրապետթյան անվտանգթյան համար, և որպես կոնկրետ տեղեկթյն գաղտնագրվել:
Բացի դրանից, ինչպես ՀՀ սահմանադրական դատարանը, այնպես էլ Մարդ իրավնքների եվրոպական դատարանը, անդրադառնալով տեղեկթյններ փնտրել և ստանալ ազատթյան իրավաչափ սահմանափակﬓերի չափորոշիչներին,
իրավական դիրքորոշմ են արտահայտել այն մասին, որ, նախևառաջ, այդ ազատթյան սահմանափակման իրավական հիմքը պետք է բավարարի մատչելիթյան
և կանխատեսելիթյան որակները: Սահմանափակման իրավական հիմքին վերա-
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բերող այս պահանջների կարևորթյնն է՛լ ավելի է ընդգծվմ, երբ նշված ազատթյանը ﬕջամտթյնը դրսևորվմ է անձին համապատասխան տեղեկթյններ տարածել համար քրեական պատասխանատվթյան ենթարկել ձևով:
ՀՀ քրեական օրենսգիրքը նախատեսմ է պետական գաղտնիքի տարածմանն
առնչվող ﬕ քանի հանցակազմ, մասնավորապես` «պետական դավաճանթյնը»
(ՀՀ քր. օր., 299-րդ հոդված), «լրտեսթյնը» (ՀՀ քր. օր., 302-րդ հոդված), «պետական գաղտնիք հրապարակելը» (ՀՀ քր. օր., 306-րդ հոդված): Հիմք ընդնելով
այն հանգամանքը, որ նշված արարքների համար անձի դատապարտման համար`
ի լրﬓ «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ կառավարթյան կողﬕց հաստատված` գաղտնագրման ենթակա տեղեկթյնների
հրապարակային ցանկի, իրավական հիմք կարող է հանդիսանալ նաև այս կամ այն
գերատեսչական գաղտնագրված ցանկով գաղտնագրված տեղեկթյնը` Սահմանադրական դատարանը գտնմ է, որ տեղեկ թյ ններից բացի նաև գերատեսչական ցանկերի գաղտնագր մը կարող է խոչընդոտել իրավ նքի ս բյեկտներին կանխատեսել իրենց գործող թյ նների իրավական հետևանքները, մասնավորապես, նկատի

նենալ, որ տարածած տեղեկ թյ նները հանդիսան մ

են պետական գաղտնիք` հանգեցնելով քրեական պատասխանատվ թյան:
Այս խնդրին անդրադարձել են նաև ﬕ շարք ﬕջազգային կազմակերպթյններ:
Մասնավորապես, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը «Լրտեսթյան կամ պետական գաղտնիք հրապարակել վերաբերյալ քրեական գործերով
արդար դատաքննթյան մասին» թիվ 1551 (2007) բանաձևի 10.2-րդ կետմ արձանագրել է հետևյալ սկզբնքը. «...պետական գաղտնիքի վերաբերյալ օրենսդրթյնը, ներառյալ քրեական պատասխանատվթյան համար հիմք հանդիսացող գաղտնագրման ենթակա տեղեկթյնների ցանկերը, պետք է լինեն հստակ  առաջին
հերթին հրապարակային: Քրեական պատասխանատվթյն սահմանող գաղտնի
ակտերը չեն կարող համատեղելի համարվել Եվրոպայի խորհրդի իրավական չափորոշիչների հետ և պետք է վերացվեն բոլոր անդամ պետթյններմ»:
Միաժամանակ, Մարդ իրավնքների եվրոպական դատարանի` Շտոլն ընդդեմ
Շվեյցարիայի գործով վճռմ (2007թ. դեկտեմբերի 10, կետ 44, Stօll v. Switzerlaոd)
վկայակոչված է վերոհիշյալ բանաձևի գծով զեկցողի կողﬕց իրականացված` Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետթյններմ պետական գաղտնիքի վերաբերյալ
օրենսդրթյնների հաﬔմատական վերլծթյնը, որմ մասնավորապես ասված է. «(...) Ընդհան ր առմամբ առկա է երեք հիﬓական մոտեց մ. ﬕ դեպք մ
տրվ մ է պետական կամ ծառայողական գաղտնիքի հասկաց թյան հակիրճ և
ընդհան ր սահման մը, որը լրացվ մ է իրավակիրառական պրակտիկայ մ:
Երկրորդ դեպք մ սահմանվ մ է գաղտնագրման ենթակա տեղեկ թյ նների
ծավալ ն և առավել մանրամասնված ցանկ: Երրորդ մոտեց մը հանդիսան մ
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է նախորդ երկ սի համակց թյ նը և այս մոտեցման է թյ նը կայան մ է
նրան մ, որ սահմանվ մ են այն բնագավառները, որոնց առնչվող տեղեկ թյ նները կարող են գաղտնագրվել և այն հետև համապատասխան վարչական
կամ գերատեսչական ակտերով առավել ճշգրիտ և կոնկրետ սահմանվ մ են
այն տեղեկ թյ նները, որոնք փաստացիորեն կարող են գաղտնիք համարվել:
(...) Այս օրենսդրական մոտեց ﬓերը թ յլ են տալիս գտնել ող ջաﬕտ լ ծ մներ այն տեղեկ թյ նների տեսակները որոշել
պանել

հարց մ պետ թյ նն

բարդ խնդր մ, որոնք պաշտ-

նի իրավաչափ շահ` ﬕաժամանակ հարգելով

տեղեկատվ թյան ազատ թյ նը և իրավական անվտանգ թյան կարիքները:
Սակայն, ցանկացած վարչական ակտ կամ նախարարի հրաման, որը բովանդակ թյ ն է հաղորդ մ ավելի ընդհան ր ձևակերպ ﬓեր պար նակող օրենքներին, պետք է առնվազն մատչելի լինեն հանր թյանը»:
Ելնելով վերոշարադրյալից, հաշվի առնելով նաև տարբեր երկրների սահմանադրական արդարադատթյան պրակտիկան` ՀՀ սահմանադրական դատարանը
գտն մ է, որ ներկա ընթացակարգով գերատեսչական ցանկերի գաղտնագր մը
դ րս է տեղեկ թյ նների գաղտնագրման` «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի իրավակարգավորման ընդհան ր տրամաբան թյան
շրջանակից, և դրանց ոչ հրապարակային բն յթը` այնքանով, որքանով չի վերաբեր մ գաղտնագրման ենթակա կոնկրետ տեղեկ թյան, չի հետապնդ մ
պետական անվտանգ թյան շահերի պաշտպան թյան իրավաչափ նպատակ և
խնդիրներ է հար ց մ մարդ

իրավ նքների պաշտպան թյան բնագավառ մ:
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3. ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՈՐՈՇ
ԻՐԱՎVՆՔՆԵՐ
3.1. Անձնական կյանքի գաղտնի թյ ն
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն225
Հոդված 31.

Մասնավոր և ընտանեկան կյանքի, պատվի

բարի համբավի ան-

ձեռնﬗելի թյ նը
1.

Յրաքանչյր ոք նի իր մասնավոր և ընտանեկան կյանքի, պատվի  բարի համբավի անձեռնﬗելիթյան իրավնք:

2.

Մասնավոր և ընտանեկան կյանքի անձեռնﬗելիթյան իրավնքը կարող է սահմանափակվել ﬕայն օրենքով` պետական անվտանգթյան, երկրի տնտեսական
բարեկեցթյան, հանցագործթյնների կանխման կամ բացահայտման, հասարակական կարգի, առող ջթյան և բարոյականթյան կամ այլոց հիﬓական իրավնքների և ազատթյնների պաշտպանթյան նպատակով:

Միջազգային իրավական դր յթներ
ՄԱԿ-ի Քաղաքացիական և քաղաքական իրավ նքների մասին դաշնագիր226
Հոդված 17
1.

Ոչ ոք չի կարող ենթարկվել քմահաճ կամ անօրինական ﬕջամտթյան իր անձնական և ընտանեկան կյանքին, քմահաճ կամ անօրինական ոտնձգթյան իր բնակարանի անձեռնﬗելիթյան կամ իր թղթակցթյան գաղտնիքի նկատմամբ, կամ էլ
անօրինական ոտնձգթյան` իր պատվի  հեղինակթյան նկատմամբ:

2.

Յրաքանչյր մարդ նի այդպիսի ﬕջամտթյնից կամ այդպիսի ոտնձգթյններից օրենքի պաշտպանթյան իրավնք:

225 http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm
226 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500

272

ԶԻՆՎԱԾ LԺԵՐLՄ ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆLLՆ

Մարդ

իրավ նքների և հիﬓարար ազատ թյ նների պաշտպան թյան մասին
եվրոպական կոնվենցիա227

Հոդված 8. Անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգել
1.

իրավ նք

Յրաքանչյր ոք նի իր անձնական  ընտանեկան կյանքի, բնակարանի և նամակագրթյան նկատմամբ հարգանքի իրավնք։

2.

Չի թյլատրվմ պետական մարﬕնների ﬕջամտթյնն այդ իրավնքի իրականացմանը, բացառթյամբ այն դեպքերի, երբ դա նախատեսված է օրենքով և անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակթյնմ` ի շահ պետական անվտանգթյան, հասարակական կարգի կամ երկրի տնտեսական բարեկեցթյան, ինչպես
նաև անկարգթյնների կամ հանցագործթյնների կանխման, առող ջթյան
կամ բարոյականթյան պաշտպանթյան կամ այլ անձանց իրավնքների և ազատթյնների պաշտպանթյան նպատակով։

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարական228
Է
Զինծառայողներն նեն իրենց անձնական և ընտանեկան կյանքի, բնակարանի և նամակագրթյան նկատմամբ հարգանքի իրավնք: Պետական մարﬕնների կողﬕց այս
իրավնքի նկատմամբ որևէ ﬕջամտթյն պետք է համապատասխանի Մարդ իրավնքների եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերթյան պահանջներին:
35. Երբ պետթյններն անձնական և ընտանեկան կյանքի իրավնքի սահմանափակﬓեր կիրառելիս հղմ են կատարմ ազգային անվտանգթյանը, այդպես
պետք է վարվեն ﬕայն այն դեպքմ, երբ կա ազգային անվտանգթյանը սպառնացող իրական վտանգ:
36. Զինծառայողների անձնական կյանքի ինտիմ կողﬔրը չպետք է ենթարկվեն քննթյան, բացառթյամբ եթե կա հանցանք կատարել կասկած, կամ եթե դա պահանջվմ է՝ ելնելով աﬔնաբարձր մակարդակի անվտանգթյան ﬕջոցառﬓեր իրականացնել նկատառﬓերից:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հ շագիր229
Ընդհանր առմամբ, անձնական  ընտանեկան կյանքի նկատմամբ հարգանքի
իրավնքը հավասարապես կիրառելի է զինծառայողների նկատմամբ, ինչպես որ քա227 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870
228 https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
229 Տես նյն տեղմ
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ղաքացիական անձանց դեպքմ է: Այդհանդերձ, զինված ժերմ ընդգրկվելը կարող է ներառել որոշ չափի ﬕջամտթյն անձնական  ընտանեկան կյանքի, ինչպես
նաև նամակագրթյան նկատմամբ: «Անձնական կյանք» եզրյթն ընդգրկմ է անձի
ֆիզիկական և հոգեբանական անձեռնﬗելիթյնը, անձի ֆիզիկական և սոցիալական
ինքնթյան ասպեկտները, գենդերային ինքնթյնը, աննը, սեռական կողմորոշﬓ
 սեռական կյանքը230: «Նամակագրթյն» եզրյթն ընդգրկմ է հեռախոսային հաղորդակցթյնը, էլեկտրոնային նամակները և ինտերնետի անձնական օգտագործման
մշտադիտարկման արդյնքմ ստացված տեղեկատվթյնը: Չի թյլատրվմ վերահսկել զինծառայողների անձնական նամակագրթյնը, եթե նման ﬕջամտթյնը
Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերթյան համաձայն օբյեկտիվորեն արդարացված չէ (տե՛ս ստորև): «Մասնավոր» նամակագրթյնն այն նամակագրթյնն է, որի
բովանդակթյնն անձնական է, և որի համար օգտագործվել են ոչ պաշտոնական ﬕջոցներ, և/կամ որը հասցեագրված է մասնավոր անձանց, օրինակ՝ ընտանիքի անդամներին  ընկերներին:
Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերթյնը թյլ է տալիս անդամ պետթյններին սահմանափակել 1-ին պարբերթյամբ ամրագրված անձնական  ընտանեկան
կյանքի, բնակարանի և նամակագրթյան նկատմամբ հարգանքի իրավնքը, եթե այդ
սահմանափակմը նախատեսված է օրենքով, հետապնդմ է իրավաչափ նպատակ և
անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակթյնմ

231

: Դա հավասարապես կիրա-

ռելի է զինծառայողների նկատմամբ: Բացի դրանից, նման սահմանափակﬓերի կիրառման հարցմ պետթյններն նեն թյլատրելի հայեցողթյան որոշակի շրջանակ, որից հետո Դատարանը քննմ է՝ արդյոք այդ սահ- մանափակﬓերը Կոնվենցիայի իմաստով հիﬓավո՞ր են:
Անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգել իրավնքի նկատմամբ ﬕջամտթյնը
պետք է բավարարի վերևմ նշված բոլոր երեք չափանիշները: «Նախատեսված է օրենքով» եզրյթը նշանակմ է, որ ներպետական օրենսդրթյան ﬔջ պետք է գոյթյն նենա իրավական հիմք: Այդ հիմքը պետք է լինի բավականաչափ ճշգրիտ ձևակերպված,
որպեսզի անձը կարողանա ող ջամտթյան սահմաններմ կանխատեսել, թե տվյալ
գործողթյան հետևանքով ինչ հանգամանքներ կարող են ի հայտ գալ, ինչպես նաև
պաշտպանվել կամայականթյններից: Զինված ժերմ կարող են գոյթյն նենալ
ﬕջոցներ, որոնք կարգավորվմ են վարչական պրակտիկայով կամ պարտադիր ժ չ-

230 Տե՛ս Փրեթին ընդդեմ Միացյալ Թագավորթյան (Pretty v. the United Kingdom), վճիռ՝ 29 ապրիլի 2002թ., պարբ.
61:
231 Ուշագրավ է, որ ՔՔԻՄԴ-ի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասը, վերահաստատելով Մարդ իրավնքների համընդհանր
հռչակագրի 12-րդ հոդվածը, թյլ է տալիս ﬕջամտել ﬕայն անձնական և ընտանեկան, բնակարանի և
նամակագրթյան նկատմամբ հարգանքի իրավնքի իրացմանը, քանի դեռ այն նախատեսված է օրենքով:
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նեցող ղեցյցներով: Դրանք կարող են լինել «նախատեսված օրենքով», եթե, վերջին
հաշվով, նեն իրավական հիմք, և քանի դեռ գոյթյն նեն կամայականթյնների
դեմ երաշխիքներ, օրինակ՝ որոշման հնարավոր վերանայմ: «Իրավաչափ նպատակները» ներառմ են ազգային անվտանգթյան, հասարակթյան անվտանգթյան կամ
երկրի տնտեսական բարեկեցթյան վերաբերյալ մտահոգթյնները, անկարգթյնների կամ հանցագործթյնների կանխմը, առող ջթյան կամ բարոյականթյան
կամ այլ անձանց իրավնքների և ազատթյնների պաշտպանթյնը: Կոնվենցիայի
8-րդ հոդվածի 1-ին պարբերթյամբ երաշխավորված իրավնքներին ﬕջամտող ﬕջոցները կարող են համարվել «անհրաժեշտ ժողովրդավարական հասարակթյնմ», եթե
դրանք գործադրվել են սոցիալական ծայրահեղ կարիքին արձագանքել համար, և եթե
ձեռնարկվող ﬕջոցները համաչափ են հետապնդվող նպատակներին232: Որոշել համար, թե արդյոք այդ ﬕջոցն անհրաժեշտ էր ժողովրդավարական հասարակթյնմ,
Դատարանը հավասարակշռմ է անհատի իրավնքները հանրային շահի հետ՝ կիրառելով համաչափթյան սկզբնքը:
Զինված ժերի դեպքմ անհատ զինծառայողի իրավնքները հավասարակշռվմ
են ռազմական այնպիսի շահերի հետ, ինչպիսիք են գործառնական արդյնավետթյնը կամ, եթե խնդիրը վերաբերմ է ազգային անվտանգթյանը, ապա պետթյան՝
որպես ﬔկ ամբող ջթյան շահերի հետ: Պետթյնը կարող է սահմանափակել անհատի անձնական և ընտանեկան կյանքի իրավնքը, եթե կան պետական անվտանգթյան հետ կապված խնդիրներ, կամ զինված ժերի գործառնական արդյնավետթյան
համար գոյթյն նի իրական վտանգ, քանի որ բանակի պատշաճ գործնեթյնը դժվար կլիներ պատկերացնել «առանց իրավական այն նորﬔրի, որոնք նախատեսված են ծառայողական անձնակազﬕ կողﬕց դրա վարկաբեկմը կանխել համար»233:
Սակայն ազգային անվտանգթյան կամ գործառնական արդյնավետթյան համար
վտանգ ներկայացնել մասին պնդﬓերը պետք է լինեն լավ հիﬓավորված և օբյեկտիվորեն արդարացված և, հետևաբար, պետք է լինեն ապացցելի կոնկրետ օրինակներով, որոնք իրենց հերթին պետք է լինեն հստակ և համոզիչ234:
Այն դեպքերմ, երբ 8-րդ հոդվածով նախատեսված իրավնքը վերաբերմ է «անհատի անձնական կյանքի աﬔնաինտիմ մասին», «առանձնապես լրջ պատճառներ» են
անհրաժեշտ, որպեսզի ﬕջամտթյնը բավարարի 2-րդ պարբերթյան պահանջները:
Պետական մարﬓի կողﬕց զինծառայողների սեռական կողﬓորոշման կամ գենդերային
ինքնթյան վերաբերյալ առանձնակի հանդգնթյամբ կատարվող քննթյնն ղղա232 Սլիվենկոն ընդդեմ Լատվիայի (Slivenko v. Latvia), վճիռ՝ 9 հոկտեմբերի 2003թ., պարբ 113:
233 Սﬕթը և Գրեյդին ընդդեմ Միացյալ Թագավորթյան (Smith and Grady v. the United Kingdom), վճիռ՝ 27
սեպտեմբերի, 1999թ., պարբ. 89:
234 Նյն տեղմ:
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կի ﬕջամտթյն է նրանց անձնական կյանքի իրավնքի նկատմամբ` բացառթյամբ
այն դեպքերի, երբ առկա է կասկած քրեական իրավախախտմ կատարված լինել մասին, կամ դա պահանջվմ է աﬔնաբարձր մակարդակի պաշտոնական թյլտվթյան
նպատակներով՝ որոշ առաքելթյնների կամ կոնկրետ պաշտոնների հավաքագրել համար235: Նման հետաքննթյնները և սեռական կողﬓորոշման կամ գենդերային ինքնթյան հիմքով զինված ժերից ազատմը հանդիսանմ է Կոնվենցիայի 8-րդ
հոդվածի խախտմ, եթե չեն ներկայացվմ նման գործողթյնն արդարացնող լրջ
հիﬓավորﬓեր:
Եթե հանրային շահը չի գերակշռմ անհատի մասնավոր շահերը, ապա 8-րդ հոդվածի համաձայն՝ պետթյնն նի պոզիտիվ պարտավորթյն՝ անհատի անձնական
կյանքը պաշտպանել այլոց ﬕջամտթյնից: Ուստի պետթյնը պետք է գործն
քայլեր ձեռնարկի անհատի անձնական կյանքի նկատմամբ հարգանքն ապահովել համար (օրինակ՝ համապատասխան օրենսդրթյն ընդնել ﬕջոցով): Այս պարտավորթյնը վերաբերմ է զինծառայողների պաշտպանթյանը

236

:

3.2.Մտքի, խղճի և կրոնի ազատ թյ ն
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն237
Հոդված 41. Մտքի, խղճի և կրոնի ազատ թյ նը
1.

Յրաքանչյր ոք նի մտքի, խղճի, կրոնի ազատթյան իրավնք: Այս իրավնքը
ներառմ է կրոնը կամ համոզմնքները փոխել ազատթյնը և դրանք ինչպես
ﬕայնակ, այնպես էլ այլոց հետ համատեղ և հրապարակավ կամ մասնավոր կարգով՝ քարոզի, եկեղեցական արարողթյնների, պաշտամնքի այլ ծիսակատարթյնների կամ այլ ձևերով արտահայտել ազատթյնը:

2.

Մտքի, խղճի և կրոնի ազատթյան արտահայտմը կարող է սահմանափակվել
ﬕայն օրենքով` պետական անվտանգթյան, հասարակական կարգի, առող ջթյան և բարոյականթյան կամ այլոց հիﬓական իրավնքների և ազատթյնների
պաշտպանթյան նպատակով:

235 Նյն տեղմ, պարբ. 71, Լյսթիգ-Փրինը և Բեքեթն ընդդեմ Միացյալ Թագավորթյան (Lustig-Prean and
Beckett v. the United Kingdom), վճիռ՝ 27 սեպտեմբերի, 1999թ.:
236 Տե՛ս, օրինակ, Մաք Գինլին և Էգանն ընդդեմ Միացյալ Թագավորթյան (McGinley and Egan v. the United
Kingdom), վճիռ՝ 9 հնիսի 1998թ., Ռոշեն ընդդեմ Միացյալ Թագավորթյան (Roche v. the United Kingdom),
վճիռ՝ 19 հոկտեմբերի 2005թ.:
237 http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm#31
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3.

Յրաքանչյր քաղաքացի, որի կրոնական դավանանքին կամ համոզմնքներին
հակասմ է զինվորական ծառայթյնը, նի օրենքով սահմանված կարգով այն
այլընտրանքային ծառայթյամբ փոխարինել իրավնք:

Միջազգային իրավական դր յթներ
ՄԱԿ-ի Քաղաքացիական և քաղաքական իրավ նքների մասին դաշնագիր238
Հոդված 18
1.

Յրաքանչյր մարդ նի մտքի, խղճի և կրոնի ազատթյան իրավնք: Այդ իրավնքն ընդգրկմ է սեփական ընտրթյամբ կրոն կամ համոզմնք նենալ կամ
ընդնել ազատթյնը և ինչպես ﬕանձնյա, այնպես էլ րիշների հետ ﬕատեղ,
հրապարակավ կամ մասնավոր կարգով իր կրոնն  համոզմնքները դավանել
ազատթյնը, պաշտամնքի իրականացման, կրոնական  ծիսական արարողթյնների և վարդապետթյնների իրականացման ազատթյնը:

2.

Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի այնպիսի հարկադրանքի, որը նսեմացնմ է իր ընտրթյամբ կրոն կամ համոզմնքներ նենալ կամ ընդնել ազատթյնը:

3.

Կրոնին կամ համոզմնքներին դավանել ազատթյնը ենթարկվմ է ﬕայն
օրենքով սահմանված և հասարակական անվտանգթյան, կարգկանոնի, առողջթյան  բարոյականթյան, ինչպես և այլ անձանց հիﬓական իրավնքների 
ազատթյնների պահպանման համար անհրաժեշտ սահմանափակﬓերի:

4.

Սյն դաշնագրի մասնակից պետթյնները պարտավորվմ են հարգել ծնողների
և համապատասխան դեպքերմ օրինական խնամակալների ազատթյնը` ապահովել իրենց երեխաների կրոնական  բարոյական դաստիարակթյնը սեփական համոզմնքներին համապատասխան:

Մարդ

իրավ նքների և հիﬓարար ազատ թյ նների պաշտպան թյան մասին
եվրոպական կոնվենցիա239

Հոդված 9. Մտքի, խղճի և կրոնի ազատ թյ ն
1.

Յրաքանչյր ոք նի մտքի, խղճի և կրոնի ազատթյան իրավնք. այս իրավնքը ներառմ է իր կրոնը կամ համոզմնքը փոխել ազատթյնը և դրանք ինչպես
ﬕանձնյա, այնպես էլ այլոց հետ համատեղ և հրապարակավ կամ մասնավոր կարգով, քարոզ չթյան, արարողթյնների, պաշտամնքի և ծեսերի ﬕջոցով արտահայտել ազատթյն։

2.

Սեփական կրոնը կամ համոզմնքները դավանել ազատթյնը ենթակա է ﬕայն

238 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500
239 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870
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այնպիսի սահմանափակﬓերի, որոնք սահմանված են օրենքով և անհրաժեշտ
են ժողովրդավարական հասարակթյնմ` ի պաշտպանթյն հասարակական
անվտանգթյան, հասարակական կարգի, առող ջթյան կամ բարոյականթյան
կամ այլ անձանց իրավնքների և ազատթյնների։

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարական240
40. Զինծառայողներն նեն մտքի, խղճի և կրոնի ազատթյան, այդ թվմ՝ ցանկացած
ժամանակ իրենց կրոնը կամ համոզմնքները փոխել իրավնք: Առանձին դեպքերմ զինվորական կյանքի սահմանափակﬓերի շրջանակմ սյն իրավնքի
իրացման նկատմամբ կարող են կիրառվել սահմանափակﬓեր: Ցանկացած այդպիսի սահմանափակմ պետք է, այդհանդերձ, համապատասխանի Կոնվենցիայի
9-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերթյան պահանջներին: Զինծառայողների ﬕջև չպետք է
լինի կրոնի կամ համոզմնքների հիմքով խտրականթյն:
41. Պարտադիր զինվորական ծառայթյան նպատակով զորակոչիկները պետք է նենան կրոնական կամ այլ համոզմնքների հիմքով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվածի կարգավիճակ ստանալ իրավնք, և նրանց պետք է առաջարկվի քաղաքացիական բնյթի այլընտրանքային ծառայթյն անցնել հնարավորթյն:
42. Պրոֆեսիոնալ զինծառայողները պետք է հնարավորթյն նենան թողնել զինված ժերը կրոնական կամ այլ համոզմնքների նկատառﬓերով:
43. Զինծառայողների կողﬕց կրոնի կամ այլ համոզմնքների պատճառով զինված ժերը լքել համար ներկայացված դիմﬓերը պետք է սﬓասիրվեն ող ջաﬕտ
ժամկետմ: Իրենց դիմﬕ քննթյան ավարտին սպասելիս վերջիններս պետք է
հնարավորթյան սահմաններմ տեղափոխվեն ոչ զինվորական պարտականթյններով պաշտոնների:
44. Կրոնական կամ այլ համոզմնքների պատճառով զինված ժերը լքել համար ներկայացված ցանկացած դիմﬕ ﬔրժման դեպքմ այն պետք է վերջնական քննթյան ենթարկվի անկախ և անկողﬓակալ մարﬓի կողﬕց:
45. Կրոնական կամ այլ համոզմնքների պատճառով օրենքով սահմանված կարգով
պաշտոնաթող եղած զինծառայողները չպետք է ենթարկվեն խտրականթյան կամ
քրեական հետապնդման: Կրոնական կամ այլ համոզմնքների պատճառով զինծառայթյնը թողնել արդյնքմ անձը չպետք է ենթարկվի խտրականթյան կամ
հետապնդման։
46. Զինծառայողները պետք է տեղեկացվեն վերը՝ 41-ից 45-րդ մասերմ նշված իրենց
իրավնքների և դրանց իրացման ընթացակարգերի մասին:
240 https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
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Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հ շագիր241
Զինծառայողներն նեն մտքի, խղճի և կրոնի ազատթյան իրավնք: Զինվորական
կյանքի առանձնահատկթյններով պայմանավորված այս իրավնքի իրականացման
նկատմամբ կարող են կիրառվել որոշ սահմանափակﬓեր: Այդհանդերձ, ցանկացած
սահմանափակմ պետք է պահպանի Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերթյան
պահանջները, այն է՝ դրանք պետք է սահմանված լինեն օրենքով, հետապնդեն իրավաչափ նպատակ և անհրաժեշտ լինեն ժողովրդավարական հասարակթյնմ: Դրանք
պետք է լինեն համաչափ, ոչ կամայական և ող ջամտորեն կանխատեսելի:
Բացի դրանից, զինվորական հրամանատարները չպետք է չարաշահեն իրենց պաշտոնեական դիրքը՝ անﬕջականորեն իրենց ենթակայթյան տակ գտնվող ծառայողներին հարկադրելով անցանկալի զրյցի բռնվել կրոնական թեմաների շրջ
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:

Ե՛վ հավատացյալները, և՛ անհավատներն իրավնք նեն չենթարկվել խտրականթյան դրսևորﬓերի՝ իրենց կողﬕց մտքի, խղճի և կրոնի ազատթյան իրացման ընթացքմ: Այս սկզբնքը, բնականաբար, կիրառվմ է զինված ժերի հա- մատեքստմ:
Ուստի պետթյնները պետք է որոշակի ﬕջոցներ ձեռնարկեն նրանց կրոնական պարտավորթյնները զինվորական կյանքի սովորական պայմաններին հնարավորինս համապատասխանեցնել համար, այդ թվմ՝ ժամանակ հատկացնելով աղոթքի համար,
թյլ տալով պահպանել հատկ սննդակարգեր կամ կրոնական օրերի կապակցթյամբ
տրամադրելով հատկ արձակրդ:
Պետթյնները պետք է ձեռնպահ ﬓան անհավատներին, նյնիսկ անղղակիրորեն, կրոնական սովորյթներին հետևելն հարկադրելց:
Դատարանն առ այսօր չի ընդգրկել կրոնական կամ այլ համոզմնքների հիմքով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել իրավնքը Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի ﬔջ:
Սակայն ﬕջազգային ատյաններմ տիրող ներկայիս մոտեցմը հակված է այն դիտել
որպես խղճի և կրոնի ազատթյան անբաժանելի մաս: Մարդ իրավնքների կոﬕտեն
ընդնել է, որ այն հանդիսանմ է Քաղաքացիական և քաղաքական իրավնքների մասին ﬕջազգային դաշնագրով ամրագրված մտքի, խղճի և կրոնի ազատթյան իրավնքի անբաժանելի մաս243: 2007թ. դեկտեմբերի 12-ին հռչակված Հիﬓարար իրավնքների
մասին Եվրոպական ﬕթյան խարտիայի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասը անﬕջականորեն
241 Տես նյն տեղմ
242 21-րդ դարի Եվրոպայմ զինված ժերն  հասարակթյնը: Յրգեն Քլմանի և Ժան Քալախանի
հաﬔմատական վերլծթյն, էջ 299:
243 Մարդ իրավնքների կոﬕտե, Յեո-Բմ Յն և Մյն-Ջին Չոին ընդդեմ Կորեայի Հանրապետթյան
(Yeo-Bum Yoon and Myung-Jin Choi v Republic of Korea) թիվ/թիվ 1321/2004 և 1322/2004 հաղորդﬓեր:
Հանձնարարական 1518(2001), պարբ. 2:
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ճանաչմ է կրոնական կամ այլ համոզմնքների հիմքով զինվորական ծառայթյնից
հրաժարվել իրավնքը որպես մտքի, խղճի և կրոնի ազատթյան անբաժանելի մաս:
Ինչ վերաբերմ է Եվրոպական սոցիալական խարտիային, ապա Սոցիալական իրավնքների եվրոպական կոﬕտեն քննել է կրոնական կամ այլ համոզմնքների հիմքով
զինվորական ծառայթյնից հրաժարվող անձանց վերաբերող հիﬓահարցը Խարտիայի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն: Զինվորական ծառայթյնից հրաժարվող
անձանց կողﬕց պահանջվող այլընտրանքային ծառայթյան տևողթյնը պետք է լինի ող ջաﬕտ՝ սովորական զինվորական ծառայթյան տևողթյան հաﬔմատթյամբ:
Օրինակ՝ Կոﬕտեն գտել է, որ զինվորական ծառայթյան տևողթյնը ﬔկկես անգամ գերազանցող այլընտրանքային ծառայթյան տևողթյնը չափազանց երկար է244:
Պարտադիր ժամկետային զինծառայողները օգտվմ են կրոնական կամ այլ համոզմնքների հիմքով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել իրավնքից: Նախարարների կոﬕտեն այս հիﬓահարցի շրջ արդեն հատկ հանձնարարական է ընդնել245:
Զորակոչիկների կողﬕց կրոնական կամ այլ համոզմնքների հիմքով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել իրավնքը ճանաչված է անդամ պետթյնների ﬔծամասնթյան կողﬕց: Երկրների ﬔծ մասն օրենքներ են ընդնել, որոնք սահմանմ են զինվորական ծառայթյնից ազատվել դիմﬓերը քննարկել ընթացակարգերը և, որպես կանոն, այլընտրանքային ծառայթյն նախատեսմ այն անձանց համար, որոնք
ազատվել են ծառայթյնից246: Կրոնական կամ այլ համոզմնքների հիմքով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվող անձ հանդիսանալը կամ այս կարգավիճակի ﬔրժմը
չպետք է հանգեցնի խտրականթյան որևէ դրսևորման, կարգապահական ﬕջոցների
կիրառման կամ դատական կարգով հետապնդման:
Անձի համոզմնքները՝ լինեն դրանք կրոնական թե փիլիսոփայական, ժամանակի ընթացքմ կարող են փոփոխվել, հետևաբար, մտքի, խղճի և կրոնի ազատթյան
պաշտպանթյնը չի կարող սահմանափակվել ﬕայն զորակոչմանը նախորդող ժամկետով: Զինծառայողի համոզմնքները կարող են զարգացմ ապրել կոնկրետ իրավիճակներից ելնելով, հատկապես զինված հակամարտթյնների ընթացքմ: Զինված
ժերի պրոֆեսիոնալ անդաﬓերը պետք է նենան համոզմնքների պատճառով զինվորական ծառայթյնը դադարեցնել համար դիﬔլ իրավնք, որը պետք է քննարկման առարկա դարձվի ող ջաﬕտ ժամկետներմ: Նման դիմﬕ քննթյան ընթացքմ
դիմմատն, հնարավորթյան դեպքմ, պետք է անցնի ոչ մարտական պարտակա-

244 Եվրոպական գործերի Քվակերի խորհրդն ընդդեմ Հնաստանի (Quaker Council for European Aﬀairs (QCEA)
v. Greece), թիվ 8/2000 կոլեկտիվ գանգատ:
245 Նախարարների կոﬕտեի թիվ R(87)8 հանձնարարական, տես նաև՝ Խորհրդարանական վեհաժողովի թիվ
1518(2001) հանձնարարականը:
246 Թիվ 1518(2001) հանձնարարականի բացատրական հշագիր, պարբ. 20:
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նթյնների կատարման: Հետևաբար, անհրաժեշտ է տեղեկացնել զինծառայողներին
իրենց իրավնքների, ինչպես նաև գոյթյն նեցող այն ընթացակարգերի մասին,
որոնք երաշխավորմ են ծառայթյան ընթացքմ (այսինքն՝ ﬕնչև զորակոչվելը, ծառայթյան ընթացքմ և դրանից հետո) իրենց կրոնական կամ այլ համոզմնքները փոխել իրավնքի իրացմը: Սեփական կրոնը կամ համոզմնքը փոխել իրավնքը
չի կարող վկայակոչվել զինված ժերի պրոֆեսիոնալ անձնակազﬕ կողﬕց՝ առանձին
հանձնարարթյններից հրաժարվել համար:
Պարտադիր ժամկետային այն զինծառայողները, որոնց շնորհվել է կրոնական կամ
այլ համոզմնքների հիմքով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվող անձի կարգավիճակ, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալ ծառայողները, որոնց թյլատրվել է կրոնական կամ այլ
համոզմնքների հիմքով հրաժարվել զինված ժերմ ծառայթյնից, չեն կարող դրա
պատճառով ենթարկվել քրեական հետապնդման, մասնավորապես, դասալքթյան համար: Դա չպետք է խոչընդոտի անդամ պե- տթյններին ներպետական օրենսդրթյան համաձայն դասալքթյան համար քրեական հետապնդմ իրականացնել այն անձանց նկատմամբ, որոնք առանց թյլտվթյան են լքել զինված ժերը: Ներպետական
օրենսդրթյամբ կարող են սահմանվել նաև այն դեպքերը, երբ զինված ժերից դրս
եկած անձանց գործերը կարող են քննվել քաղաքացիական դատարանների կողﬕց,
օրինակ՝ երբ նրանք չեն պահպանել իրենց հրաժարականին ներկայացվող պայմանները
կամ երբ չեն վերադարձրել զինված ժերմ ծառայել նպատակով իրենց վստահված
գմարները կամ իրերը:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ R(87)8 հանձնարարական
«Պարտադիր զինվորական ծառայ թյ նից կրոնական համոզմ նքների պատճառով հրաժարման մասին»247
Ա. Զորակոչման ենթակա յրաքանչյր ոք, ով, կրոնական դավանանքի համոզիչ
պատճառներից ելնելով, հրաժարվմ է ընդգրկվել զինված ժերմ, պետք է իրավնք
նենա ազատվել զինվորական ծառայթյնից՝ որոշակի պայմանների պահպանմամբ:

247 https://www.refworld.org/docid/5069778e2.html
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Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի թիվ 1518 (2001) հանձնարարական «Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներ մ կրոնական համոզմ նքների
պատճառով զինվորական ծառայ թյ նից հրաժարվել
5.

մասին»248

Վեհաժողովը առաջարկմ է, որ Նախարարների կոﬕտեն կոչ անի այն անդամ պետթյններն, որոնք համապատասխան օրենսդրական դրյթներ չնեն, իրենց
օրենսդրթյան ﬔջ ամրագրել հետևյալը.

5.1. ցանկացած ժամանակ (զորակոչից կամ զինվորական ծառայթյան իրականացﬕց առաջ, դրա ընթացքմ կամ հետո) հաշվառվել որպես կրոնական համոզմնքների հիմքով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվող անձ,
5.2. զինված ժերի մշտական անդաﬓերի իրավնքը կրոնական համոզմնքների հիմքով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվող անձի կարգավիճակ ստանալ մասին դիﬔլ վերաբերյալ,
5.3. բոլոր զորակոչիկների իրավնքը ստանալ տեղեկատվթյն կրոնական համոզմնքների հիմքով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվող անձի կարգավիճակի
և այն ստանալ ﬕջոցների մասին,
5.4. զտ քաղաքացիական բնյթի իրական այլընտրանքային ծառայթյան, որն իր
բնյթով չպետք է լինի զսպող կամ պատժիչ։

Մարդ

իրավ նքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավ նք
Կալաչն ընդդեմ Թ րքիայի (Kalac v. Turkey) գործով վճիռ249

28. (...) Այս համակարգն իր բնյթով ենթադրմ է զինծառայողների իրավնքների և
ազատթյնների սահմանափակման հնարավորթյն, որը չի կարող սահմանվել
քաղաքացիական անձանց նկատմամբ։ Պետթյններն իրենց զինված ժերի համար կարող են ընդնել կարգապահական կանոնակարգեր, որոնք արգելմ են այս
կամ այն վարքագիծը, հատկապես այնպիսի գործողթյնը, որը չի համապատասխանմ զինծառայթյան պահանջներն արտացոլող սահմանված կարգին։

Լարիսիսը եւ այլոք ընդդեմ Հ նաստանի գործով վճիռ (Larissis and others v.
Greece), 24 փետրվարի 1998թ.250
51. Դատարանն այս կապակցթյամբ ընդգծմ է, որ զինվորական իրավիճակին բնո-

248 https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?ﬁleid=16909&lang=en
249 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58042
250 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58139
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րոշ հիերարխիկ կառցվածքը կարող է զինծառայողների փոխհարաբերթյնների
ցանկացած ասպեկտին տալ որոշակի երանգ այնպես, որ ստորադասը դժվարթյամբ կկարողանա հրել վերադասին, ով մոտեցել է իրեն, կամ դժվարթյամբ կխսափի վերջինիս կողﬕց նախաձեռնված խոսակցթյնից։ Այն, ինչ քաղաքացիական
ոլորտմ կարող է համարվել անﬔղ մտքերի փոխանակմ, որը հասցեատերը կարող
է ազատորեն ընդնել կամ ﬔրժել, զինվորական կյանքի շրջանակներմ կարող է ընկալվել որպես ոտնձգթյն կամ ճնշմ իշխանթյան չարաշահման ﬕջոցով։ Հարկ
է հստակեցնել, որ ոչ հավասար կարգավիճակմ գտնվող անձանց հետ կրոնի և այլ
զգայն հարցերի քննարկﬓ այդ կատերգորիայի ﬔջ չեն մտնմ։ ... պետթյնները պետք է հատկ ﬕջոցներ ձեռնարկեն զինված ժերմ ստորադասների իրավնքների և ազատթյնների պաշտպանթյան համար։

Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի (Bayatyan v. Armenia) գործով վճիռ, 07 հ լիսի
2011թ.251
92. Կառավարթյնը վկայակոչելով Հանձնաժողովի նախադեպային իրավնքը վիճարկեց դիմմատի գանգատի նկատմամբ 9-րդ հոդվածի կիրառելիթյան հարցը, ﬕնչդեռ դիմմատն և երրորդ կողﬕ ﬕջամտողներն առարկեցին առ այն,
որ այդ նախադեպային իրավնքը հին է և խնդրեցին համապատասխանեցնել այն
ներկա օրերի պայմաններին:
(ա) Համապատասխան նախադեպային իրավնքի համառոտագրթյնը
93. Դատարանը նշմ է, որ Մարդ Իրավնքների Եվրոպական Հանձնաժողովի նախնական դիրքորոշﬓ արտացոլվել է Grandrath v. the Federal Republic of Germany
(գանգատ թիվ 2299/64, Հանձնաժողովի հաշվետվթյն` 12 դեկտեմբեր, 1966 թ.,
Տարեկան ամփոփագիրք, հատոր 10, էջ 626) գործմ, որը վերաբերվմ էր Եհովայի
վկա կազմակերպթյան անդաﬕն, ով ցանկանմ էր խսափել ոչ ﬕայն զինվորական, այլ նաև այլընտրանքային քաղաքացիական ծառայթյնից: Նա վիճարկմ
էր Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածն այն հիմքով, որ իշխանթյնները ստիպմ են իրեն
իրականացնել ﬕ ծառայթյն, որը դեմ է իր խղճին և կրոնական համոզմնքներին. դիմմատն դատապարտվել էր նման ծառայթյան կատարﬕց հրաժարվել համար: Հանձնաժողոﬖ ի սկզբանե նշեց, որ ﬕնչ 9-րդ հոդվածն ընդհանր
առմամբ երաշխավորմ է մտքի, խղճի և կրոնական իրավնքների ազատթյան
իրավնքը, Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածը պարնակմ է դրյթ, որը հստակորեն
վերաբերմ է կրոնական համոզմնքներ նեցող անձանց պարագայմ զինվորական ծառայթյնը այլ պարտադիր ծառայթյամբ փոխարինել հարցին: Այն
եզրահանգեց` 4-րդ հոդվածը ﬕանշանակ սահմանմ է, որ կրոնական համոզմնք-

251 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=63737
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ներ նեցող անձանց նկատմամբ զինվորական ծառայթյան փոխարեն պետք է
կիրառվի քաղաքացիական ծառայթյնը, սակայն Կոնվենցիայի ներքո կրոնական համոզմնքները չեն կարող հիմք հանդիսանալ անձին նման ծառայթյնից
ազատել համար: Հանձնաժողովը հարկ չհամարեց քննարկել 9-րդ հոդվածմ ներառված «խղճի և կրոնի ազատթյն» եզրյթի ﬔկնաբանթյան հարցերը և այս
առմով խախտմ չարձանագրեց:
94. Նմանապես, X. v. Austria (գանգատ թիվ 5591/72, Հանձնաժողովի որոշմը 2 ապրիլ
1973 թ., Հավաքած 43, էջ 161) գործմ Հանձնաժողովը նշեց, որ Կոնվենցիայի
9-րդ հոդվածը ﬔկնաբանելիս այն հաշվի է առել նաև Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի
3-րդ մասի (բ) կետի դրյթը, համաձայն որի պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանքը չի ներառմ «զինվորական բնյթի ցանկացած ծառայթյն, իսկ այն երկրներմ, որտեղ օրինական է ճանաչվմ զինվորական ծառայթյնից հրաժարվելը`
համոզմնքներից ելնելով, պարտադիր զինվորական ծառայթյան փոխարեն նշանակված ծառայթյնը»: Ներառելով «այն երկրներմ, որտեղ օրինական է ճանաչվմ» արտահայտթյնը 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի (բ) կետմ` Բարձր Պայմանավորվող Կողﬕն ընտրթյան հնարավորթյն է տրվմ ճանաչել կամ չճանաչել վիճարկվող իրավնքը, իսկ ճանաչման դեպքմ` երկիրը պարտավոր է նախատեսել
նաև փոխարինող ծառայթյան տեսակ: Հանձնաժողովը, այս պատճառով, գտավ,
որ 9-րդ հոդվածը, ելնելով Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի (բ) կետի հասկացթյնից, չի պարտադրմ պետթյանը ճանաչել կրոնական համոզմնքի հիման
վրա զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել իրավնքը և, հետևաբար, նախատեսել հատկ գործողթյններ, նրանց պարտադիր զինվորական ծառայթյան
պարագայմ իրենց մտքի, խղճի և կրոնի ազատթյան իրավնքն իրականացնել
համար: Հետևաբար, նշված հոդվածները չեն արգելմ այն պետթյանը, որը չի ճանաչել վիճարկվող իրավնքը, դատապարտել այն անձանց, ովքեր հրաժարվմ են
զինվորական ծառայթյն իրականացնելց:
95. Սյն մոտեցմը հաստատվել է Հանձնաժողովի կողﬕց X. v. the Federal Republic of
Germany գործմ, որը վերաբերմ էր դիմմատի կրոնական համոզմնքներից
ելնելով զինվորական ծառայթյնը քաղաքացիական ծառայթյամբ փոխարինել հարցին (գանգատ թիվ 7705/76, Հանձնաժողովի որոշմ 5 հլիս 1977 թ., Որոշﬓեր և Հաշվետվթյններ (DR) 9, էջ 196): Conscientious objectors v. Denmark
(գանգատ թիվ 7565/76, Հանձնաժողովի որոշմ 7 մարտ 1977 թ., DR 9, էջ 117) գործմ Հանձնաժողովը կրկնեց, որ կրոնական համոզմնքներից ելնելով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել իրավնքը ներառված չէ Կոնվենցիայով երաշխավորված իրավնքների և ազատթյնների շարքմ: A. v. Switzerland (գանգատ
թիվ 10640/83, Հանձնաժողովի որոշմ 9 մայիս 1984 թ., DR 38, էջ 219) գործմ
Հանձնաժողովը վերահաստատեց իր դիրքորոշմը և ավելացրեց, որ զինվորական
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ծառայթյնը ﬔրժող դիմմատին դատապարտելը չի կարող հանգեցնել 9-րդ
հոդվածի խախտման:
96. Մի շարք գործերմ նյնպես Հանձնաժողովը գտել է, որ Կոնվենցիան, որպես այդպիսին, չի երաշխավորմ կրոնական համոզմնքներից ելնելով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել իրավնքը (տես, N. v. Sweden, գանգատ թիվ 10410/83,
Հանձնաժողովի որոշմ 11 հոկտեմբեր 1984 թ., DR 40, էջ 203, տես նաև, ի թիվս
այլոց, Autio v. Finland, գանգատ թիվ 17086/90, Հանձնաժողովի որոշմ 6 դեկտեմբեր 1991 թ., DR 72, էջ 245, Peters, նշված վերը, և Heudens, նշված վերը): Սյն
գործերմ, այնաﬔնայնիվ, Հանձնաժողովը պատրաստ էր ընդնել, որ չնայած
վերոհիշյալ սկզբնքների, փաստերը կարող են ընդգրկվել 9-րդ հոդվածի շրջանակներմ, իսկ դիմմատների` խտրականթյան վերաբերյալ ենթադրթյնները,
պետք է հետևաբար քննվեն Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածի ներքո:
97. Երկ գործով կրոնական հիմքով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել հետևանքով դատապարտման հարցը բարձրացվել է Դատարանի առջև: Այնաﬔնայնիվ, նշված երկ գործով Դատարանը անհրաժեշտ չի համարել քննել 9-րդ հոդվածի
կիրառելիթյան հարցը և որոշել է հարցի լծմը տալ Կոնվենցիայի այլ հոդվածների ներքո` մասնավորապես 14-րդ և 3-րդ հոդվածների կիրառմամբ (տես Thlimmenos,
նշված վերը, պարբ. 43 և 53, և Ulke, նշված վերը, պարբ.եր 53-54 և 63-64):
(բ) Նախադեպը փոխել անհրաժեշտթյան առկայթյնը
98. Իրավական հստակթյան, կանխատեսելիթյան և օրենքի առջև հավասարթյան
սկզբնքներից ելնելով` Դատարանը չպետք է առանց հիﬓավոր պատճառի արտահայտի նախկին գործերով սահմանված և նախադեպային իրավնք դարձած
որոշﬓերից տարբերվող այլ մոտեցﬓեր, սակայն Դատարանի կողﬕց դինաﬕկ և զարգացող մոտեցﬓեր չմշակելը նյնպես կառաջացնի խոչընդոտներ` բարեփոխﬓերի համար (տես Vilho Eskelinen and Others v. Finland [GC], գանգատ
թիվ 63235/00, պարբ. 56, ECHR 2007-IV, և Micallef v. Malta [GC], գանգատ թիվ
17056/06, պարբ. 81, ECHR 2009-...): Ծայրահեղ անհրաժեշտթյն է, որպեսզի
Կոնվենցիան ﬔկնաբանվի և կիրառվի այնպես, որ իրավնքների պաշտպանթյնը լինի պրակտիկ և արդյնավետ և ոչ թե տեսական և մտացածին (տես Staﬀord
v. the United Kingdom [GC], գանգատ թիվ 46295/99, պարբ. 68, ECHR 2002-IV, և
Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], գանգատ թիվ 28957/95, պարբ. 74,
ECHR 2002-VI):
99. Դատարանը նշմ է, որ ﬕնչ սյն գործը այն չի քննել կրոնական հիմքով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել իրավնքի նկատմամբ 9-րդ հոդվածի կիրառելիթյան հարցը, ի տարբերթյն Հանձնաժողովի, որը ﬔրժել է կիրառել այդ
հոդվածը նման անձանց գանգատների նկատմամբ: Հանձնաժողովը համակցել է
Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածը 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի (բ) կետի հետ, գտնելով, որ
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վերջինս կրոնական հիմքով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել իրավնքի ճանաչման ընտրթյնը թողել է Պայմանավորվող Կողﬔրի հայեցողթյանը:
Հետևաբար, կրոնական հիմքով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվող անձինք
դրս են ﬓմ 9-րդ հոդվածի պաշտպանթյան սահմաններից, որը չի կարող բանակմ ծառայելց նրանց հրաժարվել դեպքմ ապահովել դատապարտﬕց
խսափել հնարավորթյն:
100. Դատարանը, այնաﬔնայնիվ, չի պարտավորվմ նրանով, որ 4-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի (բ) կետի նման ﬔկնաբանմը արտացոլմ է այդ դրյթի իրական նպատակը և իմաստը: Այն նշմ է, որ 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի (բ) կետը բացառմ է 4-րդ
հոդվածի 2-րդ մասով արգելված «հարկադիր և պարտադիր աշխատանք» հասկացթյան շրջանակներից` «զինվորական բնյթի ցանկացած ծառայթյն, իսկ այն
երկրներմ, որտեղ օրինական է ճանաչվմ զինվորական ծառայթյնից հրաժարվելը` համոզմնքներից ելնելով, պարտադիր զինվորական ծառայթյան փոխարեն
նշանակված ծառայթյնը»: Այս կապակցթյամբ Դատարանն անդրադառնմ է
նաև հոդված 4-ի Travaux preparatoires, որի 23-րդ կետը սահմանմ է` «[(բ)] ենթակետմ կրոնական համոզմնքներից ելնելով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել իրավնք նեցող անձանց վերաբերյալ դրյթը նպատակ նի մատնանշել,
որ օրենքով նրանց համար նախատեսված ցանկացած ազգային ծառայթյն չի
ընդգրկվմ պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանք հասկացթյան ﬔջ: Քանի որ
շատ երկրներ դեռևս չեն ճանաչել կրոնական համոզմնքներից ելնելով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել իրավնքը, «այն երկրները, որոնք ճանաչել են
այդ իրավնքը» արտահայտթյնը նյնպես ներառվեց: Դատարանի կարծիքով
Travaux preparatoires հաստատմ է, որ 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի (բ) ենթակետի
ﬕակ նպատակն է տալ «պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանք» հասկացթյան
ﬔկնաբանթյնը: Ինքնրյն այն չի ճանաչմ կամ բացառմ կրոնական համոզմնքներից ելնելով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել իրավնքը և,
հետևաբար, այն չպետք է նենա 9-րդ հոդվածով երաշխավորված իրավնքները
սահմանափակող ազդեցթյն:
101. Միևնյն ժամանակ, Դատարանը չի անտեսմ նաև այն փաստը, որ Հանձնաժողովի կողﬕց 9-րդ հոդվածի սահմանափակ ﬔկնաբանմը պայմանավորված է եղել
տվյալ ժամանակաշրջանմ գերակայող մոտեցﬓերով: Սակայն տարիներ են անցել այն պահից, երբ Հանձնաժողովը Grandrath v. the Federal Republic of Germany և
X. v. Austria գործերմ ներկայացրեց իր առաջին պատճառաբանթյնները, որոնցով բացառեց կրոնական համոզմնքներից ելնելով զինվորական ծառայթյնից
հրաժարվել իրավնքը 9-րդ հոդվածի շրջանակներից: Հետագայմ այլ գործերով
կայացրած որոշﬓերմ Հանձնաժողովը վերահաստատեց իր այս մոտեցմը, սակայն այդ առնչթյամբ վերջին գործը թվագրվմ է 1995 թ.: Այդ ընթացքմ տեղի են
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նեցել կարևոր զարգացﬓեր ինչպես ﬕջազգային, այնպես էլ Եվրոպայի Խորհրդի անդամ պետթյնների ազգային իրավական համակարգերմ:
102. Դատարանն այս կապակցթյամբ կրկնմ է, որ Կոնվենցիան «կենդանի գործիք»
է, որը պետք է ﬔկնաբանվի արդի հանգամանքների ներքո և ներկայմս ժողովրդավարական պետթյններմ գերակայող գաղափարների հիման վրա (տես, ի
թիվս այլոց, Tyrer v. the United Kingdom, 25 ապրիլ 1978 թ., պարբ. 31, Սերիա Ա
թիվ 26, Kress v. France [GC], գանգատ թիվ 39594/98, պարբ. 70, ECHR 2001-VI, and
Christine Goodwin, նշված վերը, պարբ. 75): Քանի որ Դատարանը հանդիսանմ է
մարդ իրավնքների պաշտպանթյան առաջնային և կարևոր համակարգ, այն
պետք է հաշվի առնի Պայմանավորվող Պետթյնների փոփոխվող պայմանները և
չափանիշների սահմանման համար արձագանքի, օրինակ, ցանկացած ընդհանր
զարգացﬓերին (տես Staﬀord, նշված վերը, պարբ. 68, և Scoppola v. Italy (թիվ 2)
[GC], գանգատ թիվ 10249/03, պարբ. 104, ECHR 2009-...): Ավելին, Կոնվենցիայի
բովանդակթյան ﬔջ ներառված եզրյթներն  հասկացթյնները սահմանելիս
Դատարանը կարող է և պարտավոր է Կոնվենցիայից բացի, հաշվի առնել նաև ﬕջազգային իրավնքի բաղադրատարրերը և իրավաս մարﬕնների կողﬕց դրանց
ﬔկնաբանթյնները: Հատկ գործերմ Կոնվենցիայի դրյթները ﬔկնաբանել
ժամանակ Դատարանի համար դիտարկման առարկա կարող են հանդիսանալ նաև
մասնագիտական ﬕջազգային փաստաթղթերից բխող ընդհանր զարգացﬓերը
(տես Demir and Baykara v. Turkey [GC], գանգատ թիվ 34503/97, պարբ. 85, 12 նոյեմբեր 2008 թ.):
103. Դատարանը նշմ է, որ 1980-90-ականներին Եվրոպայի Խորհրդի անդամ պետթյններմ և ավելի շ անդամակցած պետթյններմ նկատվեց կրոնական
համոզմնքներից ելնելով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել իրավնքի
ճանաչման ակնհայտ ﬕտմ (տես վերը պարբ. 47): Նշված պետթյններից 19-ը,
որոնք դեռ չէին ճանաչել այդ իրավնքը, ամրագրեցին այն իրենց ազգային իրավական համակարգերմ այն ժամանակ, երբ Հանձնաժողովը կայացրեց խնդրի վերաբերյալ իր վերջին որոշմը: Այսպես, ﬕնչ այն պահը, երբ տեղի նեցավ դիմմատի 9-րդ հոդվածով երաշխավորված իրավնքին ենթադրյալ ﬕջամտթյն,
մասնավորապես, 2002-2003թթ.-ին, Հայաստանից բացի չորս այլ անդամ պետթյններ դեռ չէին նախատեսել կրոնական համոզմնքներից ելնելով զինվորական
ծառայթյնից հրաժարվել իրավնք նեցող անձանց կարգավիճակը, չնայած
նշված պետթյններից երեքն արդեն իսկ ամրագրել էին վիճարկվող իրավնքն
իրենց Սահմանադրթյնների ﬔջ, սակայն դեռ չէին ընդնել իրագործող օրենքներ (տես վերը պարբ. 48): Այսպիսով, տվյալ ժամանակահատվածմ Եվրոպայի
Խորհրդի անդամ պետթյնների ﬕջև կար ընդհանր համաձայնթյն, որոնց
գերակշռող ﬔծամասնթյնն արդեն իսկ ճանաչել էր վիճարկվող իրավնքն իրենց
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օրենսդրթյան և պրակտիկ կիրառման ﬔջ:
104. Ավելին, Դատարանը նշմ է, որ սյն գործի հանգամանքներից հետո երկ այլ անդամ պետթյններ ընդնել են օրենքներ, որոնք ամբող ջովին կարգավորմ են
կրոնական համոզմնքներից ելնելով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել
իրավնքը, այսպիսով` թողնելով Ադրբեջանին  Թրքիային որպես ﬕակ անդամ
պետթյններ, որոնք դեռ չեն ճանաչել այդ իրավնքը: Այնհետև, Դատարանը
նշմ է, որ Հայաստանը նյնպես ճանաչել է այդ իրավնքը դիմմատին ազատ
արձակելց և սյն գանգատը ներկայացնելց հետո:
105. Դատարանը ցանկանմ է անդրադառնալ այդ իրավնքի ճանաչման վերաբերյալ տարբեր ﬕջազգային ֆորﬓերմ հավասարապես կարևոր զարգացﬓերին:
Աﬔնահատկանշականը ԵԱՀԿ-ի կողﬕց ՔՔԻՄԿ-ի դրյթների (հոդվածներ 8 և 18)
ﬔկնաբանթյնն է, որոնք նման են Կոնվենցիային (հոդվածներ 4 և 9): Ի սկզբանե,
ԵԱՀԿ-ի մոտեցմը համընկնմ էր Եվրոպական Հանձնաժողովի մոտեցմանը, համաձայն որի կրոնական համոզմնքների հիման վրա զինվորական ծառայթյնից
հրաժարվել իրավնքը դրս էր ﬓմ ՔՔԻՄԿ-ի 18-րդ հոդվածի սահմաններից:
Այնաﬔնայնիվ, 1993 թ.-ին իր թիվ 22 Ընդհանր ﬔկնաբանթյան ﬔջ այն փոխեց իր նախնական մոտեցմը և գտավ, որ վիճարկվող իրավնքը կարող է ծագել
ՔՔԻՄԿ-ի 18-րդ հոդվածից այնքանով, որ մահաց ժի օգտագործման պարտականթյնը կարող է լրջ հակասթյն առաջացնել խղճի ազատթյան և կրոնի
կամ համոզմնքների արտահայտման հետ: 2006 թ. ԵԱՀԿ-ն ակնհայտորեն հրաժարվեց կիրառել ՔՔԻՄԿ-ի 8-րդ հոդվածը Հարավային Կորեայի դեմ բերված երկ
գործերի նկատմամբ և քննեց ներկայացված գանգատները բացառապես ՔՔԻՄԿ-ի
18-րդ հոդվածի ներքո` գտնելով, որ տեղի է նեցել այդ դրյթի խախտմ, քանի
որ դիմմատները դատապարտվել էին զինվորական ծառայթյնից` կրոնական
համոզմնքների հիման վրա (տե՛ս, վերը պարբ. 59-64):
106. Եվրոպայի պարագայմ հարկ է շադրթյան արժանացնել 2000 թ. Եվրոպական
Միթյան Հիﬓարար Իրավնքների Խարտիան, որն ժի ﬔջ մտավ 2009: Մինչդեռ Խարտիայի 10-րդ հոդվածը գրեթե տառացիորեն վերարտադրմ է Կոնվենցիայի
9-րդ հոդվածի 1-ին մասը, դրա երկրորդ մասն ակնհայտորեն սահմանմ է հետևյալը`
«Կրոնական համոզմնքներից ելնելով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել
իրավնքը ճանաչվմ է` այդ իրավնքը կիրառել մասին ազգային օրենսդրթյան
համաձայն» (տե՛ս, վերը պարբ. 57): Նման ակնհայտ լրացﬓ անկասկած նի ﬕտﬓեր (տե՛ս, ի թիվս այլոց, Christine Goodwin, վերը նշված, պարբ. 100, և Scoppola,
վերը նշված, պարբ. 105) և արտացոլմ է Եվրոպայի Խորհրդի անդամ պետթյնների կողﬕց այդ իրավնքի ﬕասնական ճանաչմը, ինչպես նաև արդի եվրոպական
հասարակթյան ﬔջ այդ իրավնքին տրվող կշիռը:
107. Եվրոպայի Խորհրդի շրջանակներմ ԵԽԽՎ և Նախարարների Կոﬕտեն ﬕ շարք
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գործերով նյնպես կոչ են արել այն անդամ պետթյններին, որոնք դեռ չեն արել
այդպես, ճանաչել կրոնական հիմքով զինվորական ծառայթյնից ազատվել
իրավնքը (տես վերը պարբ. 51-55): Ավելին, այդ իրավնքի ճանաչմը հանդիսանմ է նոր անդամ պետթյնների անդամակցթյան համար պարտադիր նախապայման (տես, օրինակ, վերը պարբ. 50): 2001 թ. ԵԽԽՎ-ն, անդրադառնալով
նախկինմ իր կողﬕց ներկայացրած կոչերին, հատկապես նշեց, որ այդ իրավնքը
հանդիսանմ է Կոնվենցիայով երաշխավորված մտքի, խղճի և կրոնի ազատթյան իրավնքի հիﬓարար բաղադրիչը (տե՛ս, վերը պարբ. 52): 2010 թ. Նախարարների Կոﬕտեն հիմք ընդնելով ԵԱՀԿ-ի նախադեպային իրավնքի զարգացմները, ինչպես նաև Եվրոպական Միթյան Հիﬓարար Իրավնքների Խարտիայի
դրյթները, նյնպես հաստատեց Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի ներքո նախատեսված խղճի և կրոնի ազատթյան հասկացթյան նման ﬔկնաբանթյնը և առաջարկեց, որպեսզի անդամ պետթյնները զորակոչիկների համար ապահովեն
կրոնական համոզմնքներից ելնելով զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել
իրավնք նեցող անձանց կարգավիճակը (տե՛ս, վերը պարբ. 55):
108. Դատարանը, հետևաբար, եզրակացնմ է, որ Grandrath v. the Federal Republic of
Germany գործով Հանձնաժողովի որոշﬕց և նրա հետագա որոշﬓերից ի վեր
Եվրոպայի Խորհրդի անդամ պետթյնների գերակշռող մասի ազգային օրենսդրթյնները համապատասխան ﬕջազգային փաստաթղթերի հետ ﬔկտեղ հասել
են այն արդյնքի, որ ներկա պահին Եվրոպայմ և դրա սահմաններից դրս տվյալ
խնդրին վերաբերյալ գոյթյն նի գրեթե ﬔկ ընդհանրական մոտեցմ: Այս զարգացﬓերի լյսի ներքո, չի կարելի պնդել, որ 2002-2003 թթ. իրադարձթյնների
հետ կապված 9-րդ հոդվածի ﬔկնաբանթյան փոփոխթյնն անկանխատեսելի
էր: Ավելին, Հայաստանը նյնպես հանդիսանմ էր ՔՔԻՄԿ-ի կողմ և պարտավորվել էր Եվրոպայի Խորհրդի առջև անդամակցելց հետո ընդնել օրենք, որով կճանաչեր այդ իրավնքը:
109. Հաշվի առնելով վերոգրյալը և «կենդանի գործիք» սկզբնքը՝ Դատարանը, հետևաբար, այն կարծիքին է, որ հնարավոր չէ հաստատել Հանձնաժողովի կողﬕց սահմանած նախադեպային իրավնքը և 9-րդ հոդվածն այսհետ չպետք է համակցել 4-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի (բ) կետի հետ: Հետևաբար, դիմմատի գանգատը պետք է
բացառապես քննարկել 9-րդ հոդվածի ներքո:
110. Այս կապակցթյամբ Դատարանը նշմ է, որ 9-րդ հոդվածը տառացիորեն չի անդրադառնմ կրոնական համոզմնքներից ելնելով զինվորական ծառայթյնից
հրաժարվել իրավնքին: Սակայն այն դիտարկմ է, որ զինվորական ծառայթյան ﬔրժմը, եթե այն առաջացել է բանակմ ծառայել պարտականթյան և անձի խղճի կամ խորը և իսկական կրոնական կամ այլ համոզմնքների ﬕջև լրջ
և ծանրակշիռ հակասթյան արդյնքմ, կարող է հանգեցնել դատապարտման
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կամ 9-րդ հոդվածով նախատեսված երաշխիքների ներգրավման համար բավարար
համոզիչ, լրջ, համընդհանր կարծիք և անհրաժեշտթյն (տես, ի թիվս այլոց,
Campbell and Cosans v. the United Kingdom, 25 փետրվար 1982 թ., պարբ. 36, Սերիա
Ա թիվ 48, և հակառակը` Pretty v. the United Kingdom, գանգատ թիվ 2346/02, պարբ.
82, ECHR 2002-III): Այն հարցը, թե արդյոք ինչ ծավալով է այդ դրյթը տարածվմ
զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել իրավնքի վրա, պետք է քննարկվի յրաքանչյր գործի հանգամանքների ներքո:
111. Տվ յալ գործմ դիմմատն անդամակցմ է «Եհովայի վկաներ» կազմակերպթյանը, կրոնական ﬕ խմբ, որի համոզմնքները դեմ են անգամ առանց զենքի զինվորական ծառայթյանը: Դատարանը, հետևաբար, պատճառ չնի կասկածել,
որ դիմմատի հակադրմը զինվորական ծառայթյանը հետևանք է իր կրոնական համոզմնքների, որոնք սահմանված են եղել ի սկզբանե և գտնվմ են լրջ
 աներկբա հակամարտթյան ﬔջ զինվորական ծառայթյան պարտականթյան
հետ: Այս իմաստով և հակառակը Կառավարթյան կողﬕց ներկայացրած առարկթյան (տե՛ս, վերը պարբ. 81), դիմմատի իրավիճակը պետք է տարբերակել
ﬔկ այլ իրավիճակից, որը վերաբերվմ է ﬕ պարտականթյան, որի կատարﬓ
առնչթյն չնի յրահատկ համոզմնքների հետ, ինչպիսին է, օրինակ, հարկ
վճարել ընդհանր պարտականթյնը (տե՛ս, C. v. the United Kingdom, գանգատ
թիվ 10358/83, Հանձնաժողովի որոշմ 15 դեկտեմբեր 1983 թ., DR 37, էջ 142): Հետևաբար, 9-րդ հոդվածը կիրառելի է դիմմատի գանգատի նկատմամբ:

Պապավասիլակիսն ընդդեմ Հ նաստանի (Papavasilakis v. Greece) գործով վճիռ,
15 սեպտեմբերի 2016թ.252
51. Դատարանը բազﬕցս նշել է, որ Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի համաձայն պետթյան պոզիտիվ պարտականթյնը անխզելիորեն կապված է մասնավոր կյանքի
նկատմամբ արդյնավետ հարգանքի հետ, որը կարող է ներառել մասնավոր կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրավնքի պաշտպանթյան արդյնավետ և հասանելի
ﬕջոցների ապահովմը (տես Airey v. Ireland, 9 հոկտեմբերի 1979թ., § 33, Series A
no. 32; McGinley and Egan v. the United Kingdom, 9 հնիսի 1998թ., § 101, Reports of
Judgments and Decisions 1998-III; and Roche v. the United Kingdom [GC], no. 32555/96,
§ 162, ECHR 2005-X), և մասնավորապես անձանց իրավնքների պաշտպանթյան և դրանց իրացման պաշտպանթյան դատական և իրավակիրառ համակարգի, ըստ անհրաժեշտթյան նաև համապատասխան հատկ ﬕջոցների կարգավորման շրջանակի սահմանմը։ Թեև Կոնվենցիայի ներքո պետթյան պոզիտիվ և
նեգատիվ պարտավորթյնների ﬕջև սահմանները որոշակի սահմանմ չնեն,
252 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166850
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սակայն կիրառվող սկզբնքները նյնական են (տե՛ս, Fernández Martínez v. Spain
[GC], no. 56030/07, § 114, ECHR 2014 (extracts))։
52. Սավդան ընդդեմ Թրքիայի գործով Դատարանը որոշել է, որ այդ սկզբնքները կարող են կիրառվել, mutatis mutandis, համոզմնքներից ելնելով պարտադիր զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել իրավնքի նկատմամբ, եթե համոզմնքներից ելնելով ծառայթյնից հրաժարվողի կարգավիճակի վերաբերյալ դիմﬓերի
քննթյան ընթացակարգի բացակայթյան պայմաններմ, այդպիսի ծառայթյնը կարող է հանգեցնել ծառայթյան իրականացման պարտավորթյան և անհատի խղճի կամ իրական և խորապես արմատավորված համոզմնքների ﬕջև լրջ և
անհաղթահարելի կոնֆլիկտի։ Դատարանը եզրակացրել է, որ պետական մարﬕնները կրել են պոզիտիվ պարտավորթյն ապահովել դիմմատի համար արդյնավետ և հասանելի ընթացակարգ, որը շրջանակներմ պետք է սահմանվեր, թե
արդյոք նա կարող է ստանալ համոզմնքների հիմքով պարտադիր զինվորական
ծառայթյնից հրաժարվողի կարգավիճակ՝ նպատակ նենալով պաշտպանել
նրա շահերը 9-րդ հոդվածի համաձայն։

Ադյանը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի (Adyan and others v. Armenia) գործով վճիռ,
12 հոկտեմբերի 2017թ.253
63. Դատարանը կրկին նշմ է, որ ինչպես սահմանված է 9-րդ հոդվածով, մտքի, խղճի
և կրոնի ազատթյնը Կոնվենցիայի իմաստով «ժողովրդավարական հասարակթյան» հիﬓաքարերից ﬔկն է: Այս ազատթյնն իր կրոնական իմաստով հավատացյալների ինքնթյնը և կյանքի վերաբերյալ նրանց պատկերացﬓերը
կազմող կարևորագյն տարրերից ﬔկն է, սակայն այն նաև արժեքավոր երևյթ է
աթեիստների, ագնոստիկների, սկեպտիկների և անտարբեր անձանց համար: Ժողովրդավարական հասարակթյան անքակտելի մաս կազմող բազմակարծթյնը,
որը դարեր շարնակ սերմանվել է, պայմանավորված է դրանով: Այդ ազատթյնը
ենթադրմ է, inter alia, կրոնական համոզմնքներ նենալը կամ չնենալը և որևէ
կրոն դավանելը կամ չդավանելը (տե՛ս Բսկարինին և այլոք ընդդեմ Սան Մարինոյի
[ՄՊ] [Buscarini and Others v. San Marino [GC]], թիվ 24645/94, § 34, ՄԻԵԴ 1999-I,
Լեյլա Շահինն ընդդեմ Թրքիայի [ՄՊ] [Leyla Sahin v. Turkey [GC]], թիվ 44774/98, §
104, ՄԻԵԴ 2005-XI, և Բայաթյանի գործը` վերևմ հիշատակված, § 118):
64. Չնայած կրոնական ազատթյնն ի սկզբանե պայմանավորված է անհատական
գիտակցթյամբ, սակայն այն նաև ենթադրմ է, inter alia, սեփական կրոնը դավանել ազատթյն` ﬕանձնյա և առանձին կամ այլ անձանց հետ ﬕասին, հրապարակայնորեն կամ ﬕևնյն կրոնը դավանող այլ անձանց շրջանմ: 9-րդ հովածմ

253 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=97564
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նշված են ﬕ շարք ձևեր, որով կրոնի կամ համոզմնքի արտահայտմը կարող
է դրսևորվել մասնավորապես` քարոզ չթյն, արարողթյններ, պաշտամնք և
ծես (տե՛ս Հասանը և Չաշն ընդդեմ Բլղարիայի [ՄՊ] [Hasan and Chaush v. Bulgaria
[GC]], թիվ 30985/96, § 60, ՄԻԵԴ 2000 XI, և Բայաթյանի գործը` վերևմ հիշատակված, § 119):
65. Իր` ձևավորված նախադեպային իրավնքի համաձայն` Դատարանը ﬕջամտթյան
անհրաժեշտթյնը և դրա չափը որոշել հարցմ Կոնվենցիայի կողմ հանդիսացող պետթյններին վերապահմ է հայեցողական լիազորթյնների որոշակի
շրջանակ: Այնաﬔնայնիվ, հայեցողական լիազորթյնների այս շրջանակը սերտորեն փոխկապակցված է եվրոպական վերահսկողթյան հետ, որն ընդգրկմ է
դա կիրառող օրենսդրթյնն  որոշﬓերը: Դատարանի խնդիրն է որոշել, թե
արդյոք ազգային մակարդակմ ձեռնարկված ﬕջոցներն ընդհանր առմամբ հիմնավորված և համամասնական են, թե` ոչ (տե՛ս, Լեյլա Շահինի գործը` վերևմ հիշատակված, § 110): Ավելին, որքանով Դատարանը հնարավորթյն է նեցել սմնասիրել այս հարցը, հստակեցրել է, որ պետթյնը, որն անհատի գիտակցթյան
և զինվորական պարտականթյնների ﬕջև ի հայտ եկած հնարավոր հակասթյնները վերացնել նպատակով չի ներդրել զինվորական ծառայթյան այլընտրանքային տարբերակներ, նի հայեցողական լիազորթյնների ﬕայն սահմանափակ շրջանակ և պետք է ներկայացնի համոզիչ  ծանրակշիռ պատճառներ` որևէ
ﬕջամտթյն հիﬓավորել համար: Մասնավորապես, այն պետք է ցյց տա, որ
ﬕջամտթյնը համապատասխանմ է «ծայրահեղ սոցիալական անհրաժեշտթյանը» (տե՛ս Բայաթյանի գործը` վերևմ հիշատակված, § 123):
66. Դատարանը նաև որոշել է, որ պարտադիր զինվորական ծառայթյան ցանկացած
համակարգ ծանր բեռ է քաղաքացիների համար: Այն ընդնելի կլինի այն դեպքմ,
երբ այն բաշխվի հավասար հիմնքներով, և այս պարտականթյնից ազատմը
հիﬓված լինի լրջ և համոզիչ հիﬓավորﬓերի վրա: Այնաﬔնայնիվ, համակարգը, որով քաղաքացիների վրա դրվմ է այնպիսի պարտականթյն, որը պոտենցիալ լրջ հետևանքներ է առաջ բերմ համոզմնքի հիﬓավորմամբ զինվորական
ծառայթյնից հրաժարվող անձանց համար, ինչպես օրինակ`բանակմ ծառայել
պարտականթյնը` հաշվի չառնելով անձի խղճի և համոզմնքների պահանջները, չի կարող արդարացի հավասարակշռթյն սահմանել ընդհանր առմամբ հասարակթյան և անհատների շահերի ﬕջև (նյն տեղմ, §§ 124 և 125):
բ)

Վերոնշյալ սկզբնքների կիրառմը սյն գործի նկատմամբ

67. Դատարանը նշմ է, որ ի տարբերթյն վերևմ հիշատակված Բայաթյանի գործի,
սյն գործով դիմմատները, ինչպես վերևմ արդեն նշվել է, հնարավորթյն
են նեցել տվյալ ժամանակահատվածմ խղճի նկատառﬓերով հրաժարվել
պարտադիր զինվորական ծառայթյնից և փոխարենը անցնել «այլընտրանքային աշխատանքային ծառայթյն»` «Այլընտրանքային ծառայթյան մասին» օրեն-
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քի 2-րդ և 3-րդ հոդվածների համաձայն, քանի որ այս ծառայթյնը Հայաստանմ
ներդրվել էր 2004 թվականից և իրականացվմ էր Հայաստանի Հանրապետթյան զինված ժերից դրս (տե՛ս վերևմ` 28-րդ պարբերթյնը): Այնաﬔնայնիվ,
Դատարանն այն կարծիքին է, որ ﬕայն այդ փաստը բավարար չէ եզրակացնել
համար, որ իշխանթյնները կատարել են Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածով սահմանված իրենց պարտավորթյնները: Դատարանը պետք է նաև ստգի այն փաստը,
որ տրամադրված ամսական բավարարմը համապատասխանմ է անձի խղճի և
համոզմնքների պահանջներին: Այս առմով, ընդնելով, որ Կոնվենցիայի կողմ
հանդիսացող պետթյններն նեն իրենց այլընտրանքային ծառայթյան համակարգի կազմակերպման և իրականացման հայեցողական լիազորթյնների որոշակի շրջանակ, Դատարանը համարմ է, որ Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածով երաշխավորված` համոզմնքի հիﬓավորմամբ զինվորական ծառայթյնից հրաժարվել իրավնքը երևակայական բնյթ կկրեր, եթե պետթյանը հնարավորթյն
տրվեր այլընտրանքային ծառայթյան իր համակարգը կազմակերպել և իրականացնել այնպիսի եղանակով, որով օրենքով կամ գործնականմ չէր առաջարկվի
զինվորական ծառայթյանն այնպիսի այլընտրանք, որն իրականմ կկրեր քաղաքացիական բնյթ և չէր նենա արժանապատվթյնը նվաստացնող կամ պատժիչ բնյթ: Հետևաբար, անհրաժեշտ է որոշել, թե արդյոք տվյալ ժամանակահատվածմ դիմմատներին առաջարկվող այլընտրանքային աշխատանքային ծառայթյնը համապատասխանմ էր այդ պահանջներին, թե` ոչ:
68. Դատարանը նշմ է, որ կողﬔրի ﬕջև առկա չէ վեճ այն հարցի վերաբերյալ, թե
այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողի կողﬕց կատարված աշխատանքը
քաղաքացիական բնյթ նի, թե` ոչ: Այդ ծառայողները կցված են եղել տարբեր
քաղաքացիական հիﬓարկների, ինչպիսիք են որբանոցները, ծերանոցները, հոգեբժական հաստատթյնները, հաշմանդամթյն նեցող անձանց համար հաստատթյններն  հիվանդանոցները,  կատարել են սանիտարին հատկ գործառյթներ (տե՛ս, վերևմ` 33-րդ պարբերթյնը): Այնաﬔնայնիվ, Դատարանն
այն կարծիքին է, որ կատարված աշխատանքի բնյթը գործոններից ﬕայն ﬔկն է,
որը պետք է հաշվի առնել այն հարցը որոշելիս, թե արդյոք այլընտրանքային ծառայթյնն իրականմ կրմ է քաղաքացիական բնյթ, թե` ոչ: Այնպիսի գործոնները, ինչպիսիք են իրավաս մարﬕնը, հսկողթյնը, կիրառելի կանոնները, ինչպես
նաև արտաքին տեսքը, նյնպես կարող են կարևոր լինել այդ հարցը որոշելիս:
69. Դատարանը նախ և առաջ նշմ է, որ չնայած այն հանգամանքին, որ այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներն ղղակիորեն հաշվետ և ենթակա էին այն
քաղաքացիական հիﬓարկների ղեկավարներին, որտեղ անցնմ էր ծառայթյնը,
այնաﬔնայնիվ, զինվորական մարﬕններն ակտիվորեն ներգրավված էին այդ ծառայթյնը վերահսկելն: Մասնավորապես, նրանք Հայաստանի Հանրապետթյան զինված ժերի գլխավոր շտաբի պետի հրամանով պարբերաբար ստգայցեր
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են կատարել համապատասխան քաղաքացիական հիﬓարկներ` «այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողների աշխատանքային կարգապահթյնը վերահսկել նպատակով»: Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողի չթյլատրված
բացակայթյան դեպքմ նրանցից պահանջվմ էր ծառայողին գտնել համար
ձեռնարկել ﬕջոցառﬓեր (տե՛ս, վերևմ` 37-րդ պարբերթյնը): Երկրորդ, զինվորական մարﬕններն իրավնք նեին ներգործել այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողի ծառայթյան վրա` կարգադրելով նրանց փոխադրմը ﬔկ այլ
կազմակերպթյն կամ ծառայթյան վայր (տե՛ս, վերևմ` 28-րդ պարբերթյան
ﬔջ նշված «Այլընտրանքային ծառայթյան մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի 3-րդ
մասը): Երրորդ, այլընտրանքային աշխատանքային ծառայթյան որոշակի մասեր
կազմակերպվմ էին «Զինված ժերի ներքին ծառայթյան կանոնագիրքը հաստատել մասին» օրենքին համապատասխան (տե՛ս, վերևմ` 28-րդ պարբերթյան
ﬔջ նշված Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասը): Դատարանը նաև հղմ է կատարել
Ռասիզﬕ և անհանդրժողականթյան դեմ եվրոպական հանձնաժողովի կողﬕց
արված եզրահանգﬓերին, որոնք Կառավարթյնն առանձնապես չի վիճարկել.
դրանց համաձայն` այն քաղաքացիական հիﬓարկների ղեկավարները, որտեղ անցնմ է այլընտրանքային աշխատանքային ծառայթյնը, զինվորականներից ստացել են ցցﬓեր ծառայթյան պայմանների և իրականացման ձևի առնչթյամբ,
իսկ համոզմնքի հիﬓավորմամբ զինվորական ծառայթյնից հրաժարված անձինք բժշկական օգնթյն ստանալ նպատակով ղարկվել են զինվորական հոսպիտալներ և զինվորականներից ստացել են զինվորականների կողﬕց հաստատված կարգացցակներ և դրանց փոփոխթյնները (տե՛ս, վերևմ` 47 պարբերթյնը): Հետևաբար, Դատարանը համարմ է, որ այլընտրանքային աշխատանքային
ծառայթյնը տվյալ ժամանակահատվածմ աստիճանակարգթյան և ինստիտցիոնալ առմով բավականաչափ առանձնացված չի եղել զինվորական համակարգից: Ավելին, ինչ վերաբերմ է արտաքին տեսքին, Դատարանը նշմ է, որ այլընտրանքային քաղաքացիական ծառայողներից պահանջվել է կրել համազգեստ և
ﬓալ իրենց ծառայթյան վայրմ: Ինչպես նաև այլընտրանքային աշխատանքային
ծառայողների գրքյկի կազﬕ վրա գրված է եղել «Հայաստանի Հանրապետթյան
զինված ժեր»: Այսպիսով, հաշվի առնելով վերոնշյալ բոլոր գործոնները` Դատարանը համարմ է, որ տվյալ ժամանակահատվածմ դիմմատներին հասանելի
այլընտրանքային աշխատանքային ծառայթյնը լիովին քաղաքացիական բնյթ
չի կրել:
70. Դատարանն անդրադառնմ է այն հարցին, թե արդյոք այլընտրանքային աշխատանքային ծառայթյնը կարող է ընկալվել որպես արժանապատվթյնը նվաստացնող կամ պատժիչ բնյթ նեցող ծառայթյն: Այն համարմ է, որ այս հարցը
որոշելիս ծառայթյան տևողթյնը, ի թիվս այլնի, կարող է լինել դիտարկման համար վերաբերելի գործոն: Այս առնչթյամբ Դատարանը հղմ է կատարմ Սոցիա-
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լական իրավնքների եվրոպական կոﬕտեի կողﬕց արված եզրահանգﬓերին,
որոնց մասին նշել է նաև Եվրոպայի խորհրդի մարդ իրավնքների հանձնակատարը 2011 թվականի հնվարին Հայաստան կատարած իր այցից հետո ներկայացրած զեկյցմ. դրանց համաձայն` այլընտրանքային ծառայթյան տևողթյնը չի
կարող գերազանցել զինված զինվորական ծառայթյան տևողթյնն ավելի, քան
ﬔկկես անգամ (տե՛ս, վերևմ` 46-րդ և 48-րդ պարբերթյնները): Հայաստանի
պարագայմ, որտեղ զինված զինվորական ծառայթյան տևողթյնը հաﬔմատաբար երկար է` քսանչորս աﬕս (տես վերևմ` 31-րդ պարբերթյնը), այլընտրանքային աշխատանքային ծառայթյան տևողթյնն էականորեն ավելի երկար
է, քան այդ ժամկետից ﬔկկես անգամ ավելի երկար ժամկետը` տվյալ ժամանակահատվածմ տևելով քառասներկ աﬕս (տե՛ս, վերևմ` 28-րդ պարբերթյան
ﬔջ նշված «Այլընտրանքային ծառայթյան մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածը): Դատարանն այն կարծիքին է, որ ծառայթյան տևողթյնների ﬕջև այդպիսի էական
տարբերթյնը պետք է արժանապատվթյնը նվաստացնող ազդեցթյն նենար, և կարելի է ասել, որ դրանմ առկա է պատժիչ տարր:
71. Դատարանը նաև նշմ է, որ Կառավարթյնն ընդնել է, որ «Այլընտրանքային
ծառայթյան մասին» օրենքով նախատեսված այլընտրանքային աշխատանքային
ծառայթյան համակարգմ առկա են թերթյններ: Հայաստանի Հանրապետթյան խորհրդարանը նյնիսկ էլ ավելի բացահայտորեն է քննադատել այլընտրանքային աշխատանքային ծառայթյնը` որպես դրա երկ հիﬓական թերթյն նշելով զինվորականների կողﬕց վերահսկողթյնը և դրա տևողթյնը (տե՛ս
վերևմ` 29-րդ պարբերթյնը): Ի վերջո, 2013 թվականին թերթյնները վերացնել նպատակով «Այլընտրանքային ծառայթյան մասին» օրենքմ կատարվել են
փոփոխթյններ, որի արդյնքմ Կառավարթյան ﬕ շարք համապատասխան
որոշﬓեր նյնպես փոփոխվել են կամ ճանաչվել են ժը կորցրած (տե՛ս, վերևմ`
30-րդ, 34-րդ և 36-րդ պարբերթյնները): Վերջապես, Դատարանը նշմ է, որ
այլընտրանքային աշխատանքային ծառայթյան թերթյնները նաև ընդգծվել են
ﬕ շարք ﬕջազգային և ազգային զեկյցներմ (տե՛ս, վերևմ` 39-րդ և 44-47-րդ
պարբերթյնները):
72. Հաշվի առնելով վերոնշյալը` Դատարանը եզրակացնմ է, որ իշխանթյնները
տվյալ ժամանակահատվածմ պատշաճ շադրթյն չեն դարձրել դիմմատների խղճի  համոզմնքների պահանջներին և չեն երաշխավորել այլընտրանքային ծառայթյան այնպիսի համակարգ, որով արդարացի հավասարակշռթյն է
հաստատվմ ընդհանր առմամբ հասարակթյան և դիմմատների շահերի
ﬕջև, ինչպես սահմանված է Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածով: Վերոնշյալից հետևմ է,
որ դիմմատների նկատմամբ ﬔղադրական դատավճիռների կայացմամբ տեղի
է նեցել ﬕջամտթյն, ինչը սյն դրյթի իմաստով անհրաժեշտ չի եղել ժողովրդավարական հասարակթյնմ:
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3.3. Խոսքի ազատ թյ ն
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն254
Հոդված 42. Կարծիքի արտահայտման ազատ թյ նը
1.

Յրաքանչյր ոք նի իր կարծիքն ազատ արտահայտել իրավնք: Այս իրավնքը ներառմ է սեփական կարծիք նենալ, ինչպես նաև առանց պետական և
տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների ﬕջամտթյան և անկախ պետական
սահմաններից` տեղեկատվթյան որևէ ﬕջոցով տեղեկթյններ  գաղափարներ
փնտրել, ստանալ և տարածել ազատթյնը:

(...)
Կարծիքի արտահայտման ազատթյնը կարող է սահմանափակվել ﬕայն օրեն-

3.

քով` պետական անվտանգթյան, հասարակական կարգի, առող ջթյան և բարոյականթյան կամ այլոց պատվի  բարի համբավի և այլ հիﬓական իրավնքների
և ազատթյնների պաշտպանթյան նպատակով:

Միջազգային իրավական դր յթներ
ՄԱԿ-ի Քաղաքացիական և քաղաքական իրավ նքների մասին դաշնագիր255
Հոդված 19
1.

Յրաքանչյր մարդ իրավնք նի անարգել կերպով հավատարիմ ﬓալ իր կարծիքներին:

2.

Յրաքանչյր մարդ նի իր կարծիքն ազատ արտահայտել իրավնք. այդ իրավնքն ընդգրկմ է, անկախ պետական սահմաններից, բանավոր, գրավոր կամ
մամլի ﬕջոցով, կամ էլ գեղարվեստական ձևով արտահայտված կամ ﬕ այլ ձևով
սեփական ընտրթյամբ աﬔն տեսակի ինֆորմացիա  գաղափարներ որոնել,
ստանալ և տարածել ազատթյնը:

3.

Սյն հոդվածի 2-րդ կետմ նախատեսված իրավնքներից օգտվելը դնմ է հատկ պարտականթյններ և հատկ պատասխանատվթյն: Հետևաբար, այն
կապված է որոշ սահմանափակﬓերի հետ, սակայն պետք է սահմանվեն օրենքով
և լինեն անհրաժեշտ.
ա/ այլ անձանց իրավնքներն  հեղինակթյնը հարգել համար.

254 http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm#24
255 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500
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բ/

պետական անվտանգթյան, հասարակական կարգի, բնակչթյան առող ջթյան կամ բարոյականթյան պահպանթյան համար:

Մարդ

իրավ նքների և հիﬓարար ազատ թյ նների պաշտպան թյան մասին
եվրոպական կոնվենցիա256

Հոդված 101. Արտահայտվել
1.

ազատ թյ ն

Յրաքանչյր ոք նի ազատորեն արտահայտվել իրավնք։ Այս իրավնքը ներառմ է սեփական կարծիք նենալ, տեղեկթյններ և գաղափարներ ստանալ և տարածել ազատթյնը՝ առանց պետական մարﬕնների ﬕջամտթյան և
անկախ սահմաններից։ Այս հոդվածը չի խոչընդոտմ պետթյններին սահմանել ռադիոհաղորդﬓերի, հեռստատեսային կամ կինեմատոգրաֆիական ձեռնարկթյնների լիցենզավորմ։

2.

Այս ազատթյնների իրականացմը, քանի որ այն կապված է պարտավորթյնների և պատասխանատվթյան հետ, կարող է պայմանավորվել այնպիսի ձևականթյններով, պայմաններով, սահմանափակﬓերով կամ պատժաﬕջոցներով,
որոնք նախատեսված են օրենքով և անհրաժեշտ են ժողովրդավարական հասարակթյնմ` ի շահ պետական անվտանգթյան, տարածքային ամբող ջականթյան
կամ հասարակթյան անվտանգթյան, անկարգթյնները կամ հանցագործթյնները կանխել, առող ջթյնը կամ բարոյականթյնը, ինչպես և այլ անձանց
հեղինակթյնը կամ իրավնքները պաշտպանել, խորհրդապահական պայմաններով ստացված տեղեկատվթյան բացահայտմը կանխել կամ արդարադատթյան հեղինակթյնն  անաչառթյնը պահպանել նպատակով։

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարական257
47. Արտահայտվել ազատթյան իրավնքը ներառմ է կարծիքներ նենալ, տեղեկատվթյն  գաղափարներ ստանալ և տարածել ազատթյն: Այս ազատթյնների իրականացմը բոլորի համար, այդ թվմ նաև զինծառայողների,
կարող է ենթադրել պարտավորթյններ և պատասխանատվթյն: Դրա նկատմամբ կարող են կիրառվել այնպիսի ձևականթյններ, պայմաններ, սահմանափակﬓեր կամ պատժաﬕջոցներ, որոնք նախատեսված են օրենքով և անհրաժեշտ
են ժողովրդավարական հասարակթյնմ` ի շահ ազգային անվտանգթյան,
տարածքային ամբող ջականթյան կամ հասարակթյան ապահովթյան, կանխե-

256 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870
257 https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
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լ համար անկարգթյնները կամ հանցագործթյնները, ինչպես նաև առողջթյան կամ բարոյականթյան պահպանման, այլոց համբավի կամ իրավնքների պաշտպանթյան, գաղտնիթյան պայմաններմ ստացված տեղեկատվթյան
բացահայտմը կանխել, դատական իշխանթյան հեղինակթյան կամ դրա
անաչառթյան նկատմամբ վստահթյան պահպանման համար: Նման ﬕջոցները
պետք է լինեն համաչափ, չպետք է լինեն կամայական և պետք է լինեն ող ջամտորեն
կանխատեսելի:
48. Արտահայտվել ազատթյան ցանկացած սահմանափակմ, որը սահմանվմ է
զինվորական կարգապահթյան խախտման իրական սպառնալիքի դեպքմ, եթե
զինված ժերի բնականոն գործնեթյնը հնարավոր չէ կազմակերպել առանց
դրա անդաﬓերի կողﬕց կարգապահական խախտմը կանխող իրավակարգավորﬓերի առկայթյան, պետք է համապատասխանի վերը նշված պահանջներին:
Այդ սահմանափակﬓերը կարող են վերաբերել, օրինակ, այն բանին, թե արդյոք
դա ազդո՞ւմ է զինվորական պարտականթյնները կատարել կամ զինված ժերի
քաղաքական անկողﬓակալթյան վրա:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հ շագիր258
Դատարանը համարել է, որ արտահայտվել ազատթյնը կիրառվմ է զինծառայողների նկատմամբ, ինչպես որ պայմանավորվող պետթյնների իրավազորթյան
ներքո գտնվող յրաքանչյր այլ անձի
զորանոցների դարպասների մոտ»

259

՝ նշելով, որ «10-րդ հոդվածը չի ավարտվմ

260

: Արտահայտվել ազատթյնը նաև ներառմ է

սեփական կարծիք նենալ և տեղեկատվթյն  գաղափարներ ստանալ և տարածել ազատթյնը:
Տեղեկատվթյն ստանալ իրավնքը ներառմ է մամլի, ռադիոյի, հեռստատեսթյան և համացանցի ﬕջոցով տեղեկթյններ ձեռք բերել իրավնքը` պայմանով, որ դրա ստացման աղբյրն օրինական է: Զինծառայողները պետք է իրավնք նենան, առանց գրաքննթյան ենթարկվել, օգտվել տեղեկատվթյան նման աղբյրներից, եթե, իհարկե, հանգամանքները թյլ են տալիս (օրինակ` ﬕշտ չէ, որ դա հնարավոր
է դաշտային զորավարժթյնների կամ մարտական գործողթյնների ժամանակ):
Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերթյնը սահմանմ է, որ արտահայտվել ազատթյան իրացմը ենթադրմ է պարտավորթյններ և պատասխանատվթյն` կանխել այլ հիﬓարար իրավնքների նկատմամբ ոտնձգթյնները, ինչպես նաև
258 Տես նյն տեղմ
259 Տե՛ս, օրինակ, Էնգելը և այլոք ընդդեմ Նիդերլանդների (Engel and others v. Netherlands, պարբ. 100, և Ավստրիայի
ժողովրդավարական զինվորների ﬕթյնը և Գբին ընդդեմ Ավստրիայի (Vereinigung demokratischer
soldaten Osterreichs and Gubi v. Austria), վճիռ՝ 19 դեկտեմբերի 1994թ., պարբ. 27:
260 Գրիգորիադիսն ընդդեմ Հնաստանի (Grigoriades v. Greece), վճիռ՝ 25 նոյեմբերի 1997թ., պարբ. 45:
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ազգային անվտանգթյանը, տարածքային ամբող ջականթյանը կամ հասարակթյան
անվտանգթյանը սպառնացող վտանգները, գաղտնիթյան կանոնների խախտմը և
արդարադատթյան հեղինակթյան  անաչառթյան վտանգմը:
Այս իրավնքի նկատմամբ սահմանափակﬓերը թյլատրելի են համարվմ: Գնահատել համար, թե արդյոք զինծառայողի արտահայտվել ազատթյան իրավնքի
սահմանափակմը հիﬓավո՞ր է, Դատարանը համարել է, որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել
«զինվորական կյանքին բնորոշ պայմանները և զինծառայողների համար պարտադիր
որոշ «պարտավորթյնները» և «պատասխանատվթյնը»
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:

Արտահայտվել ազատթյան իրավնքը սահմանափակող ﬕջոցները պետք է լինեն համաչափ, նյնիսկ եթե որպես խաղադրյք իրավաչափ ռազմական շահերն են:
Սահմանափակման համաչափթյնը կախված է դրա նպատակներից: Երբ այն վերաբերմ է զինվորական կարգապահթյան կամ ազգային անվտանգթյան հարցերին,
սահմանափակման առավել խիստ դրսևորմը որոշ դեպքերմ կարող է ավելի հիﬓավորված լինել: Նման կարգի սահմանափակﬓերի հիﬓավորված լինել-չլինել հարցը գնահատելիս Դատարանը պետթյններին տալիս է թյլատրելի հայեցողթյան
որոշակի շրջանակ: Արտահայտվել ազատթյնը սահմանափակող ﬕջոցները պետք
է, սակայն, անձին բավարար կերպով պաշտպանեն կամայականթյններից և լինեն
ող ջամտորեն կանխատեսելի

262

:

Արտահայտվել ազատթյան իրավնքը կարող է ենթարկվել պաշտոնական ձևականթյնների, պայմանների, սահմանափակﬓերի, դրա նկատմամբ կարող են կիրառվել որոշակի պատժաﬕջոցներ, իսկ բացառիկ դեպքերմ նաև՝ սահմանվել որոշակի
արգելքներ: Սա, մասնավորապես, այն դեպքերմ է, երբ հայտարարթյններն արվմ
են հրապարակային եղանակով կամ լրատվաﬕջոցներով (օրինակ՝ հեռստատեսթյամբ

263

): Նման սահմանափակﬓերը պետք է նախատեսված լինեն օրենքով (մասնա-

վորապես, հիմք նենան ներպետական օրենսդրթյան ﬔջ) և անհրաժեշտ լինեն ժողովրդավարական հասարակթյնմ (սոցիալական ծայրահեղ կարիքին արձագանքել համար, և եթե ձեռնարկվող ﬕջոցները համաչափ են հետապնդվող նպատակներին):
Զինծառայողների արտահայտվել ազատթյան նկատմամբ սահմանափակﬓերը,
որով Դատարանը չի գտել 10-րդ հոդվածի խախտմ, ընդգրկմ են հետևյալ գործերը՝
(ա) երբ երկ ժամկետային զիծառայողներ դատապարտվել էին ﬔկական տարվա ազատազրկման այն բանից հետո, երբ նյթ էին տարածել, որով կոչ էին անմ ֆրանսիական
բանակի ստորաբաժանﬓերին դրս գալ Գերմանիայից 264, և (բ) երբ գերմանացի զինվորի ծառայթյնը ժամանակավորապես դադարեցվել էր հեռստատեսթյամբ զին-
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Հաջիանաստասին ընդդեմ Հնաստանի (Hadjianastassiou v. Greece), վճիռ՝ 16 դեկտեմբերի 1992թ., պարբ. 46:
Նյն տեղմ:
Ե.Ս.-ն ընդդեմ Գերմանիայի (E.S. v. Germany), Մարդ իրավնքների եվրոպական հանձնաժողով, որոշմ՝
29 նոյեմբերի 1995թ., Որոշﬔր և զեկյցներ, հատոր 84, 1995թ., էջ 58:
Լը Կղ Գրանﬔսոնն  Ֆրիցն ընդդեմ Ֆրանսիայի (Le Cour Grandmaison and Fritz v. France), Մարդ
իրավնքների եվրոպական հանձնաժողով, 6 հլիսի 1987թ., Որոշﬔր և զեկյցներ, հատոր 53, 1987թ., էջ
150:
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վորական քաղաքականթյնը քննադատել համար

265

:

Զինծառայողների արտահայտվել ազատթյան նկատմամբ սահմանափակﬓերը, որոնք Դատարանը համարել է 10-րդ հոդվածի խախտմ, ընդգրկմ են հետևյալ
գործերը՝ (ա) ամսագրի տարածման նկատմամբ արգելքը, որի հոդվածները գրված էին
ծայրահեղ ծաղրական ոճով, սակայն հարցականի տակ չէին դնմ ենթարկվել պարտականթյնը և զինված ժերմ ծառայել նպատակը

266

, և (բ) երեք աﬕս ժամկե-

տով կրտսեր սպայի ազատազրկմ այն բանի համար, որ նա երկար նամակ-բողոք էր
ղարկել իր վերադասին (որն այլ կերպ չէր հրապարակվել), Դատարանի կողﬕց համարվել է անհամաչափ և ոչ «անհրաժեշտ ժողովրդավարական հասարակթյնմ» 267:

Մարդ

իրավ նքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավ նք

Ռեկվենյին ընդդեմ Հ նգարիայի (Rekvenyi v. Hungary) գործով վճիռ, 20 մայիսի
1990թ.268
26. Դատարանը նշմ է, որ քաղաքական բնյթի գործնեթյն իրականացնելը վերաբերմ է 10-րդ հոդվածին այնքանով, որքանով քաղաքական բանավեճի ազատթյնը
հանդիսանմ է արտահայտվել ազատթյան հատկ ասպեկտ։ Իրականմ, քաղաքական բանավեճի ազատթյնը համարվմ է ժողովրդավարական հասարակթյան
հասկացթյան ﬕջկը (տես the Lingens v. Austria judgment of 8 July 1986, Series A no.
103, p. 26, § 42)։ Ավելին, 10-րդ հոդվածով սահմանված երաշխիքները տարածվմ են
զինծառայողների և քաղաքացիական ծառայողների վրա (տես the Engel and Others v.
the Netherlands judgment of 8 June 1976, Series A no. 22, pp. 41-42, § 100; and the Vogt v.
Germany judgment of 26 September 1995, Series A no. 323, pp. 22-23, § 43)։
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Ե.Ս.-ն ընդդեմ Գերմանիայի (E.S. v. Germany):
Նյն տեղմ, պարբ. 49:
Գրիգորիադիսն ընդդեմ Հնաստանի (Grigoriades v. Greece):
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58262
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3.4. Արդար դատաքնն թյան իրավ նք
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն269
Հոդված 63. Արդար դատաքնն թյան իրավ նքը
1.

Յրաքանչյր ոք նի անկախ և անաչառ դատարանի կողﬕց իր գործի արդարացի, հրապարակային և ող ջաﬕտ ժամկետմ քննթյան իրավնք:

2.

Դատական վարյթը կամ դրա ﬕ մասը, օրենքով սահմանված դեպքերմ և կարգով, դատարանի որոշմամբ կարող է անցկացվել դռնփակ` վարյթի մասնակիցների մասնավոր կյանքի, անչափահասների կամ արդարադատթյան շահերի, ինչպես
նաև պետական անվտանգթյան, հասարակական կարգի կամ բարոյականթյան
պաշտպանթյան նպատակով:

3.

Հիﬓական իրավնքների խախտմամբ ձեռք բերված կամ արդար դատաքննթյան
իրավնքը խաթարող ապացյցի օգտագործﬓ արգելվմ է:

Միջազգային իրավական դր յթներ
ՄԱԿ-ի Քաղաքացիական և քաղաքական իրավ նքների մասին դաշնագիր270
Հոդված 14
1.

Բոլոր անձինք հավասար են դատարանների և տրիբնալների առջև: Յրաքանչյր ոք իրեն ներկայացված ցանկացած քրեական ﬔղադրանք քննել կամ որևէ
քաղաքացիական դատավարթյնմ իր իրավնքներն  պարտականթյնները որոշել ընթացքմ նի օրենքի հիման վրա ստեղծված իրավաս, անկախ 
անկողﬓակալ դատարանի կողﬕց գործի արդարացի  հրապարակավ քննթյան
իրավնք: Մամլին  հասարակթյանը կարող է թյլ չտրվել մասնակցել ողջ դատաքննթյանը կամ նրա որևէ փլին` ժողովրդավարական հասարակթյան ﬔջ
բարոյականթյան, հասարակական կարգի կամ պետական անվտանգթյան նկատառﬓերով, կամ երբ այդ պահանջմ են կողﬔրի մասնավոր կյանքի շահերը
կամ էլ հատկ հանգամանքների դեպքմ, երբ հրապարակայնթյնը կխախտի
արդարադատթյան շահերը` այն չափով, որչափ դատարանի կարծիքով, դա խիստ
անհրաժեշտ է, սակայն քրեական կամ քաղաքացիական գործի վերաբերյալ ցանկացած դատական որոշմ պետք է հրապարակային լինի, բացառթյամբ այն դեպքե-

269 http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm#24
270 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500
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րի, երբ անչափահասների շահերը պահանջմ են այլ բան, կամ գործը վերաբերվմ
է ամսնական վեճերին կամ երեխաների խնամակալթյանը:
2.

Քրեական հանցագործթյան ﬔջ յրաքանչյր ﬔղադրվող իրավնք նի համարվել անﬔղ, քանի դեռ նրա ﬔղավորթյնն ապացցված չէ օրենքով:

3.

Յրաքանչյր ոք իրեն ներկայացված ցանկացած քրեական ﬔղադրանքի քննթյան ժամանակ նի առնվազն հետևյալ երաշխիքների իրավնքը` լիակատար հավասարթյան հիման վրա.
ա/ շտապ կարգով և մանրակրկիտ, այն լեզվով, որը նա հասկանմ է, տեղեկացվի
իրեն ներկայացված ﬔղադրանքի բնյթի և հիմքի մասին.
բ/

բավարար չափով ժամանակ  հնարավորթյններ նենա իր պաշտպանթյնը նախապատրաստել և իր իսկ ընտրած պաշտպանի հետ հարաբերթյնների ﬔջ մտնել համար.

գ/

դատվի առանց չարդարացված հապաղման.

դ/

դատվի իր ներկայթյամբ և պաշտպանի իրեն անձամբ կամ իր իսկ ընտրած
պաշտպանի ﬕջոցով. եթե նա չնի պաշտպան, տեղեկացված լինի այդ իրավնքի մասին և նենա իր համար նշանակված պաշտպան ցանկացած դեպքմ, երբ դա պահանջմ են արդարադատթյան շահերը, նրա համար անհատյց բոլոր այն դեպքերմ, եթե նա բավականաչափ ﬕջոցներ չնի այդ
պաշտպանին վճարել համար.

ե/

հարցաքննել նրան հակացցող վկաներին կամ իրավնք նենալ, որ այդ վկաները հարցաքննվեն, և նենալ իր վկաներին կանչել և հարցաքննել իրավնք` այն նյն պայմաններով, որ գոյթյն նեն նրան հակացցող վկաների համար.

զ/

օգտվել թարգմանի անվճար օգնթյնից, եթե նա չի հասկանմ դատարանմ
օգտագործվող լեզն, կամ չի խոսմ այդ լեզվով.

է/
4.

չպարտադրվի իր դեմ ցցմնքներ տալ կամ իրեն ﬔղավոր ճանաչել:

Անչափահասների վերաբերմամբ դատավարթյնը պետք է այնպիսին լինի, որպեսզի հաշվի առնվեն նրանց տարիքը և նրանց վերադաստիարակթյանն աջակցել ցանկալիթյնը:

5.

Որևէ հանցագործթյան համար դատապարտված յրաքանչյր ոք իրավնք նի,
որպեսզի իր դատապարտմը և դատավճիռը վերանայվեն վերադաս դատական
ատյանի կողﬕց, օրենքի համաձայն:

6.

Եթե որևէ անձ վերջնական որոշմամբ դատապարտվել է քրեական հանցագործթյան համար և եթե նրա նկատմամբ կայացված դատավճիռը հետագայմ բեկանվել
է կամ նրան ներմ է շնորհվել այն հիմնքով, որ ինչ-որ նոր հանգամանք կամ
նոր բացահայտված հանգամանք անվիճելիորեն ապացցմ է դատական սխալի
առկայթյնը, ապա այդպիսի դատապարտման հետևանքով պատիժ կրած անձը
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փոխհատցմ է ստանմ օրենքի համաձայն, եթե չապացցվի, որ հիշյալ անհայտ
հանգամանքը ժամանակին չի բացահայտվել բացառապես կամ մասամբ նրա ﬔղքով:
7.

Ոչ ոք չպետք է կրկին անգամ դատվի կամ պատժվի այն հանցագործթյան համար,
որի համար նա արդեն վերջնականապես դատապարտվել է կամ արդարացվել յրաքանչյր երկրի օրենքին և քրեական դատավարթյան իրավնքին համապատասխան:

ԵԽ 1950 թ. Մարդ

իրավ նքների և հիﬓարար ազատ թյ նների պաշտպա-

ն թյան մասին եվրոպական կոնվենցիա271
Հոդված 63. Արդար դատաքնն թյան իրավ նք
1.

Յրաքանչյր ոք, երբ որոշվմ են նրա քաղաքացիական իրավնքներն  պարտականթյնները կամ նրան ներկայացված ցանկացած քրեական ﬔղադրանքի
առնչթյամբ, նի օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ  անաչառ դատարանի կողﬕց ող ջաﬕտ ժամկետմ արդարացի և հրապարակային դատաքննթյան
իրավնք: Դատավճիռը հրապարակվմ է դռնբաց նիստմ, սակայն մամլի ներկայացցիչների և հանրթյան ներկայթյնը կարող է չթյլատրվել ամբողջ դատաքննթյան կամ նրա ﬕ մասի ընթացքմ՝ ժողովրդավարական հասարակթյան
ﬔջ բարոյականթյան, հասարակական կարգի կամ պետական անվտանգթյան
շահերից ելնելով, երբ դա են պահանջմ անչափահասների շահերը կամ կողﬔրի
մասնավոր կյանքի պաշտպանթյնը, կամ` այնքանով, որքանով դա, դատարանի
կարծիքով, հատկ հանգամանքների բերմով խիստ անհրաժեշտ է, եթե հրապարակայնթյնը կխախտեր արդարադատթյան շահերը:

2.

Յրաքանչյր ոք, ով ﬔղադրվմ է քրեական հանցագործթյն կատարել ﬔջ,
համարվմ է անﬔղ, քանի դեռ նրա ﬔղավորթյնն ապացցված չէ օրենքին համապատասխան:

3. Քրեական հանցագործթյն կատարել ﬔջ ﬔղադրվող յրաքանչյր ոք նի
հետևյալ նվազագյն իրավնքները.
ա. իրեն հասկանալի լեզվով անհապաղ  հանգամանորեն տեղեկացվել իրեն ներկայացված ﬔղադրանքի բնյթի և հիմքի մասին,
բ.

բավարար ժամանակ  հնարավորթյններ` իր պաշտպանթյնը նախապատրաստել համար,

գ.

պաշտպանել իրեն անձամբ կամ իր ընտրած դատապաշտպանների ﬕջոցով կամ,
եթե նա բավարար ﬕջոցներ չնի դատապաշտպանի ծառայթյան դիմաց վճարել համար, նենալ անվճար նշանակված դատապաշտպան, երբ դա պահանջմ
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են արդարադատթյան շահերը,
դ.

հարցաքննել իր դեմ ցցմնք տվող վկաներին կամ իրավնք նենալ, որ այդ
վկաները ենթարկվեն հարցաքննթյան, և իրավնք նենալ` իր վկաներին կանչել  հարցաքննել ﬕևնյն պայմաններով, ինչ իր դեմ ցցմնք տված վկաները,

ե.

օգտվել թարգմանչի անվճար օգնթյնից, եթե ինքը չի հասկանմ դատարանմ
գործածվող լեզն կամ չի խոսմ այդ լեզվով։

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարական272

Զ

Զինծառայողներն

նեն արդար դատաքնն թյան իրավ նք
Քրեական գործերով

28. Արդար դատաքննթյան երաշխիքները պետք է կիրառվեն Կոնվենցիայի ներքո
քրեական որակվող բոլոր տեսակի դատավարթյնների դեպքմ՝ հաշվի առնելով
իրավախախտման բնյթը և կիրառելի պատժի խստթյնը, ինչպես նաև դրա նպատակները՝ անկախ այն հանգամանքից դրանք ներպետական օրենսդրթյամբ որակված են որպես կարգապահական, թե` քրեական:
29. Քրեական դատավարթյան ժամանակ դատական մարﬕնների անկախթյնը և
անկողﬓակալթյնը երաշխավորել նպատակով պետք է լինի հստակ տարանջատմ հետապնդմ իրականացնող և դատական որոշմ արձակող մարﬕնների
ﬕջև:
30. Քրեական իրավախախման կատարման ﬔջ ﬔղադրվող զինծառայողների համար,
ինչպես քաղաքացիական անձանց քրեական հետապնդման դեպքմ է, քրեական
գործի նյթերը պետք է լինեն լիարժեքորեն հասանելի, նրանք նաև պետք է իրավնք նենան ներկայացնել իրենց պաշտպանթյնը:
31. Քրեական իրավախախտման կատարման համար ﬔղավոր ճանաչված զինծառայողները, ինչպես քաղաքացիական անձանց նկատմամբ ընթացող քրեական դատավարթյան ժամանակ է, պետք է հնարավորթյն նենան իրենց գործով արձակված վճիռը բողոքարկել անկախ իրավաս բարձրագյն մարﬕն, որն, ըստ
էթյան, պետք է լինի Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի պահանջներին լիովին համապատասխանող անկախ և անկողﬓակալ դատարան:

272 https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
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Քաղաքացիական գործերով
32. Քաղաքացիական իրավնքների և պարտականթյնների որոշման նպատակով
դատարան դիﬔլ իրավնքից օգտվել ցանկացած սահմանափակմ պետք է լինի օրենքով հստակ սահմանված, ինչպես նաև հիﬓավորված օբյեկտիվ հիմքերով՝
պայմանավորված հանրային շահով:

Զինվորական դատարանների դատավարական
Երաշխիքները

33. Զինվորական դատարանների կազմակերպմը և աշխատանքը, եթե այդպիսիք գոյթյն նեն, պետք է լիարժեքորեն ապահովեն դատավարթյան յրաքանչյր
փլմ յրաքանչյր անձին վերաբերող գործի քննթյնը իրավաս, անկախ և
անկողﬓակալ դատարանի կողﬕց:
34. Զինծառայողները պետք է նենան իրավաս դատարանի կողﬕց հրապարակային քննթյան իրավնք: Դռնփակ դատական նիստերի անցկացմը պետք է թյլատրվի բացառիկ դեպքերմ և պետք է հաստատված լինի դատարանի առանձին,
լավ հիﬓավորված որոշմամբ, որի օրինականթյնը ենթակա է վերանայման:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հ շագիր273

Յրաքանչյր անձի, այդ թվմ՝ զինծառայողների համար առանցքային կարևորթյն ներկայացնող արդար դատաքննթյան իրավնքն արտացոլմ է Կոնվենցիայի
6-րդ հոդվածով սահմանված այն երաշխիքները, որոնց համաձայն՝ յրաքանչյր ոք,
երբ որոշվմ են նրա քաղաքացիական իրավնքներն  պարտականթյնները կամ
նրան ներկայացված քրեական ﬔղադրանքի առնչթյամբ, նի օրենքի հիման վրա
ստեղծված անկախ  անաչառ դատարանի կողﬕց ող ջաﬕտ ժամկետմ արդարացի
և հրապարակային դատաքննթյան իրավնք: «Քաքաքացիական իրավնքներն 
պարտականթյնները» և «քրեական ﬔղադրանք» հասկացթյնները Կոնվենցիայի իմաստով նեն ինքնավար նշանակթյն. Դատարանը կաշկանդված չէ հետևել
«քաղաքացիական» կամ «քրեական» եզրյթներին տրված ներպետական սահմանմներին: Այդհանդերձ, չպետք է նաև անտեսել ներպետական օրենսդրթյնը: Դատարանը հարստ նախադեպային իրավնք է ձևավորել «քաղաքացիական իրավնքներ»

273 Տե՛ս, նյն տեղմ:
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կամ «պարտականթյններ» եզրյթների վերաբերյալ: Ինչ վերաբերմ է քրեական ﬔղադրանքներ եզրյթին, ապա Դատարանը հաշվի է առնմ չորս տարբեր չափանիշներ՝
որոշել համար, թե արդյոք ﬔղադրանքը «քրեակա՞ն» է: Այդ չորս չափանիշներն են.
դասակարգմը ներպետական օրենսդրթյան ﬔջ (թեև այն վճռական դեր չի խաղմ),
հանցանքը սահմանող իրավադրյթի բնյթը (այն իրավադրյթը, որը չի վերաբերմ
անձանց որոշակի խմբին, այլ տարածվմ է բոլորի վրա, հավանաբար, նի քրեական և
ոչ թե կարգապահական բնյթ), պատժի նպատակը (արդյոք այն զտ վարչակա՞ն, թե՞
իսկապես քրեական է), պատժի էթյնն  խստթյնը (ազատազրկմը սովորաբար
քրեական է համարվմ): Դատարանը ﬔկնաբանել է «ﬔղադրանք» եզրյթը որպես անձին հասցեագրված պաշտոնական ծանցմ, որով նա տեղեկացվմ է քրեական իրավախախտմ կատարել համար կասկածվել ﬔղադրանքի մասին:
Քաղաքացիական իրավնքները կամ պարտականթյնները կամ քրեական ﬔղադրանքը հաստատվելն պես զինծառայողը ձեռք է բերմ ﬕ շարք երաշխիքներ,
որոնցից ﬕ քանիսը բխմ են հենց 6-րդ հոդվածից, իսկ մյսները զարգացվել են Դատարանի նախադեպային իրավնքով274: 6-րդ հոդվածով անﬕջապես սահմանված
երաշխիքներին են վերաբերմ օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ  անաչառ դատարանի կողﬕց ող ջաﬕտ ժամկետմ դատաքննթյան իրավնքը:
Դատարանի նախադեպային իրավնքով մշակված լրացցիչ երաշխիքների ﬔջ են
մտնմ՝
•

Դատարան դիﬔլ իրավնքը, ըստ որի` յրաքանչյր ոք իրավնք նի իր քաղաքացիական իրավնքների և պարտականթյնների վերաբերյալ դատարան հայց
ներկայացնել: Այս իրավնքը բացարձակ չէ և կարող է սահմանափակվել, եթե այդ
սահմանափակﬓերը հետապնդմ են իրավաչափ նպատակ, իսկ կիրառվող ﬕջոցները ող ջամտորեն համաչափ են հետապնդվող նպատակին: Սակայն նման սահմանափակﬓերը չպետք է խաթարեն իրավնքի բն էթյնը և ﬕևնյն ժամանակ չպետք է հակասեն Կոնվենցիայով երաշխավորված այլ իրավնքներին275:

•

Քրեական իրավախախտմ կատարել համար ﬔղադրվող անձի լռել և իրեն
ﬔրկացնող ցցմնքներ չտալ իրավնքը276. այս իրավնքը բացարձակ չէ,
քանի որ հարցաքննթյան կամ դատաքննթյան ընթացքմ ﬔղադրյալի կողﬕց
լռթյան պահպանմը որոշ դեպքերմ կարող է բացասական եզրա- հանգﬓերի

274 Որոշ պետթյններ վերապահﬓեր են արել 6-րդ հոդվածի վերաբերյալ, որոնք կապված են զինվորական
կարգապահթյան հարցերի հետ: Այդ պետթյններից են Ադրբեջանը, Չեխիայի Հանրապետթյնը,
Ֆրանսիան, Սլովակիան և Իսպանիան:
275 Տե՛ս, օրինակ, Գոլդերն ընդդեմ Միացյալ Թագավորթյան (Golder v. United Kingdom), վճիռ՝ 21 փետրվարի
1975թ.:
276 Ֆնկեն ընդդեմ Ֆրանսիայի (Funke v. France), վճիռ՝ 25 փետրվարի, 1993թ., պարբ. 44:
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տեղիք տալ 277, թեև Դատարանը այս կապակցթյամբ նաև համարել է, որ երդվ յալ
ատենակալները պետք է պատշաճ կերպով ղղորդվեն գործը քննող դատավորի
կողﬕց, երբ որոշմ են, թե արդյոք կարո՞ղ են նման եզրահանգﬓեր անել278:
•

Դատավարթյան մասնակիցների հավասարթյան (դատավարական գործիքների)
(օրինակ՝ յրաքանչյր ոք իրավնք նի մասնակցել դատավարթյանը՝ պայմանով, որ դա նրան անբարենպաստ վիճակի ﬔջ չի դնի հակառակ կողﬕ հաﬔմատ) 279 և մրցակցային դատավարթյան իրավնքը (որը ենթադրմ է, որ կողﬔրը պետք է ծանոթ լինեն և իրավնք նենան ձեռք բերված բոլոր ապացյցների
և ներկայացված դիտարկﬓերի կապակցթյամբ անել ﬔկնաբանթյն)280:
Չնայած վճիռները ﬕշտ պետք է հրապարակվեն դռնբաց դատական նիստի ըն-

թացքմ, կան դեպքեր, երբ հրապարակային դատաքննթյան իրավնքի նկատմամբ
սահմանափակﬓերը կարող են արդարացված լինել 6-րդ հոդվածի 1-ին պարբերթյան համաձայն, օրինակ՝ մամլի ներկայացցիչների և հանրթյան ներկայթյնը
կարող է չթյլատրվել ամբողջ դատաքննթյան կամ դրա ﬕ մասի ընթացքմ՝ ժողովրդավարական հասարակթյնմ բարոյականթյան, հասարակական կարգի կամ պետական անվտանգթյան շահերից ելնելով, երբ դա են պահանջմ անչափահասների
շահերը կամ կողﬔրի մասնավոր կյանքի պաշտպանթյնը, կամ այնքանով, որքանով
դա, դատարանի կարծիքով, առանձին հանգամանքների բերմով խիստ անհրաժեշտ է,
կամ եթե հրապարակայնթյնը կխախտի արդարադատթյան շահերը:
Զինծառայողը, որի նկատմամբ Կոնվենցիայի իմաստով քրեական ﬔղադրանք է
առաջադրվել, համարվմ է անﬔղ, քանի դեռ նրա ﬔղավորթյնն ապացցված չէ
օրենքին համապատասխան: Այս սկզբնքն ղղակիորեն վերաբերմ է Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերթյամբ սահմանված իրավնքներին և տարածվմ է
բոլոր անձանց վրա, որոնց քրեական ﬔղադրանք է առաջադրվել, ինչպես նաև քաղաքացիական այն գործերին, որոնք Կոնվենցիայի տեսանկյնից Դատարանը քրեական
է համարմ, ինչպիսին են օրինակ՝ որոշ մասնագիտական կարգապահական վարյթի
գործերը: Այս երաշխիքը սկզբնքորեն ենթադրմ է, որ ապացցման բեռը դրված է
ﬔղադրող կողﬕ վրա:
Քրեական իրավախախտմ կատարել համար ﬔղադրվող զինծառայողն նի
6-րդ հոդվածի պահանջները բավարարող դատաքննթյան իրավնք և նման դեպքերմ նի հետևյալ նվազագյն իրավնքները.

277 Ջոն Մյրեյն ընդդեմ Միացյալ Թագավորթյան (John Murray v. the United Kingdom), վճիռ՝ 8 փետրվարի
1996թ.:
278 Տե՛ս Քոնդորն ընդդեմ Միացյալ Թագավորթյան (Condron v. the United Kingdom), վճիռ՝ 2 մայիսի, 2000թ.:
279 Տե՛ս, օրինակ, Դե Հայեսը և Գիյսելսն ընդդեմ Բելգիայի (De Haes and Gijsels v. Belgium), վճիռ՝ 24 փետրվարի
2007թ.:
280 Ռիզ Մաթեոսն ընդդեմ Իսպանիայի (Ruiz Mateos v. Spain), 1993թ. հնիսի 23-ի վճիռ, պարբ. 63:
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•

Իրեն հասկանալի լեզվով, անհապաղ  հանգամանորեն տեղեկացվել իրեն ներկայացված ﬔղադրանքի բնյթի և հիմքի մասին:

•

Ունենալ բավարար ժամանակ  հնարավորթյններ՝ իր պաշտպանթյնը նախապատրաստել համար: Ժամանակի բավարար լինել հանգամանքը կախված
է գործի բարդթյնից: Դատապաշտպաններն իրավնք նեն արագ, կանոնավոր և գաղտնիթյան պայմաններմ տեսակցել նախնական կալանքի տակ գտնվող
իրենց պաշտպանյալներին:

•

Պաշտպանել իրեն անձամբ կամ իր ընտրած իրավաբանական պաշտպանթյան
ﬕջոցով: Չնայած Դատարանը համարել է, որ իրեն անձամբ պաշտպանել իրավնքը կարող է սահմանափակվել, այն նաև վճռել է, որ դատական ներկայացցչթյնից զրկված զինծառայողի մասնակցթյնը զինվորական դատարանի կողﬕց արագացված դատաքննթյանը համարվմ է 6-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերթյան խախտմ:

•

Խորհրդակցել դատապաշտպանի հետ` երրորդ անձանց կողﬕց լսելիթյնից
և որևէ այլ ﬕջոցներով վերահսկողթյնից դրս. այս սկզբնքն առավելապես
կապված է նախորդ իրավնքների և դատավարթյան մասնակիցների հավասարթյան սկզբնքի հետ: Այն կարող է սահմանափակվել իրավաչափ նպատակի առկայթյան պարագայմ, օրինակ՝ անվտանգթյան և կարգկանոնի ապահովման
համար:

•

Հարցաքննել իր դեմ ցցմնք տվող վկաներին կամ իրավնք նենալ, որ այդ
վկաները ենթարկվեն հարցաքննթյան, և իրավնք նենալ՝ իր վկաներին կանչել  հարցաքննել ﬕևնյն պայմաններով, ինչ իր դեմ ցցմնք տված վկաները:

•

Օգտվել թարգմանչի անվճար օգնթյնից, եթե անձամբ չի հասկանմ դատարանմ գործածվող լեզն կամ չի խոսմ այդ լեզվով. այս սկզբնքը նաև ենթադրմ է
անձի դեմ հարցված գործի քննթյան ընթացքմ օգտագործվող փաստաթղթերի
կամ ցցմնքների թարգմանթյնը:
Բավարար ﬕջոցներ չնեցող զինծառայողներն իրավնք նեն օգտվել անվճար

իրավաբանական օգնթյնից, եթե դա անհրաժեշտ է արդարադատթյան մատչելիթյնն արդյնավետորեն ապահովել համար: Որոշ դեպքերմ, 6-րդ հոդվածի 1-ին
պարբերթյնը պահանջմ է պետթյններից տրամադրել փաստաբան, եթե վերջինիս մասնակցթյնը կարևոր է դատարան դիﬔլ իրավնքն արդյնավետորեն
ապահովել համար՝ ներկայացցչթյնը ներպետական օրենսդրթյան համաձայն
պարտադիր լինել կամ գործի բարդթյան պատճառով281:

281

308

Էյրին ընդդեմ Իռլանդիայի (Airey v. Ireland), վճիռ՝ 9 հոկտեմբերի 1979թ.:

ԶԻՆՎԱԾ LԺԵՐLՄ ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆLLՆ

Ի հավելﬓ 6-րդ հոդվածով նախատեսված երաշխիքների՝ զինծառայողներն նեն
առանց օրենքի չպատժվել իրավնք (7-րդ հոդված) և կրկնակի չդատվել կամ չպատժվել իրավնք (ne bis in idem) (Կոնվենցիայի թիվ 7 արձանագրթյան 4-րդ հոդված):
Առաջին իրավնքը չափազանց կարևոր երաշխիք է զինվորական համատեսքտմ կամայական պատիժների նշանակման հարցմ: Դա նշանակմ է, որ զինծառայողներից
և ոչ ﬔկը չպետք է ﬔղավոր ճանաչվի որևէ գործողթյան կամ անգործթյան համար,
որը կատարման պահին գործող ներպետական կամ ﬕջազգային իրավնքի համաձայն
քրեական իրավախախտմ չի համարվմ: 7-րդ հոդվածի 1-ին պարբերթյամբ նախատեսված երաշխիքների ﬔջ է մտնմ քրեական օրենքի հետադարձ կիրառման արգելքը՝
ի ﬖաս ﬔղադրյալի, և այն սկզբնքը, ըստ որի՝ հանցագործթյնն  պատիժը պետք
է սահմանված լինեն օրենքով: Օրենքը պետք է մատչելի լինի զինծառայողների համար
և հստակ սահմանի, թե որ գործողթյնը և անգործթյնն է համարվմ քրեական
իրավախախտմ, ինչը հնարավորթյն կտա նրանց համապատասխանաբար կարգավորել իրենց վարքագիծը: 7-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերթյնը նախատեսմ է, որ
այս սկզբնքը չպետք է խոչընդոտի որևէ անձի դատվելն և պատժվելն այնպիսի գործողթյան կամ անգործթյան համար, որը, կատարվել պահին քաղաքակիրթ ազգերի
կողﬕց ճանաչված իրավնքի ընդհանր սկզբնքներին համապատասխան, համարվել է քրեական իրավախախտմ:
Թիվ 7 արձանագրթյան 4-րդ հոդվածով ճանաչված երկրորդ իրավնքը ենթադրմ է, որ ոչ ﬕ զինծառայող չպետք է ﬕևնյն պետթյան իրավազորթյան շրջանակներմ երկրորդ անգամ քրեական դատավարթյան կարգով դատվի կամ պատժվի այն
իրավախախտման համար, որի հետ կապված նա արդեն վերջնականապես արդարացվել կամ դատապարտվել է համաձայն այդ պետթյան օրենքի և քրեական դատավարթյան: Հետևաբար, զինծառայողների գործերը չպետք է քննվեն զինվորական գործեր
քննող դատարանների և քաղաքացիական գործեր քննող դատարանների կողﬕց այն
հանցագործթյան կապակցթյամբ, որը համապատասխանմ է այս չափանիշներին:
Իհարկե, գործը կարող է վերաբացվել տվյալ պետթյան օրենքին և քրեական դատավարթյանը համապատասխան, եթե բացահայտվել են նոր կամ նոր ի հայտ եկած փաստեր, կամ նախորդ քննթյան ժամանակ տեղ է գտել հիﬓարար թերթյն, որը կարող
էր ազդել գործի ելքի վրա282:
Այն դեպքերմ, երբ քրեական իրավախախտﬓերը քննվմ են զինվորական գործերով դատարանի կողﬕց, այդ դատարանը պետք է իր կազմմ նենա առնվազն ﬔկ
քաղաքացիական դատավոր: Դատարանը համարել է, որ առանցքային դեր խաղացող քաղաքացիական դատավորի ներկայթյնը քրեական դատավարթյան ընթացքմ զինվորական գործերով դատարանի անկախթյան կարևորագյն երաշխիքներից ﬔկն է 283:
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ՄԻԵԿ-ի թիվ 7 արձանագրթյան 4-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
Կպերն ընդդեմ Միացյալ Թագավորթյան (Cooper v. UK), նյն տեղմ:

ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
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18 տարին չլրացած զինծառայողներն նեն արդար դատաքննթյան նյն իրավնքը, ինչ տարիքային այս խմբին պատկանող ցանկացած այլ անձ, և, հետևաբար,
Երեխայի իրավնքների մասին կոնվենցիայի 40-րդ հոդվածը, Մարդ իրավնքների
եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավնքը284 և այլ ﬕջազգային չափանիշներ
կիրառելի են նրանց նկատմամբ: Երեխայի իրավնքների մասին կոնվենցիայի 40-րդ
հոդվածն ընդգծմ է, որ 18 տարին չլրացած անձին, որը քրեական գործի նախնական
կամ դատական քննթյան փլմ է, անհրաժեշտ է վերաբերվել արժանապատվթյամբ
և հարգանքով, և քրեական դատավարթյան նպատակներից է երեխայի կողﬕց այլոց
իրավնքների նկատմամբ հարգանքի ﬔծացմը և հասարակթյանը նրա վերաինտեգրման խթանմը: Երեխայի լավագյն շահերը ցանկացած քրեական դատավարթյան համար պետք է հանդիսանան ղենշային սկզբնք:
Այս կոնվենցիան հատկ պաշտպանթյն է երաշխավորմ հանցագործթյան
կատարման և/կամ դատաքննթյան ժամանակ 18 տարին չլրացած անձանց համար՝
ապավինելով անչափահասների արդարադատթյան ընդհանր և անհրաժեշտ կառցակարգերին, որը ճանաչմ և շադրթյնը սևեռմ է հատկ այս խմբի խոցելիթյան վրա
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:

Մարդ իրավնքների եվրոպական կոնվենցիայի դրյթները կիրառելի են 18 տարին չլրացած զինծառայողների նկատմամբ: Նրանց առանձնահատկ կարիքներն  խոցելի կողﬔրը պետք է հաշվի առնվեն՝ հիﬓվելով երեխայի լավագյն շահերի սկզբնքի
վրա, ըստ որի՝ երեխաների մասնակցթյամբ ցանկացած քրեական դատավարթյան
ընթացքմ պահանջվմ է շի-շով հետևել նրանց կարիքներին՝ կանխել համար չարաշահման կամ վատ վերաբերմնքի ցանկացած դրսևորմ:

Քրեական գործերով
Արդար դատաքննթյան ընդհանր սկզբնքները կիրառելի են Կոնվենցիայի իմաստով «քրեական» համարվող վարյթների նկատմամբ: Ինչ վերաբերմ է ներպետական
օրենսդրթյան համաձայն վարյթը որպես կարգապահական, այլ ոչ թե քրեական դասակարգել հարցին, ապա Դատարանը Էնգելի և այլոց գործով նշել է. «Երբ զինծառայողը ﬔղադրվմ է որևէ գործողթյան կամ անգործթյան համար, որը ենթադրաբար
հակասմ է զինված ժերի գործնեթյնը կանոնակարգող իրավական կանոնին,
պետթյնը սկզբնքորեն կարող է նրա նկատմամբ կիրառել կարգապահական, այլ
ոչ թե քրեական օրենսդրթյնը: (...) Այդհանդերձ, Դատարանի վերահսկողթյնը
դրանով չի սահմանափակվմ: Նման վերահսկողթյնը, ընդհանր առմամբ, պատրանքային կլիներ, եթե Դատարանը նաև հաշվի չառներ այն պատժի խստթյան աստի-
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Տե՛ս, օրինակ, Նարթն ընդդեմ Թրքիայի (Nart v. Turkey), վճիռ՝ 6 օգոստոսի 2008թ.:
Երեխայի իրավնքների մասին կոնվենցիայի 37-րդ հոդված:

ԶԻՆՎԱԾ LԺԵՐLՄ ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆLLՆ

ճանը, որը տվյալ անձը կարող է կրել»286:
Ինչպես նշված է վերևմ ﬔջբերված ընդհանր սկզբնքներմ, դատական իշխանթյան անկախթյնն  անկողﬓակալթյնը դատաքննթյան արդարթյան
կարևոր նախապայման են: Դատարանը նշել է, որ զինծառայողների գործերը ամբողջթյամբ կամ մասամբ զինվորականներով համալրված դատարանների կողﬕց քննել
պրակտիկան խորապես արմատավորված է անդամ շատ պետթյնների իրավական
համակարգմ, և որ զինվորական դատարանը Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին պարբերթյան նպատակների համատեքստմ սկզբնքորեն կարող է համարվել «անկախ
 անկողﬓակալ դատարան»: Սակայն Դատարանը նաև նշել է, որ բավարար երաշխիքներ են անհրաժեշտ նրանց անկախթյնը և անկողﬓակալթյնը երաշխավորել
համար: Կարևոր է, որ ﬔղադրող կողմը լինի գործն ըստ էթյան քննող մարﬓից ամբող ջովին տարանջատված: Սա նշանակմ է, որ դատախազներին և դատավորներին
ﬕավորող հիերարխիկ որևէ կապ չպետք է գոյթյն նենա:
Քրեական իրավախախտմ կատարել համար ﬔղադրվող զինծառայողները պետք
է իրավնք նենան լիարժեքորեն ծանոթանալ քրեական գործի նյթերին և պաշտպանել իրենց անձամբ՝ այնպես, ինչպես քրեական դատավարթյան ժամանակ քաղաքացիական անձինք: Դատարանի կողﬕց քննված ﬕ շարք գործեր287 վերաբերմ են
բժքյրերին, որոնք կարգապահական (ծառայողական) քննթյնից հետո ազատվել
էին զինված ժերմ զբաղեցրած իրենց պաշտոններից այն հիմքով, որ որպես անօրինական կազմակերպթյան համակիրներ, գաղափարախոսական և քաղաքական գործնեթյն էին իրականացրել: Դիմմատները պնդմ են, որ իրավաս զինվորական դատարանի կողﬕց կայացված որոշման հիմքմ ընկած նյթերն իրենց չտրամադրելը խախտել է դատավարթյան մասնակիցների հավասարթյան սկզբնքը: Բոլոր
այդ գործերով Դատարանը վճռել է, որ «Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին պարբերթյամբ սահմանված արդար դատաքննթյան իրավնքի հիﬓարար տեսանկյններից
ﬔկը՝ մրցակցային դատավարթյան և մասնակիցների հավասարթյան սկզբնքը,
ապահովել համար դիմմատն պետք է հնարավորթյն նենա ներկայացնել իր
ﬔկնաբանթյնները պաշտպանթյան նախարարթյան կողﬕց ներկայացված տեղեկատվթյան վերաբերյալ: Գործի նյթերը տրամադրել ﬔրժմը ենթադրմ էր, որ
նրան այդ հնարավորթյնը չի տրվել» (ոչ պաշտոնական թարգմանթյն):
Բարձրագյն դատական մարﬕնը, որին զինծառայողը կարող է բողոք ներկայացնել,
պետք է լինի անկախ և համապատասխանի Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով ներկայացվող
պահանջներին:
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Էնգելը և այլոք ընդդեմ Նիդեռլանդների (Engel and Others v. Netherlands), ﬔջբերված է գործմ, պարբ.
82, Քեմփելը և Ֆելն ընդդեմ Միացյալ Թագավորթյան (Campbell and Fell v. UK), վճիռ՝ 28 հնիսի 1984թ.,
պարբ. 68:
Աքսոյն ընդդեմ Թրքիայի (Aksoy (Eroglu) v. Turkey), Գյնար Չորմ ընդդեմ Թրքիայի (Guner Qorum v.
Turkey), Քահրամանն ընդդեմ Թրքիայի (Kahraman v. Turkey), վճիռներ՝ 31 հոկտեմբերի 2006թ.:

ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
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Քաղաքացիական և այլ գործերով
Ինչ վերաբերմ է քաղաքացիական գործերին, ապա քաղաքացիական ծառայողները, այդ թվմ՝ զինծառայողները, երբեﬓ կարող են չօգտվել 6-րդ հոդվածով ամրագրված պաշտպանթյնից, եթե վեճի առարկան առնչվմ է աշխատանքային փոխհարաբերթյններին: Այդհանդերձ, այս հարցի շրջ Վիլհո Էսկելինենի գործով (Պելեգրինի
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գործին հաջորդող) կայացված վերջին վճռով Դատարանը սահմանել է այս

մասմ հաջորդիվ ներկայացվող սկզբնքը: Դատարանը «քաղաքացիական ծառայթյն» եզրյթին ինքնավար ﬔկնաբանթյն է տվել, որը թյլ է տալիս հավասար վերաբերմնք դրսևորել հանրային ծառայողների նկատմամբ, որոնք Կոնվենցիայի անդամ
պետթյններմ համարժեք կամ նյնանման պարտականթյններ են կատարմ՝
անկախ զբաղվածթյան ներպետական համակարգից և, մասնավորապես, պաշտոնատար անձի և վարչական մարﬕնների ﬕջև եղած իրավահարաբերթյան բնյթից:
Դատարանը ներկայացրել է աշխատողի պաշտոնեական պարտականթյնների էթյնից բխող գործառթային չափանիշ, որը հիﬓված է երկ պայմանների վրա, որոնք
պետք է պահպանվեն, որպեսզի պետթյնը կարողանա ապավինել անձի քաղծառայողի կարգավիճակին՝ այս պաշտպանթյնից նրան զրկել համար: Առաջին՝ պետթյան ներպետական օրենսդրթյնը պետք է հստակ սահմանմամբ բացառի դատարան
դիﬔլ հնարավորթյնը որևէ պաշտոն զբաղեցնող կամ որոշակի դասին պատկանող
աշխատողի համար: Երկրորդ, դատարան դիﬔլ հնարավորթյնից զրկելը պետք է
հիﬓավորվի օբյեկտիվ հիմքով, օրինակ՝ պետական շահի առկայթյամբ 289: Դատարան
դիﬔլ հնարավորթյնից զրկելը հիﬓավորել համար բավական չէ ապացցել, որ
քաղծառայողը մասնակցել է պետական իշխանթյան իրականացման գործընթացին,
կամ որ քաղծառայողին և պետթյանը՝ որպես գործատի, ﬕավորմ են «հատկ
վստահթյան և հավատարմթյան կապերը»: Պետթյնը պետք է նաև ապացցի,
որ խնդրո առարկա վեճի թեման առնչվմ է պետական իշխանթյան իրականացմանը
կամ կասկածի տակ է դնմ այդ յրահատկ կապը: Ուստի սկզբնքորեն չի կարող
արդարացվել, երբ, քաղծառայողի և պետթյան ﬕջև եղած հարաբերթյնների հատկ բնյթից ելնելով, Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով նախատեսված երաշխիքները չեն
տարածվմ սովորական աշխատանքային վեճերի վրա, որոնք կապված են աշխատավարձի, հավելավճարների կամ այլ նման իրավնքների հետ: Ըստ էթյան, պետք է լինի
Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի կիրառելիթյան կանխավարկած: Պատասխանող կառավարթյնն է կրմ ապացցման բեռն առ այն, որ վերը հիշատակված երկ պայմանները պահպանված են:
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Պելեգրինն ընդդեմ Ֆրանսիայի (Pellegrin v. France), վճիռ՝ 8 դեկտեմբերի 1999թ.:
Վիլհո Էսկելինեն և այլոք ընդդեմ Ֆինլանդիայի (Vilho Eskelinen and Others v. Finland), վճիռ՝ 19 ապրիլի
2007թ.:

ԶԻՆՎԱԾ LԺԵՐLՄ ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆLLՆ

Զինվորական դատարանների դատավարական
Երաշխիքները

Զինվորական գործեր քննող դատարանները այն պետթյններմ, որտեղ դրանք
գործմ են, պետք է լինեն անկախ  անաչառ (տե՛ս վերևմ նշված պահանջները) և,
հատկապես, անջատ հրամանատարական կազﬕց, այդ թվմ՝ պաշտոնի առաջխաղացման առմով վերադասների կողﬕց որևէ ճնշﬕց զերծ ﬓալ համար: Զինվորական
դատարաններմ դատավորի գործառյթները կատարել համար ընտրված անձինք
պետք է դրսևորեն ազնվթյան բարձր որակներ և գիտելիքի բարձր մակարդակ և ստացած լինեն համապատասխան իրավաբանական կրթթյն և որակավորմ: Զինվորական գործեր քննող դատավորները պետք է նենան այնպիսի կարգավիճակ, որը երաշխավորմ է նրանց անկախթյնն  անաչառթյնը, մասնավորապես, նրանք պետք
է անջատ լինեն հրամանատարական շղթայից:
Հրապարակային դատական քննթյան ընդհանր սկզբնքը, որը քաղաքացիական կամ քրեական գործերով արդար դատաքննթյան կարևորագյն հատկանիշներից
ﬔկն է, լիովին կիրառելի է նաև զինվորական գործերով դատավարթյնների նկատմամբ: Բացառթյնները պետք է համապատասխանեն վերը նշված պահանջներին 290:

Մարդ

իրավ նքների եվրոպական դատարանի
նախադեպային իրավ նք

Ք պերն ընդդեմ Միացյալ Թագավոր թյան (Cooper v. United Kingdom) գործով
վճիռ, 16 դեկտեմբերի 2003թ.291
110. (...) Զինվորականներին ներկայացված քրեական ﬔղադրանքների հիﬓավորվածթյան պարզմը զինվորական տրիբնալի կողﬕց հիﬓականմ չի հակասմ
6-րդ հոդվածի դրյթներին։ Յրաքանչյր գործմ պետք է պատասխանել այն
հարցին, թե արդյոք անձի կասկածները կոնկրետ զինվորական տրիբնալի անկախթյան և անաչառթյան վերաբերյալ կարող են համարվել օբյեկտիվորեն հիﬓավորված, և այն, թե արդյոք եղել են բավարար երաշխիքներ այդ լեգիտիմ կասկածները բացառել համար։
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Ռազմական տրիբնալների կողﬕց արդարադատթյան իրականացման հարցերի մասին զեկյց, ՄԱԿ-ի
Մարդ իրավնքների խթանման և պաշտպանթյան ենթահանձնաժողովի հատկ զեկցող Էմանել
Դեկո, թիվ 14 սկզբնք:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61549
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3.5. Հավաքների և ﬕավորման ազատ թյ ն
Ներպետական իրավական դր յթներ
ՀՀ Սահմանադր թյ ն292
Հոդված 44. Հավաքների ազատ թյ նը
1.

Յրաքանչյր ոք նի խաղաղ, առանց զենքի հավաքներին ազատորեն մասնակցել և դրանք կազմակերպել իրավնք:

2. Բացօթյա տարածքներմ կազմակերպվող հավաքներն օրենքով սահմանված դեպքերմ անցկացվմ են ող ջաﬕտ ժամկետմ ներկայացված իրազեկման հիման
վրա: Ինքնաբխ հավաքների իրականացման համար իրազեկմ չի պահանջվմ:
3. Օրենքով կարող են սահմանվել դատավորների, դատախազների, քննիչների, ինչպես նաև զինված ժերմ, ազգային անվտանգթյան, ոստիկանթյան և այլ ռազմականացված մարﬕններմ ծառայողների հավաքների ազատթյան իրավնքի
իրականացման սահմանափակﬓեր:
4.

Հավաքների ազատթյան իրականացման և պաշտպանթյան պայմաններն 
կարգը սահմանվմ են օրենքով:

5.

Հավաքների ազատթյնը կարող է սահմանափակվել ﬕայն օրենքով` պետական անվտանգթյան, հանցագործթյնների կանխման, հասարակական կարգի
պաշտպանթյան, առող ջթյան և բարոյականթյան կամ այլոց հիﬓական իրավնքների և ազատթյնների պաշտպանթյան նպատակով:

Հոդված 45. Միավոր ﬓերի ազատ թյ նը
1.

Յրաքանչյր ոք նի այլոց հետ ազատորեն ﬕավորվել, ներառյալ աշխատանքային շահերի պաշտպանթյան նպատակով արհեստակցական ﬕթյններ
ստեղծել և դրանց անդամագրվել իրավնք: Ոչ ոքի չի կարելի հարկադրել անդամագրվել որևէ մասնավոր ﬕավորման:

2.

Միավորﬓերի ստեղծման և գործնեթյան կարգը սահմանվմ է օրենքով:

3.

Միավորﬓերի ազատթյնը կարող է սահմանափակվել ﬕայն օրենքով` պետական անվտանգթյան, հասարակական կարգի, առող ջթյան և բարոյականթյան
կամ այլոց հիﬓական իրավնքների և ազատթյնների պաշտպանթյան նպատակով:

4.

Միավորﬓերի գործնեթյնը կարող է կասեցվել կամ արգելվել օրենքով սահմանված դեպքերմ և կարգով` ﬕայն դատարանի որոշմամբ:

292 http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm#63
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Միջազգային իրավական դր յթներ
ՄԱԿ-ի Քաղաքացիական և քաղաքական իրավ նքների մասին դաշնագիր293
Հոդված 21
Ճանաչվմ է խաղաղ ժողոﬖերի իրավնքը: Այդ իրավնքից օգտվելը ենթակա չէ ոչ
ﬕ սահմանափակման, բացի նրանցից, որոնք դրվմ են օրենքին համապատասխան և
որոնք անհրաժեշտ են ժողովրդավարական հասարակթյան ﬔջ` ի շահ պետական կամ
հասարակական անվտանգթյան, հասարակական կարգի, բնակչթյան առող ջթյան
 բարոյականթյան պահպանթյան կամ մյս անձանց իրավնքների  ազատթյնների պաշտպանթյան:
Հոդված 22
1.

Յրաքանչյր մարդ նի րիշների հետ ընկերակցթյան ազատթյան իրավնք, ներառյալ արհﬕթյններ ստեղծել և իր շահերի պաշտպանթյան համար դրանց ﬔջ մտնել իրավնքը:

2.

Այդ իրավնքից օգտվելը ենթակա չէ ոչ ﬕ սահմանափակման, բացի այն սահմանափակﬓերից, որոնք նախատեսվմ են օրենքով, և որոնք անհրաժեշտ են ժողովրդավարական հասարակթյան ﬔջ` ի շահ պետական կամ հասարակական
անվտանգթյան, հասարակական կարգի, բնակչթյան առող ջթյան  բարոյականթյան պահպանթյան կամ մյս անձանց իրավնքների  ազատթյնների
պաշտպանթյան:
Սյն հոդվածը չի խոչընդոտմ այդ իրավնքից օգտվել օրինական սահմանափակﬓեր մտցնելն այն անձանց համար, ովքեր մտնմ են զինված ժերի 
ոստիկանթյան կազﬕ ﬔջ:

3.

Սյն հոդվածմ ոչինչ իրավնք չի տալիս ասոցիացիաների ազատթյան և կազմակերպթյն ստեղծել իրավնքի վերաբերյալ աշխատանքի ﬕջազգային կազմակերպթյան 1948 թվականի կոնվենցիային մասնակցող պետթյններին` ընդնել օրենսդրական ակտեր` ի ﬖաս նշված կոնվենցիայմ նախատեսվող երաշխիքների, կամ օրենքը կիրառել այնպես, որ ﬖաս հասցվի այդ երաշխիքներին:

293 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500
ՄԱՐԴL ԻՐԱՎLՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

315

ԵԽ 1950թ. Մարդ

իրավ նքների և հիﬓարար ազատ թյ նների պաշտպան թյան մասին եվրոպական կոնվենցիա294

Հոդված 115. Հավաքների և ﬕավորման ազատ թյ ն
1.

Յրաքանչյր ոք նի խաղաղ հավաքների ազատթյան և այլոց հետ ﬕավորվել
ազատթյան իրավնք` ներառյալ իր շահերի պաշտպանթյան համար արհﬕթյններ ստեղծել և դրանց անդամակցել իրավնքը։

2.

Այս իրավնքների իրականացմը ենթակա չէ որևէ սահմանափակման, բացի
նրանցից, որոնք նախատեսված են օրենքով և անհրաժեշտ են ժողովրդավարական հասարակթյնմ՝ ի շահ պետական անվտանգթյան կամ հասարակթյան անվտանգթյան, անկարգթյնները կամ հանցագործթյնները կանխել,
առող ջթյնը կամ բարոյականթյնը, կամ այլ անձանց իրավնքներն  ազատթյնները պաշտպանել նպատակով: Սյն հոդվածը չի խոչընդոտմ օրինական սահմանափակﬓեր նախատեսել զինված ժերի, ոստիկանթյան և պետական վարչակազﬕ ﬔջ մտնող անձանց կողﬕց այդ իրավնքների իրականացման
նկատմամբ:

Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա295
Հոդված 5. Կազմակերպել

իրավ նքը

Իրենց տնտեսական և սոցիալական շահերի պաշտպանթյան համար տեղական, ազգային կամ ﬕջազգային կազմակերպթյններ ստեղծել և այդ կազմակերպթյններին ﬕանալ` աշխատողների և գործատների ազատթյնը երաշխավորել կամ
ապահովել նպատակով Կողﬔրը պարտավորվմ են, որ ազգային օրենսդրթյնը չի
խոչընդոտել և չի կիրառվել այնպես, որ խոչընդոտի այս ազատթյանը: Սյն հոդվածմ նախատեսված երաշխիքների` ոստիկանթյան նկատմամբ կիրառման չափը
պետք է սահմանվի ազգային օրենքներով և կանոնակարգերով: Զինված ժերի անդամների նկատմամբ այս երաշխիքների կիրառմը կարգավորող սկզբնքը և չափը, որով
դրանք կկիրառվեն այս կատեգորիայի անձանց նկատմամբ, պետք է հավասարապես
սահմանված լինեն ազգային օրենքներմ կամ կանոնակարգերմ:

294 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20870
295 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=24230
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Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ 4 (2010) հանձնարարական
«Զինծառայողների իրավ նքների մասին»296
53. Խաղաղ հավաքներ անցկացնել և այլոց հետ ազատորեն ﬕավորﬓեր կազﬔլ
իրավնքի իրացման նկատմամբ որևիցե սահմանափակմ չպետք է կիրառվի, բացառթյամբ եթե այն սահմանված է օրենքով և անհրաժեշտ է ժողովրդավարական
հասարակթյնմ՝ ի շահ ազգային անվտանգթյան կամ հասարակթյան ապահովթյան, անկարգթյնների կամ հանցագործթյնների կանխման, առողջթյան պահպանման կամ բարոյականթյան կամ այլոց իրավնքների և ազատթյնների պաշտպանթյան համար:
54. Զինծառայողները պետք է իրավնք նենան ﬕանալ իրենց շահերը ներկայացնող անկախ կազմակերպթյններին և կազմակերպել  վարել կոլեկտիվ բանակցթյններ: Այն դեպքմ, երբ վերջիններս այս իրավնքներից չեն օգտվմ,
նման սահմանափակﬓերի շարնակական հիﬓավորմը պետք է վերանայվի,
իսկ անհրաժեշտթյան դեպքմ հավաքների և ﬕավորﬓերի իրավնքի անտեղի և անհամաչափ սահմանափակﬓերը պետք է վերացվեն:
55. Զինծառայողների նկատմամբ կարգապահական կամ որևէ խտրական ﬕջոց չպետք
է կիրառվի սոսկ այն պատճառով, որ նրանք մասնակցմ են օրինականորեն ստեղծված զինվորական ﬕավորﬓերին կամ արհﬕթյններին:
56. Զինծառայողները պետք է իրավնք նենան ﬕանալ քաղաքական կսակցթյններին, բացառթյամբ եթե այս իրավնքի նկատմամբ որոշակի սահմանափակﬓեր կիրառել համար կան իրավաչափ հիմքեր: Նման քաղաքական գործնեթյնը կարող է արգելվել այնպիսի իրավաչափ հիմքերով, երբ, մասնավորապես, զինծառայողը կատարմ է ծառայողական պարտականթյնները:
57. 53-56-րդ պարբերթյնները չպետք է խոչընդոտեն զինծառայողների այս իրավնքների իրացման նկատմամբ իրավաչափ սահմանափակﬓեր սահմանելն:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավ նքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հ շագիր297
Հավաքների և ﬕավորմ կազﬔլ ազատթյան իրավնքն ամրագրված է Կոնվենցիայով և Խարտիայով: Այս իրավնքը ներառմ է արհﬕթյններ և քաղաքական
կսակցթյններ ստեղծել և դրանց անդամակցել ազատթյնը:
Հաշվի առնելով զինված ժերի առանձնահատկ հանգամանքները և ազգի անվտանգթյան պաշտպանթյան կարևոր գործառյթը՝ որոշ պետթյններ ավելի խիստ
296 https://rm.coe.int/human-rights-in-armed-forces/1680744b0a
297 Տե՛ս, նյն տեղմ:
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սահմանափակﬓեր են կիրառմ զինծառայողների նկատմամբ այս ազատթյններից օգտվել հարցմ՝ զինվորական անձնակազﬕ լիակատար չեզոքթյն, ինչպես
նաև զինվորական կարգապահթյնն  ծառայթյան շարնակականթյնն ապահովել համար: Թե՛ Կոնվենցիան (11-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերթյն) և թե՛ Խարտիան
(5-րդ հոդված) թյլատրմ են սա:
Սակայն զինծառայողները, սկզբնքորեն, պետք է օգտվեն այս իրավնքներից:
Խորհրդարանական վեհաժողոﬖ իր հերթին կոչ է արել պետթյններին՝ վերացնել
բոլոր անհարկի սահմանափակﬓերը: Բացի դրանից՝ Նախարարների կոﬕտեն առաջարկել է բոլոր անդամ պետթյններին սﬓասիրել իրավական այն համակարգերը,
որտեղ զինծառայողներն իրավնք նեն կազմակերպել և վարել կոլեկտիվ բանակցթյններ: Նախարարների կոﬕտեն նաև ընդգծել է, որ սկզբնքորեն կողմ է այն մտքին,
որ բոլոր քաղաքացիները, ներառյալ՝ զինծառայողները, նեն նյն քաղաքական իրավնքները:
Հետևաբար, այս իրավնքների նկատմամբ սահմանափակﬓերի պատճառները
պետք է պարբերաբար վերանայվեն, և եթե հայտնաբերվմ է, որ նման սահմանափակﬓերի համար հիﬓավորﬓերն այլևս արդարացված չեն, ապա դրանք ենթակա են
վերացման:
Հաճախ պնդմ են, որ կոլեկտիվ գործնեթյնը կարող է բացասական ազդեցթյն նենալ զինվորական կարգապահթյան և, հետևաբար, գործառնական արդյնավետթյան և ազգային անվտանգթյան վրա
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:

Այդհանդերձ, փորձը ցյց է տալիս, որ այս խնդիրներից խսափել համար պետթյնները, որոնք թյլատրմ են զինծառայողներին անդամակցել տարբեր կազմակերպթյնների, հավաքական ներկայացցչական մարﬕնների աշխատանքի նկատմամբ երկ տեսակի սահմանափակﬓեր են նախատեսմ: Դրանք են՝ (1) ներկայացցչական մարﬕնը սահմանափակված է զինծառայողներով և փոխկապակցված չէ
քաղաքացիական արհﬕթյնների հետ՝ արտաքին ազդեցթյնից զերծ ﬓալ համար, (2) չեն թյլատրվմ գործադլները կամ արդյնաբերական գործողթյնների
այլ տեսակները, որոնք ենթադրաբար կարող են խաթարել գործառնական արդյնավետթյնը կամ սպառնալ ազգային անվտանգթյանը
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:

Դատարանը համարել է, որ քաղաքական կսակցթյնները նյնպես ﬕավորմների տեսակ են, որոնք չափազանց կարևոր են ժողովրդավարթյան պատշաճ գործել
համար, և քանի որ ժողովրդավարթյնը Կոնվենցիային ղղորդող տարրերից ﬔկն է,

298 Ձեռնարկ զինված ժերի անձնակազﬕ մարդ իրավնքների և հիﬓարար ազատթյնների մասին, ԵԱՀԿ/
ԺՀՄԻԳ ԶLԺՎ, 2008թ.:
299 Նյն տեղմ:
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հետևաբար, քաղաքական կսակցթյնները ևս Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի շրջանակմ են
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:

Զինծառայողները պետք է իրավնք նենան չանդամագրվել նման ﬕավորﬓերին
կամ արհﬕթյններին: Այն դեպքերմ, երբ նրանք ընտրմ են անդամ չդառնալ ճանապարհը, սա չպետք է դառնա նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ խտրական
ﬕջոցներ ձեռնարկել պատճառ:

Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի թիվ 1572 (2002) հանձնարարական «Պրոֆեսիոնալ զինծառայողների ﬕավոր ﬓեր ստեղծել

իրավ նքի

301

մասին»
5.

Զինծառայողները, որպես «համազգեստով քաղաքացիներ», իրենց ծառայողական
պարտականթյններն իրականացնելիս պետք է նենան ժողովրդավարական
ինստիտտների շրջանակներմ իրենց մասնագիտական շահերի պաշտպանթյանն ղղված հատկ ﬕավորﬓեր ստեղծել, դրանց ﬕանալ և ակտիվորեն
մասնակցել իրավնք, եթե բանակը գործողթյան ﬔջ չէ։

6.

Զինված ժերի անձնակազմը պետք է նենա ﬕևնյն իրավնքները, ներառյալ
իրավաքաղաքական կսակցթյններին անդամակցել իրավնքը։

7.

Հետևաբար, Վեհաժողովը հանձնարարմ է Նախարարների կոﬕտեին կոչ անել
անդամ պետթյններին, որպեսզի նրանք.
-

թյլ տան բոլոր զինծառայողներին ﬕավորվել ներկայացցչական ասոցիացիաներմ, որոնք իրավաս են բանակցել աշխատավարձերի և աշխատանքի
պայմանների շրջ,

-

վերացնել զինծառայողների ﬕավորման իրավնքի գործող ոչ անհրաժեշտ սահմանափակﬓերը,

-

թյլատրել զինծառայողներին և զինված ժերի անձնակազﬕն անդամակցել
իրավաքաղաքական կսակցթյններին,

-

այս իրավնքներն ամրագրել անդամ պետթյնների զինվորական կարգավորﬓերմ և կանոնակարգերմ,

-

քննարկել զինծառայողների կողﬕց աշխատանքային և զինծառայթյան հետ
կապված այլ վեճերի վերաբերյալ դիմﬓերի քննթյան լիազորթյն նեցող
օմբդսﬔնի ինստիտտի ստեղծմը։

300 Թրքիայի ﬕացյալ կոմնիստական կսակցթյնը և այլոք ընդդեմ Թրքիայի (United Communist Party of
Turkey and Others v. Turkey), վճիռ՝ 30 հնվարի 1998թ.:
301 http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?ﬁleid=17031&lang=en
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Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի թիվ 1742 (2006) հանձնարարական «Զինծառայողների իրավ նքների մասին»302
9.

Վեհաժողովը հորդորմ է անդամ պետթյններին ապահովել զինծառայողների
իրավնքների իրական և արդյնավետ պաշտպանթյն, մասնավորապես՝

9.1. Թյլատրել զինծառայողներին անդամակցել մասնագիտական ﬕավորﬔրին
կամ արհեստակցական ﬕթյններին, որոնք իրավնք նեն աշխատանքի դիմաց վարձատրթյան և պայմանների շրջ հարցերով վարել բանակցթյններ,
ինչպես նաև բոլոր մակարդակներմ ստեղծել խորհրդակցական մարﬕններ, որոնք
ընդգրկմ են վերոհիշյալ ﬕավորﬔրը կամ արհեստակցական ﬕթյնները և
ներկայացնմ են անձնակազﬕ բոլոր խմբերին:
9.2. Այն երկրներմ, որտեղ նման կառյց դեռևս չի գործմ, ստեղծել ռազմական օմբդսﬔնի ինքնավար քաղաքացիական հաստատթյն, որը պատասխանատ
կլինի զինծառայողների հիﬓարար իրավնքների պաշտպանթյան, իրավնքների նկատմամբ հարգանքի ապահովման, զինծառայողներին իրավաբանական օգնթյան տրամադրման և իրենց իրավնքների խախտման վերաբերյալ բողոքների
ստացման համար, և որին զինվորական անձնակազմը կարող է խորհրդապահական եղանակով դիﬔլ աշխատանքային վեճերի և պարտականթյնների կատարման հետ կապված հարցերով:
9.3. Վերացնել զինծառայողների ընտրական իրավնքների նկատմամբ գործող սահմանափակﬓերը:
9.4.Թյլատրել զինծառայողներին և զինվորական անձնակազﬕն անդամագրվել քաղաքական կսակցթյններին:

Մարդ

իրավ նքների եվրոպական դատարանի
նախադեպային իրավ նք

Մատելլին ընդդեմ Ֆրանսիայի (Matelly v. France) գործով վճիռ, 2 դեկտեմբերի
2014թ.303
62. Զինված ժերմ կարգ և կարգապահթյն պահպանելն ﬕտված ﬕջոցները
նմանապես հետապնդմ են իրավաչափ նպատակ։ 11-րդ հոդվածի 2-րդ պարագրաֆմ ամրագրված «կարգ» հասկացթյնը վերաբերմ է ոչ ﬕայն հասարակական
կարգին, այլ նաև այն կարգին, որը պետք է գերակայի այնպիսի հատկ սոցիալական խմբի շրջանակներմ, ինչպիսին զինված ժերն են, քանի որ այդ խմբմ
302 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?ﬁleid=17424
303 https://echr.coe.int/Documents/Guide_Art_11_ENG.pdf
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անկարգթյնները կարող են հետևանքներ նենալ ողջ հասարակթյան համար։
71. Դատարանը ընդնմ է, որ արհﬕթյան գործնեթյնը պետք է ադապտացվի՝
հաշվի առնելով զինված ժերի հատկ բնյթը, և նյնիսկ նշանակալի սահմանափակﬓեր կարող են սահմանվել մասնագիտական ասոցիացիաների և նրանց
անդաﬓերի գործնեթյան ձևերի և դրսևորﬓերի նկատմամբ։ Այնաﬔնայնիվ,
այդ սահմանափակﬓերը չպետք է զրկեն նրանց ﬕավորվել ընդհանր իրավնքից, որը հնարավորթյն է տալիս պաշտպանել իրենց մասնագիտական և ոչ
նյթական շահերը։
75. Զինծառայողների կողﬕց արհﬕթյն ստեղծել և դրան անդամակցել արգելքը
խախտմ է նրանց ﬕավորվել ազատթյան էթյնը և որպես այդպիսին արգելված է Կոնվենցիայով։
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՌԵՍVՐՍՆԵՐ
Ներպետական օրենսդր թյ ն
1.

ՀՀ Սահմանադրթյն

2.

ՀՀ քրեական օրենսգիրք

3. ՀՀ քրեական դատավարթյան օրենսգիրք
4. ՀՀ քաղաքացիական դատավարթյան օրենսգիրք
5. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
6. «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավնքների և հավասար հնարավորթյնների մասին» 2013 թվականի ՀՀ օրենք
7.

«Զինվորական ծառայթյան և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք

8. «ՀՀ զինված ժերի ներքին ծառայթյան կանոնագիրքը հաստատել մասին» ՀՀ
օրենք
9. «ՀՀ զինված ժերի կարգապահական կանոնագիրք» ՀՀ օրենք
10. «Բնակչթյան բժշկական օգնթյան և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենք
11. «Հոգեբժական օգնթյան մասին» ՀՀ օրենք
12. «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք
13. «Հայաստանի Հանրապետթյնմ հաշմանդաﬓերի սոցիալական պաշտպանթյան մասին» ՀՀ օրենք
14. ՀՀ կառավարթյան 2018 թվականի հոկտեմբերի 4-ի թիվ 1132-Ն որոշմ «Պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչի անցկացման կարգը հաստատել մասին»
15. ՀՀ կառավարթյան 2018 թվականի նոյեմբերի 8-ի թիվ 1269-Ն որոշմ «Զինվորական հաշվառման կարգը հաստատել մասին»
16. ՀՀ կառավարթյան 2018 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 405-Ն որոշմ
17. ՀՀ կառավարթյան 2018 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 451-Ն որոշմ
18. ՀՀ կառավարթյան 2019 թվականի հլիսի 18-ի թիվ 912-Ա որոշմ
19. ՀՀ կառավարթյան 2018 թվականի նոյեմբերի 8-ի թիվ 1269-Ն որոշմ
20. ՀՀ կառավարթյան 2018 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 430-Ն որոշմը «Նպատակային սﬓառթյան համար քաղաքացն պարտադիր զինվորական ծառայթյան զորակոչից տարկետմ տալ և տրված տարկետմը դադարել պայմանները
հաստատել մասին»
21. ՀՀ պաշտպանթյան նախարարի 2018 թվականի դեկտեմբերի 17-ի թիվ 1550-Ն
հրաման «ՀՀ զինված ժերմ պայմանագրային զինվորական ծառայթյան ընդնել կարգը հաստատել մասին»
22. ՀՀ կառավարթյան 2018 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 404-Ն որոշմ
23. ՀՀ կառավարթյան 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1664-Ն որոշմ «Հայաստանի Հանրապետթյան պաշտպանթյանը մասնակցած անձանց մարտական
գործողթյնների մասնակցի կարգավիճակ տալ կարգը սահմանել մասին»
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24. ՀՀ կառավարթյան 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ի թիվ 1321-Ն որոշմ
25. ՀՀ կառավարթյան 2007 թվականի մարտի 7-ի թիվ 384-Ն որոշմ ՀՀ պաշտպանթյան նախարարթյան համակարգի զինծառայողների բնակարանային ապահովթյան մասին
26. ՀՀ կառավարթյան 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի թիվ 1091-Ն որոշմ
27. ՀՀ կառավարթյան 2019 թվականի մայիսի 10-ի թիվ 540-Ն որոշմ
28. ՀՀ կառավարթյան 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 1419-Ն որոշմ
29. ՀՀ կառավարթյան 2005 թվականի հնիսի 9-ի թիվ 947-Ն որոշմ
30. ՀՀ կառավարթյան 2017 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 1016-Ն որոշմ
31. ՀՀ նախագահի 2018 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ ՆՀ-103-Ա հրամանագիր «Հայաստանի Հանրապետթյան զինված ժերի 2018-2024 թվականների արդիականացման ծրագիրը հաստատել մասին»
32. ՀՀ կառավարթյան 2010 թվականի ապրիլի 8-ի 393-Ն որոշմ
33. ՀՀ կառավարթյան 2017 թվականի ապրիլի 6-ի թիվ 347-Ն որոշմ
34. ՀՀ Պաշտպանթյան նախարարի 2018 թվականի հնիսի 25-ի թիվ 8-Ն հրաման

Միջազգային փաստաթղթեր
35. ՄԱԿ-ի Քաղաքացիական և քաղաքական իրավնքների մասին դաշնագիր
36. ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակթային իրավնքների մասին դաշնագիր
37. ՄԱԿ-ի Խոշտանգﬓերի և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվթյնը
նվաստացնող վերաբերմնքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիա
38. «Կանանց նկատմամբ խտրականթյան բոլոր ձևերի վերացման մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա
39. ՄԱԿ-ի 2006 թվականի դեկտեմբերի 13-ի «Հաշմանդամթյն նեցող անձանց
իրավնքների մասին» կոնվենցիա
40. «Անկախ պետթյնների համագործակցթյան մասնակից պետթյնների ﬕջև
զինծառայողների, զինվորական ծառայթյնից զորացրված անձանց և նրանց ընտանիքների անդաﬓերի սոցիալական և իրավական երաշխիքների մասին» 1992
թվականի փետրվարի 14-ի համաձայնագիր
41. ԵԽ 1950թ. Մարդ իրավնքների և հիﬓարար ազատթյնների պաշտպանթյան մասին եվրոպական կոնվենցիա
42. Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա
43. Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավնքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարական
44. Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Զինծառայողների իրավնքների
մասին» թիվ 4 (2010) հանձնարարականի բացատրական հշագիր
45. Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի թիվ 1742 (2006) հանձնարարական «Զինծառայողների իրավնքների մասին»
46. «Անվտանգթյան ռազմաքաղաքական ասպեկտների ԵԱՀԿ վարքականոններ»
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47. ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1991 թվականի դեկտեմբերի 17-ի թիվ 46/119 բանաձև
«Հոգեկան առող ջթյան խնդիրներ նեցող անձանց պաշտպանթյան և հոգեբժական օգնթյան բարելավման սկզբնքները»
48. Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 1977 թվականի հոկտեմբերի
8-ի թիվ 818(1977) հանձնարարական «Հոգեկան առող ջթյան խնդիրներ նեցող
անձանց կարգավիճակի մասին»
49. Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի 1983 թվականի փետրվարի 22-ի թիվ
R(83)2 հանձնարարական «Հարկադիր հոսպիտալացված հոգեկան խանգարմամբ
տառապող անձանց իրավական պաշտպանթյան մասին»
50. Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի «Անգործնակ չափահասների իրավական պաշտպանթյանն առնչվող սկզբնքների մասին» 1999 թվականի փետրվարի 23-ի թիվ R(99)4 հանձնարարական
51. Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ Rec(2004)10 հանձնարարական
«Հոգեկան խանգարﬓեր նեցող անձանց իրավնքների և արժանապատվթյան պաշտպանթյան մասին»
52. Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոﬕտեի թիվ R(87)8 հանձնարարական
«Պարտադիր զինվորական ծառայթյնից կրոնական համոզմնքների պատճառով հրաժարման մասին»
53. ՄԱԿ-ի Անվտանգթյան խորհրդի 2000 թվականի թիվ 1325 բանաձև «Կանայք, խաղաղթյնը և անվտանգթյնը»
54. Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի թիվ 2120 (2016) բանաձև
«Կանայք զինված ժերմ. հավասարթյան խթանմ, գենդերային հիմքով բռնթյան վերացմ»
55. Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի թիվ 1572 (2002) հանձնարարական «Պրոֆեսիոնալ զինծառայողների ﬕավորﬓեր ստեղծել իրավնքի մասին»
56. Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի թիվ 1518 (2001) հանձնարարական «Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներմ կրոնական համոզմնքների
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