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       Հապավումներ

ԱԺ Ազգային ժողով

ԱՄԿ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն

ԵԻԿ Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիա

ԵԽ Եվրոպայի խորհրուրդ

ԵԽԽՎ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողով

ՀԱՍԵ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն

ՀՈՒԱԻԿ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոնվենցիա

ՄԱԿ Միավորված ազգերի կազմակերպություն 

ՄԻԵԿ «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության  

 մասին» եվրոպական կոնվենցիա 

ՄԻԵԴ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան

ՄԻԿ Մարդու իրավունքների կոմիտե

ՄԻՀՀ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր 

ՄԻՀԿ Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն

ՍԴ Սահմանադրական դատարան

ՍԴՈ Սահմանադրական դատարանի որոշում

ՎԵՍԽ Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիա

ՏՍՄԻԴ Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային   

 դաշնագիր

ՏՍՄԻԿ Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների հարցերով կոմիտե

ՏԻԵԽ Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիա

ՔՔԻԿ Քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների մասին միջազգային   

 դաշնագիր
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Խմբագրակազմի 
կողմից
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Սահ-

մա նադ րութ յունն ըն դուն վել է 1995 թ․ հա-
մա ժո ղովր դա կան հան րաք վեով։ Սահ մա նա - 
դ րութ յամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը 
հռչակ վեց ինք նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա կան, 
սո ցիա լա կան, ի րա վա կան պե տութ յուն (հոդ-
ված 1)։ 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք ներն 
ամ րագ րող այս դրույթն ան փո փոխ է և  ար ժե-
բա նա կան-գա ղա փա րա կան այն հիմքն է, ո րի 
վրա պետք է կա ռուց վեն ան հատ-պե տութ յուն 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը։ 

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու նը մինչ այժմ փո-
փոխ վել է 2 ան գամ՝ 20051 և 2015 թթ.2։

2005 թ. Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում 
կա տար վե ցին բո վան դա կա յին և կա ռուց ված-
քա յին զգա լի փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք ընդ-
հա նուր առ մամբ անհ րա ժեշտ հիմք ձևա վո րե-
ցին մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն-
նե րի պաշտ պա նութ յան հա մար։ Մաս նա վո-
րա պես ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 3-րդ հոդ վա ծի 
ա ռա ջին մա սում ամ րագր վեց, որ մար դը, նրա 
ար ժա նա պատ վութ յու նը, հիմ նա կան ի րա-
վունք նե րը և  ա զա տութ յուն նե րը բարձ րա գույն 

1. Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը 2005 թ. փո փո խու թյուն նե րով, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=75780: 
2. Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը 2015 թ․ փո փո խու թյուն նե րով, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=102510։
3.  Մաս նա վո րա պես ամ րագ րում ստա ցան այն պի սի նոր ի րա վունք ներ, ի նչ պի սիք են յու րա քան չյու րի՝ իր ան ձնա կան կամ 
հա սա րա կա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան նկա տա ռում նե րով ի րա վա սու պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րին և պաշ տո նա տար ան ձանց դի մում ներ կամ ա ռա ջար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու և ող ջա միտ ժամ կե տում 
պատ շաճ պա տաս խան ստա նա լու ի րա վուն քը, հան րային ծա ռա յու թյան ըն դուն վե լու ի րա վուն քը, ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քը և այլն։ 
4.  Մաս նա վո րա պես ամ րագ րում ստա ցան այն պի սի նոր ի րա վունք ներ, ի նչ պի սիք ե ն ե րե խայի ի րա վունք նե րը, այ լընտ-
րան քային ծա ռա յու թյան ի րա վուն քը, պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վուն քը, քա ղա քա կան ա պաս տա նի ի րա վուն քը, ար-
տաքս ման ար գել քը և այլն։
5. Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի հայե ցա կարգ, 2015 թ․, էջ 20, http://www.
parliament.am/library/sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf։ 

ար ժեք ներ են՝ ըստ այդմ ձևա վո րե լով մար դու 
ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի սահ մա-
նադ րա կան պաշտ պա նութ յան սկզբուն քո րեն 
նոր ար ժե բա նա կան հիմք։ 2005 թ․ սահ մա-
նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րով վե րաց վեց 
մա հա պա տի ժը, և մար դու ի րա վունք նե րի ու 
ա զա տութ յուն նե րի սահ մա նադ րա կան ամ-
րագ րում ներն ու ե րաշ խիք ներն ա վե լի ընդ -  
գր կուն ձևա կեր պում ներ ստա ցան3։

Սահ մա նադ րա կան հա ջորդ՝ 2015 թ․ փո փո-
խութ յուն նե րը մար դու ի րա վունք նե րի ու ա զա-
տութ յուն նե րի մա սով թե՛ դրա կան և թե՛ բա-
ցա սա կան զար գա ցում նե րի հան գեց րին։ Փո-
փո խութ յուն նե րը մա սամբ միտ ված էին սահ-
մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի բա րե լավ մա նը 
և նոր հիմ նա կան ի րա վունք նե րի4 սահ մա նա-
դ րա կան ամ րագր մա նը։ Միա ժա մա նակ, ի րա-
կա նաց ված փո փո խութ յուն նե րով նախ կի նում 
ամ րագր ված մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա-
նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի մի մա սը վատ թա-
րաց վեց, իսկ ո րոշ ե րաշ խիք ներ առ հա սա րակ 
վե րաց վե ցին։ 

2015 թ․ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն-
նե րի հա յե ցա կար գում մար դու ի րա վունք նե րի 
վե րա բեր յալ դրույթ նե րի փո փո խութ յուն նե-
րը հիմն ված էին «դա սա կան հիմ նա կան ի րա-
վունք նե րի», «սո ցիա լա կան հիմ նա կան ի րա-
վունք նե րի» և «պե տութ յան քա ղա քա կա նութ-
յան նպա տակ նե րի» սահ մա նա զատ ման վրա5։ 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=75780
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=102510
http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan barepoxumner/hayecakarg.pdf
http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan barepoxumner/hayecakarg.pdf


8

Հիմք ըն դու նե լով տվյալ սահ մա նա զա տու մը` 
Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ՝ « Մարդու և քաղա
քացու հիմնական իրավունքները և ազատութ
յունները» վեր տա ռութ յամբ գլխում այլևս չամ-
րագր վե ցին մի շարք ի րա վունք ներ, և ս տեղծ-
վեց նոր՝ «Տնտեսական,սոցիալականևմշակու
թային ոլորտներում օրենսդրական երաշխիք
ները և պետության քաղաքականության հիմ
նական նպատակները» վեր տա ռութ յամբ 3-րդ 
գ լու խը։ Տվ յալ գլխում տեղ գտած ի րա վունք-
նե րի սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րը նվա-
զեց վե ցին․ դրանք դա դա րե ցին սուբ յեկ տիվ 
ի րա վունք ներ հա մար վե լուց ու վե րած վե ցին 
միայն օ րենս դի րի և գոր ծա դի րի հա յե ցո ղութ-
յամբ ի րա կա նաց վող օ րենսդ րա կան ե րաշ-
խիք նե րի և պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան 
նպա տակ նե րի։ Բա ցի այդ՝ մի շարք ի րա վունք-
ներ առ հա սա րակ  դուրս մնա ցին սահ մա նա- 
դրա կան ամ րագ րում նե րի շրջա նա կից6։ 2015 թ․ 
սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րով ՀՀ 
քա ղա քա ցին զրկվեց սո ցիալ-տնտե սա կան և 
մ շա կու թա յին իր ո րոշ ի րա վունք նե րի սահ մա-
նադ րա կան ճա նա չու մից և դ րանց պաշտ պա-
նութ յան սահ մա նադ րաի րա վա կան հիմ քե րից, 
ին չը էա կան հե տըն թաց էր։ 

« Մար դու ի րա վունք նե րի հե տա զո տութ
յուն նե րի կենտ րոն» հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պութ յան (ՄԻՀԿ) փոր ձա գի տա կան 
թի մը խնդրա հա րույց և  ա նըն դու նե լի է հա
մա րում սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն
նե րի ի րա կա նաց ման հետ ևան քով քա ղա
քա ցու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը 
և գոր ծող Սահ մա նադ րութ յան 2րդ և 3րդ 
գ լուխ նե րի տա րան ջատ ման վե րա ցու մը դի
տար կում է իբրև ա ռաջ նա յին խնդիր, ո րը 
պետք է տեղ գտնի սահ մա նադ րա կան հա
ջորդ փո փո խութ յուն նե րի հա յե ցա կար գում։ 

6.  Մաս նա վո րա պես ամ րագ րում չս տա ցան այն պի սի ի րա վունք ներ, ի նչ պի սիք են բա վա րար կեն սա մա կար դա կի, նե րա ռյալ 
բնա կա րա նի կամ կեն սա պայ ման նե րի բա րե լավ ման ի րա վուն քը, գի տու թյան նվա ճում նե րից օ գտ վե լու ի րա վուն քը, մշա կու-
թային կյան քին մաս նակ ցե լու ի րա վուն քը, ա ռող ջու թյա նը և բա րե կե ցու թյա նը նպաս տող շր ջա կա մի ջա վայ րում ապ րե լու 
ի րա վուն քը։
7. Տվյալ գոր ծըն թա ցի հա մար ի րա վա կան հիմք է Դա տա կան և ի րա վա կան բա րե փո խում նե րի ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը 
(ՀՀ Կա ռա վա րու թյան N 1441-Լ ո րո շում, 2019 թ․)։

2015 թ․ խմ բագ րութ յամբ ՀՀ Սահ մա նա- 
դրութ յու նում մար դու և քա ղա քա ցու ի րա-
վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա-
նութ յա նը վե րա բե րող մի շարք ամ րագ րում ներ 
ու նեն վե րա նայ ման կա րիք մի ջազ գա յին ի րա-
վա կան չա փա նիշ նե րի, ի րա վուն քի զար գաց-
ման ա ռա ջա դեմ մի տում նե րի և ՀՀ մի ջազ-
գա յին ի րա վա կան պար տա վո րութ յուն նե րի 
տե սանկ յու նից։ Այդ պի սի անհ րա ժեշ տութ յուն 
առ կա է ե րե խա յի ի րա վունք նե րի, հա վա սա-
րութ յան ա պա հով ման, մար դու ի րա վունք նե-
րի սահ մա նա փակ ման հիմ քե րի և մի շարք այլ 
ե րաշ խիք նե րի մա սով։

« Մար դու ի րա վունք նե րի հե տա զո տութ
յուն նե րի կենտ րոն» հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պութ յու նը, ըստ այդմ, նա խա ձեռ նել է 
գոր ծող Սահ մա նադ րութ յամբ ամ րագր ված 
մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե
րի ե րաշ խիք նե րի թի րա խա յին ու սում նա
սի րութ յուն, ո րի նպա տակն է վե րա նա յել 
հե տա զո տութ յան արդ յուն քում ընտր ված 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
սահ մա նադ րաի րա վա կան նոր մե րը և գոր
ծող ե րաշ խիք նե րը, ներ կա յաց նել դրանց կա
տա րե լա գործ մանն ուղղ ված ա ռա ջարկ ներ։ 

Ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով հե տա զո-
տութ յան նա խա ձեռ նու մը ար ձա գան քում է 
սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի գոր-
ծըն թա ցին7։ Տվ յալ գոր ծըն թա ցի շրջա նա կում 
և հե տա զո տութ յա նը զու գըն թաց, նպա տակ 
ու նե նա լով հան րութ յան և պե տութ յան ու շա-
դ րութ յան ա ռանցք բե րել մար դու ի րա վունք-
նե րի սահ մա նադ րա կան պաշտ պա նութ յան 
խնդիր նե րը, ՄԻՀԿ-ն  ի րա կա նաց րել է հան-
րա յին քննար կում ներ և ի րա զեկ ման մի ջո ցա-
ռում ներ, ներ կա յաց րել է ըն թա ցիկ վեր լու ծութ-
յուն ներն ու ա ռա ջարկ նե րը շա հագր գիռ բո լոր 
կող մե րին, այդ թվում՝ ՀՀ ար դա րա դա տութ-
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յան նա խա րա րութ յա նը, Սահ մա նադ րա կան 
բա րե փո խում նե րի մաս նա գի տա կան հանձ նա-
ժո ղո վին (այ սու հետև՝ նաև Հանձ նա ժո ղով) և 
Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գրա սեն-
յա կին։

ՄԻՀԿի դիր քո րո շումն այն է, որ սահ մա
նադ րա կան հա ջորդ բա րե փո խու մը պետք է 
ի րա կա նաց վի ա ռա վել հաշ վե տու, թա փան
ցիկ և մաս նակ ցա յին գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով 
և պետք է միտ ված լի նի այն պի սի Սահ մա
նադ րութ յան ըն դուն մա նը, ո րը կդառ նա 
ՀՀ քա ղա քա ցու և  ան հա տի ի րա վունք նե րի 
ու ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
ի րա կան և  արդ յու նա վետ գոր ծիք։

Սահ մա նադ րութ յամբ մար դու ի րա վունք նե-
րի ա ռա վել բարձր ե րաշ խիք նե րի ամ րագ րու մը 

պե տութ յան զար գաց ման, ժո ղովր դա վա րա-
կան կա ռու ցա կար գե րի և  ի րա վուն քի գե րա-
կա յութ յան սկզբուն քի գործ նա կա նաց ման 
ա ռանց քա յին նա խա պայ մանն է։ Սա է նաև 
այն հե նա կե տը, ո րի վրա պետք է կա ռուց վի 
սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի յու րա-
քանչ յուր գոր ծըն թաց։ 

Մենք լիա հույս ենք, որ տվյալ հե տա զո-
տութ յու նը ազ դե ցութ յուն կու նե նա հե տա գա 
սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի հա յե-
ցա կար գի ձևա վոր ման վրա, օգ տա կար կլի նի 
Հանձ նա ժո ղո վի, մաս նա գի տա կան հան րույ-
թի, ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր պութ յուն նե-
րի և մար դու ի րա վունք նե րի խնդիր նե րով հե-
տաքրքր ված լայն շրջա նա կի հա մար և կն պաս-
տի ՀՀ-ում մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ 
սահ մա նադ րա կան դոկտ րի նի զար գաց մա նը։

Հետազոտության 
նպատակն ու 
մեթոդաբանությունը
Հե տա զո տութ յան նպատակն է հա մե մա-

տա կան վեր լու ծութ յամբ ներ կա յաց նել ՀՀ 
Սահ մա նադ րութ յամբ ամ րագր ված մար դու 
ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ-
պա նութ յան ե րաշ խիք նե րի բարձ րաց ման և 
կա տա րե լա գործ ման հնա րա վո րութ յուն նե րը՝ 
հիմք ըն դու նե լով մի ջազ գա յին ի րա վա կան չա-
փա նիշ նե րը, ի րա վուն քի զար գաց ման ա ռա ջա-
դեմ մի տում նե րը և ՀՀ մի ջազ գա յին ի րա վա-
կան պար տա վո րութ յուն նե րը։

Ա ռա ջադր ված նպա տա կի շրջա նա կում 
փորձ է ար վել պա տաս խա նե լու հետև յալ հե-
տա զո տա կան հարցին՝ ո րո՞նք են այն փո-

փո խութ յուն նե րը և վե րա նա յում նե րը, որ 
կնպաս տեն ՀՀ գոր ծող Սահ մա նադ րութ յամբ 
ամ րագր ված մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա-
տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան ե րաշ խիք նե-
րի բա րե լավ մա նը։

Հե տա զո տութ յան հիմ նա կան մեթոդնէ հա-
մե մա տա կան ի րա վա կան վեր լու ծութ յու նը։

Հե տա զո տա կան ա ռա ջարկ նե րի Հե տա զո տա կան ա ռա ջարկ նե րի 
ձևա կերպ ման փաս տար կա յին հեն քըձևա կերպ ման փաս տար կա յին հեն քը

Հե տա զո տութ յան ի րա կա նաց ման և  ա ռա-
ջարկ նե րի ձևա վոր ման հա մար ու ղե նիշ են 
մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յան մի ջազ գա յին ի րա վա կան 
չա փա նիշ նե րը, ի րա վուն քի զար գաց ման ա ռա-
ջա դեմ մի տում նե րը և ՀՀ մի ջազ գա յին ի րա վա-
կան պար տա վո րութ յուն նե րին հա մա պա տաս-
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խա նեց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը։ 
Նշ ված ու ղե նիշ նե րը վեր հան վել են՝ ու սում-

նա սի րե լով Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր-
պութ յան (այ սու հետև նաև՝ ՄԱԿ) և Եվ րո-
պա յի խորհր դի (այ սու հետև նաև՝ ԵԽ) շրջա-
նակ նե րում ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց ված մար-
դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին 
փաս տաթղ թերն ու դրանց հի ման վրա գոր ծող 
մար մին նե րի պրակ տի կան, մի ջազ գա յին ի րա-
վուն քի և մար դու ի րա վունք նե րի սահ մանա- 
  դ րա կան պաշտ պա նութ յան զար գաց ման ա ռա-
վել ա ռա ջա դեմ մի տում նե րը։

Վեր ջին տաս նամ յակ նե րին ԵԽ ան դամ 
պե տութ յուն նե րի ազ գա յին սահ մա նադ րութ-
յուն նե րի փո փո խութ յուն նե րի գոր ծըն թաց-
ներն ու ղեկց վել են նոր ի րա վունք նե րի ամ րա-   
 գրմամբ, ար դեն իսկ ամ րագր ված ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նութ յան ե րաշ խիք նե րի բարձ-
րաց մամբ և բո վան դա կութ յան ընդ լայն մամբ8: 

Այն կար ծի քին ենք, որ ի րա վուն քի ժա մա-
նա կա կից զար գաց ման մի տում նե րին հա մա-
պա տաս խան Հա յաս տա նում ևս սահ մա նա-
դրա կան փո փո խութ յուն նե րի գոր ծըն թա ցի 
նա խա ձեռ նու մը պետք է զու գորդ վի մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ներ պե տա-
կան-սահ մա նադ րա կան և մի ջազ գա յին շրջա-
նակ նե րի ու ե րաշ խիք նե րի ներ դաշ նա կեց-
մամբ: 

Մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա
տաս խան մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա
տութ յուն նե րի ա ռա վել բարձր ե րաշ խիք ներ 
և պաշտ պա նութ յան մա կար դակ նա խա
տե սող սահ մա նադ րա կան նոր մեր ամ րա
գրե լու անհ րա ժեշ տութ յան հիմ նա վո րու մը 
տես նում ենք հետև յա լում.

8. Տե՛ս Final draft report on constitutional amendment procedures, Study No. 469/ 2008, Venice Commission (ա նգ լե րեն), https://
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL(2009)168-e։ 
9. Տե՛ս Ռ. Քո չա րյա նի դի մու մի հի ման վրա՝ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 414.2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տի՝ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը ո րո շե լու վե րա բե րյալ գոր ծի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին 
ի ր՝ 2019 թվա կա նի հուն վա րի 25-ի ՍԴԱՈ-7 աշ խա տա կար գային ո րո շու մը:
10. Տե՛ս ՍԴՈ-1412:

1. ՀՀ Սահմանադրության 2րդ գլխում ամ
րագրվածսահմանադրաիրավականնորմերն
իրենց անմիջական գործողության շնորհիվ
իրավականբարձրպաշտպանությունեննա
խատեսումքաղաքացիներիհամար,ևդրան
ցումառավելբարձր՝միջազգայինչափանիշ
ներինևիրավունքիզարգացմանառաջադեմ
միտումներին համապատասխանող մարդու
իրավունքների երաշխիքների ամրագրումն
ուղղակիորենբարձրացնումէմարդուևքա
ղաքացուիրավունքներիևազատություննե
րի անմիջական պաշտպանվածության մա
կարդակը։

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 3-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հան րա յին իշ խա նութ-
յու նը սահ մա նա փակ ված է մար դու և քա ղա-
քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րով և  ա զա-
տութ յուն նե րով՝ որ պես ան մի ջա կա նո րեն 
գոր ծող ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր նա-
խա դե պա յին ո րոշ մամբ9 ար ձա նագ րել է, որ 
հան րա յին իշ խա նութ յան բո լոր մար մին նե րը 
Սահ մա նադ րութ յամբ և  օ րենք նե րով ամ րա- 
գր ված ի րենց լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նա կում 
մեկ նա բա նում և կի րա ռում են Սահ մա նա- 
դ րութ յու նը, հատ կա պես ե թե, Սահ մա նադ-
րութ յան 3-րդ հոդ վա ծին հա մա հունչ, խոս քը 
ան մի ջա կա նո րեն գոր ծող ի րա վուն քի, այն է՝ 
մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք-
նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի մա սին է, ո րոն ցով 
սահ մա նա փակ ված է ամ բողջ հան րա յին իշ-
խա նութ յու նը: Ա վե լին՝ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նը մեկ այլ ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել 
է10, որ հիմ նա կան ի րա վունք ներն ու ա զա-
տութ յուն նե րը սահ մա նող Սահ մա նադ րութ-
յան նոր մե րը մաս նա վոր ան ձանց միջև հա րա-
բե րութ յուն նե րում ան մի ջա կա նո րեն ի րաց վե լի 
են միայն Սահ մա նադ րութ յամբ և վեր ջի նիս 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL(2009)168-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL(2009)168-e
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հի ման վրա ըն դուն ված օ րեն քով նա խա տես-
ված դեպ քե րում ու կար գով: Հան րա յին իշ-
խա նութ յան վե րո հիշ յալ սահ մա նադ րա կան 
պար տա կա նութ յան բո վան դա կութ յու նից ան-
մի ջա կա նո րեն բխում է, որ պե տութ յու նը պար-
տա վոր է օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րով 
պաշտ պա նել հիմ նա կան ի րա վունք ներն ու 
ա զա տութ յուն նե րը եր րորդ ան ձանց ա նի րա-
վա չափ մի ջամ տութ յու նից։ 

Ուս տի սահ մա նադ րա կան նոր մե րի, հատ-
կա պես Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում ամ-
րագր ված հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա-
տութ յուն նե րի՝ որ պես ան մի ջա կա նո րեն գոր-
ծող ի րա վունք նե րի բնույ թը ա պա հո վում է 
ինչ պես դրանց կի րար կու մը հան րա յին իշ խա-
նութ յան բո լոր մար մին նե րի կող մից, այն պես 
էլ այդ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան և  
ի րաց ման նպա տա կով օ րենսդ րա կան կար գա-
վո րում նե րի ըն դու նու մը։

2. Մարդու իրավունքների սահմանադրական
երաշխիքներիհնարավորինսընդգրկունամ
րագրումը կապահովի օրենսդիրի հայեցո
ղության սահմանափակումն առավել հստակ
ևբարձրերաշխիքներամրագրողիրավունք
ներիբովանդակությամբ։

ՀՀ օ րենս դիր մար մի նը՝ որ պես հան րա յին 
իշ խա նութ յան մար մին, սահ մա նա փակ ված է 
մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք-
նե րով և  ա զա տութ յուն նե րով։ Սա նշա նա կում 
է, որ մար դու ի րա վունք նե րը ո րո շիչ են օ րենսդ-
րա կան ակ տե րի բո վան դա կութ յան հա մար։
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ ամ րագր ված ի րա-
վունք նե րի ու ա զա տութ յուն նե րի բո վան դա-
կութ յու նը սահ մա նա փա կում է օ րենս դի րի 
հա յե ցո ղութ յու նը մար դու ի րա վունք նե րի վե-
րա բեր յալ օ րենք ներ ըն դու նե լիս, ուս տի քա-
ղա քա ցու ի րա վունք նե րի պաշտ պան վա ծութ-
յան բարձ րա ցու մը մե ծա պես պայ մա նա վոր-
ված է Սահ մա նադ րութ յու նում ամ րագր ված 
ի րա վունք նե րի բո վան դա կութ յամբ: Այս մո-
տե ցու մը ար տա ցոլ վել և զար գա ցել է ՀՀ սահ-

11. Տե՛ս ՍԴՈ-920, ՍԴՈ-1291, ՍԴՈ-1447:

մա նադ րա կան ար դա րա դա տա կան փոր ձում: 
ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, քննե լով 
օ րենս դիր մարմ նի կող մից ըն դուն ված ակ-
տի սահ մա նադ րա կա նութ յու նը, նաև անդ րա-
դառ նում է օ րենս դիր մարմ նի հա յե ցո ղութ-
յան շրջա նակ նե րին՝ գնա հա տե լով այն ինչ պես 
սահ մա նադ րաի րա վա կան սկզբունք նե րի, այն-
պես էլ հենց կոնկ րետ ի րա վուն քը կամ ա զա-
տութ յունն ամ րագ րող հոդ վա ծի սահ մա նա -
դրաի րա վա կան պա հանջ նե րի տե սանկ յու նից11։

3. Մարդու իրավունքների սահմանադրական
երաշխիքներիհնարավորինսընդգրկունամ
րագրումը և դրանց լիարժեք համապատաս
խանեցումըՀՀմիջազգայինպարտավորութ
յուններին գործուն երաշխիք է առ այն, որ
անհատը,վիճարկելովնորմատիվիրավական
ակտի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապա
տասխանությունը, դրանով իսկ հնարավո
րությունէունենումանուղղակիորենստուգե
լուդրանցհամապատասխանությունըմիջազ
գայինպայմանագրերով սահմանված նորմե
րին։

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց ված 
մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի և  օ րենք նե րի 
նոր մե րի միջև հա կա սութ յան դեպ քում կի րառ-
վում են մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի նոր մե-
րը: Միա ժա մա նակ, ՀՀ-ում մար դու ի րա վունք-
նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե-
րի և ներ պե տա կան օ րենք նե րի միջև հա կա-
սութ յան առ կա յութ յան կամ բա ցա կա յութ յան 
վե րա բեր յալ ո րո շում (review of conventionality) 
կա յաց նող մար մին առ կա չէ։ Դա նշա նա կում 
է, որ առ կա չէ ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան 
արդ յու նա վետ մի ջոց այն դեպ քում, երբ ան- 
հ րա ժեշտ է պար զել մար դու ի րա վունք նե րի վե-
րա բեր յալ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի և ներ-
պե տա կան օ րենք նե րի միջև հնա րա վոր հա կա-
սութ յու նը։ Այդ պի սի հա կա սութ յան ստուգ ման 
ի րա վա սութ յուն կա րող է ու նե նալ ՀՀ Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նը, սա կայն ներ կա յումս 
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նման լիա զո րութ յամբ այն օժտ ված չէ։ Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րանն ի րա վա սու է քննել 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա պա-
տաս խա նութ յու նը Սահ մա նադ րութ յա նը, այլ 
ոչ թե ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց ված մի ջազ գա յին 
պայ մա նագ րե րին։ Հետ ևա բար ՀՀ մի ջազ գա-
յին պար տա վո րութ յուն նե րի լիար ժեք ար տա-
ցո լու մը կա րող է լի նել մար դու ի րա վունք նե րի 
ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան ա նուղ ղա կի 
մի ջոց՝ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում 
դրանց վե րա բեր յալ ըն դուն ված նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակ տե րի սահ մա նադ րա կա նութ-
յու նը վի ճար կե լու տե սանկ յու նից։

Ուղ ղորդ վե լով վե րոգր յալ փաս տարկ նե րով՝ 
փոր ձա գի տա կան թի մը ի րա կա նաց ված հե-
տա զո տութ յան շրջա նա կում ներ կա յաց նում է 
մի շարք ա ռա ջարկ ներ, ո րոնք վե րա բե րում են 
Սահ մա նադ րութ յամբ ամ րագր ված մար դու 
ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ-
պա նութ յան ե րաշ խիք նե րի կա տա րե լա գործ-
մա նը՝ գոր ծող կար գա վո րում նե րի փո փոխ-
մամբ կամ Սահ մա նադ րութ յան տեքս տում 
նոր ե րաշ խիք նե րի ներդր մամբ։ 

Հե տա զո տութ յան շրջա նա կըՀե տա զո տութ յան շրջա նա կը

Հե տա զո տութ յան շրջա նա կը մար դու ի րա-
վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա-
նութ յան մի ջազ գա յին չա փա նիշ ներն են և  ՀՀ 
Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ, 3-րդ գ լուխ նե րում 
և հա րա կից հոդ ված նե րում ամ րագր ված մար-
դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և  ա զա-
տութ յուն նե րի վե րա բեր յալ նոր մերն ու ե րաշ-
խիք նե րը։

Հե տա զո տութ յու նը չի հա վակ նում ու սում-
նասիրելու մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա-
տութ յուն նե րի սահ մա նադ րա կան ամ րագ-
րում նե րի ամ բողջ շրջա նա կը, ընտ րան քը կա-
տար վել է ըստ թե մա նե րի՝ հատ կա պես կար-
ևո րե լով 2015 թ․ սահ մա նադ րա կան փո փո-
խութ յուն նե րով վե րա նայ ված սահ մա նադ րաի-
րա վա կան ամ րագ րում նե րը։ Մաս նա վո րա պես 
հե տա զո տութ յան ա ռար կա չեն դարձ վել դա-
տա կան պաշտ պա նութ յան, ար դար դա տաքն-
նութ յան և ք րեա կան ար դա րա դա տութ յան ըն-

թա ցա կար գա յին ե րաշ խիք նե րը։
Հե տա զո տութ յան շրջա նա կում ու սում-

նա սիր վել են տնտե սա կան, սո ցիա լա կան 
և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի (Գ լուխ 1), 
շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յան ի րա-
վուն քի (Գ լուխ 2), ե րե խա նե րի ի րա վունք-
նե րի (Գ լուխ 3), հա վա սա րութ յան ա պա հով-
ման և խտ րա կա նութ յան ար գել քի (Գ լուխ 4), 
մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի 
սահ մա նա փա կում նե րի հիմ քե րի (Գ լուխ 5), 
դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող քա ղա քա-
ցի նե րի ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փակ-
ման (Գ լուխ 6), հա մայն քների լսված լի նե լու 
ի րա վուն քի (Գ լուխ 7), անձ նա կան տվյալ նե-
րի պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի (Գ լուխ 8), 
ա զատ ար տա հայտ վե լու ի րա վուն քի (Գ լուխ 9) 
և հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն-
նե րի վե րա բեր յալ դրույթ նե րի մեկ նա բան ման 
ու ղե նիշ նե րին և դ րանք մեկ նա բա նող սուբ-
յեկտ նե րին վե րա բե րող (Գ լուխ 10) սահ մա-
նադ րաի րա վա կան ամ րագ րում նե րը։ 

Այս ա ռու մով «ՀայաստանիՀանրապետութ
յան Սահմանադրությամբ ամրագրված մար
դու իրավունքների և ազատությունների երաշ
խիքների վերանայում և կատարելագործում» 
վեր տա ռութ յամբ հե տա զո տութ յու նը յու րա-
հա տուկ մաս նա գի տա կան ի րա վա կան վեր-
լու ծութ յուն է, որ տեղ խոր քա յին ու սում նա սի-
րութ յան են են թարկ վել մար դու ի րա վունք նե րի 
և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան սահ-
մա նադ րաի րա վա կան ե րաշ խիք նե րը, և ներ-
կա յաց վել են հե տա զո տա կան ա ռա ջարկ ներ 
դրանց բարձ րաց ման և կա տա րե լա գործ ման 
ուղ ղութ յամբ։

Հե տա զո տութ յան աղբ յուր նե րըՀե տա զո տութ յան աղբ յուր նե րը

Սույն հե տա զո տութ յան աղբ յուր նե րը նե-
րա ռում են ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու նը` 2005 թ․ 
և 2015 թ․ խմ բագ րութ յամբ, 2015 թ․ սահ մա-
նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի հա յե ցա կար-
գը, ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յու նը, Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նի ար դա րա դա տա կան 
պրակ տի կան, գոր ծող Սահ մա նադ րութ յան և 
2015 թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն-
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նե րի հա յե ցա կար գի հիմ նա կան դրույթ նե րի 
ի րաց ման ուղ ղութ յուն նե րի վե րա բեր յալ աշ-
խա տութ յուն նե րը12, 2015 թ. սահ մա նադ րա-
կան փո փո խութ յուն նե րի ա ռա ջին նա խագ ծի 
կա պակ ցութ յամբ մաս նա գի տա կան կար ծիք-
ներն ու վեր լու ծութ յուն նե րը13։ Հե տա զո տութ-
յան աղբ յուր նե րի շար քին են դաս վում նաև 
ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց ված մար դու ի րա վունք-
նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե-
րը և դ րանց հի ման վրա գոր ծող մար մին նե րի 
պրակ տի կան, ՄԱԿ-ի և ԵԽ-ի մար մին նե րի 
կող մից ըն դուն ված հանձ նա րա րա կան ներն ու 

12. Տե՛ս Մաս նա գի տա կան կար ծիք Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րի նա խագ ծի 
1-ին, 2-րդ, 7-րդ և 8-րդ գլուխ նե րի վե րա բե րյալ։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րի 
նա խագ ծի վե րա բե րյալ մաս նա գի տա կան կար ծիք ներ կա յաց նող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան փաս տա բան նե րի պա-
լա տի աշ խա տան քային խումբ, Եր ևան, 2015 թ․, http://advocates.am/images/handznazhoghovner/sahmanadrakan_31082015/
Kartcik-Sahmanadrutyun-verjnakan_compressed.pdf?fbclid=IwAR3Es6BXWLQARec2Mrh00rAG7RtORwYk3XYriDayeh-
JI4exIPFsFExmHqCU։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան նա խագ ծի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան փաս տա բան նե րի խմ բի կար ծի քը, Եր ևան, 2015 թ․, https://lex.am/docs/lawyers%20opinion.pdf?fbclid=I-
wAR3XbFBdsvIxXBzaIH2ikc_EwTm4Ra6AV8sMYf65LFzFNaDOgsmc2vCAAPw։ 
13.  Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2015 թ․ խմ բագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու թյու նը․ հա մա ռոտ պար զա բա նում-
ներ, Վ․ Պո ղո սյան, Ն․ Սարգ սյան, Եր ևան, 2016 թ․, http://lawlibrary.info/ar/books/giz2016-ar-Brief_explanations_of_Consitu-
tion_2016.pdf։
14. Ման րա մասն տե՛ս « Հե տա զո տու թյան աղ բյուր նե րի ցանկ» բա ժի նը։

բա նաձ ևե րը, « Ժո ղովր դա վա րութ յուն՝ ի րա-
վուն քի մի ջո ցով» Եվ րո պա կան հանձ նա ժո-
ղո վի ( Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղով) կար ծիք նե-
րը, զե կույց ներն ու ու սում նա սի րութ յուն նե րը, 
մար դու ի րա վունք նե րի հար ցե րով զբաղ վող 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող-
մից կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րը և 
ու սում նա սի րութ յուն նե րը, այլ պե տութ յուն-
նե րի ա ռա ջա դեմ սահ մա նադ րա կան փոր ձը 
և հա մա պա տաս խան է լեկտ րո նա յին ռե սուրս-
ներ14։

http://advocates.am/images/handznazhoghovner/sahmanadrakan_31082015/Kartcik-Sahmanadrutyun-verjnakan_compressed.pdf?fbclid=IwAR3Es6BXWLQARec2Mrh00rAG7RtORwYk3XYriDayehJI4exIPFsFExmHqCU
http://advocates.am/images/handznazhoghovner/sahmanadrakan_31082015/Kartcik-Sahmanadrutyun-verjnakan_compressed.pdf?fbclid=IwAR3Es6BXWLQARec2Mrh00rAG7RtORwYk3XYriDayehJI4exIPFsFExmHqCU
http://advocates.am/images/handznazhoghovner/sahmanadrakan_31082015/Kartcik-Sahmanadrutyun-verjnakan_compressed.pdf?fbclid=IwAR3Es6BXWLQARec2Mrh00rAG7RtORwYk3XYriDayehJI4exIPFsFExmHqCU
https://lex.am/docs/lawyers opinion.pdf?fbclid=IwAR3XbFBdsvIxXBzaIH2ikc_EwTm4Ra6AV8sMYf65LFzFNaDOgsmc2vCAAPw
https://lex.am/docs/lawyers opinion.pdf?fbclid=IwAR3XbFBdsvIxXBzaIH2ikc_EwTm4Ra6AV8sMYf65LFzFNaDOgsmc2vCAAPw
https://www.google.com/url?q=http://lawlibrary.info/ar/books/giz2016-ar-Brief_explanations_of_Consitution_2016.pdf&sa=D&ust=1610370449694000&usg=AOvVaw32uSjLEhKj-YnSK35p6Uf9
https://www.google.com/url?q=http://lawlibrary.info/ar/books/giz2016-ar-Brief_explanations_of_Consitution_2016.pdf&sa=D&ust=1610370449694000&usg=AOvVaw32uSjLEhKj-YnSK35p6Uf9
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Տնտեսական, սոցիալական և 
մշակութային իրավունքների 
պաշտպանության սահմանադրական 
երաշխիքների վերանայում 

2015թ.սահմանադրականփոփոխություններովմարդուիրավունքներիպաշտպանութ
յաներաշխիքներիապահովմանտեսանկյունիցհետընթացարձանագրվեցտնտեսական,
սոցիալականևմշակութայինիրավունքներիսահմանադրաիրավականմիշարքերաշխիք
ներիևդատականպաշտպանությանռեժիմիթուլացմանառումով:

Հետընթացի բացառումը (non-regression principle) միջազգային հանրային իրա
վունքիհանրաճանաչսկզբունքներիցէևհաճախկիրառվումէհատկապեստնտեսական,
սոցիալականևմշակութայինիրավունքներիևշրջակամիջավայրիիրավունքներիպաշտ
պանությանհամատեքստում15:

Մարդուիրավունքներիպաշտպանությանշրջանակիընդլայնմանարդիմիտումներիև
ՀՀիստանձնածմիջազգայինպարտավորություններիտեսանկյունիցմարդուիրավունք
ների իրավական կարգավիճակի վատթարացմանն ուղղված սահմանադրական փոփո
խություններըխնդրահարույցենևանընդունելի։

Տվ յալ գլու խը բաղ կա ցած է եր կու բաժ նից և հա վել վա ծից։

Բա ժին 1. ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ և 3-րդ գ լուխ նե րի տա րան ջա տու մը վե րաց նե լու ան- 
հ րա ժեշ տութ յու նը։

Բա ժին 2. Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան սահ-
մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի վե րա նա յում։

Հա վել ված 1.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տա կան փոր ձը 
սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ։

Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք ներն ամ րագր ված են ՀՀ-ի կող մից վա-
վե րաց ված մի շարք մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րում16։

Տվ յալ գլխի շրջա նա կում ա ռա վել ման րա մասն կանդ րա դառ նանք ՄԱԿ-ի Տն տե սա կան, սո-
ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րին (այ սու հետև նաև՝ 
ՏՍՄԻԴ), ո րը տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք ներն ամ րագ րող ա մե նա-

15. Տե՛ս Economic, Social and Cultural Rights Handbook for National Human Rights Institutions, OHCHR, HR/P/PT/12, New 
York and Geneva, 2015 (ա նգ լե րեն), https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12en.pdf։
16. Տե՛ս ՄԱԿ-ի Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գային դաշ նա գի րը, ՄԱԿ-ի Կա-
նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի ան, ՄԱԿ-ի Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա-
սին կոն վեն ցի ան, ՄԱԿ-ի Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի ան, 
Մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյու նը, Վե րա նայ ված      
եվ րո պա կան սո ցի ա լա կան խար տի ան և այլն:

1

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12en.pdf
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հիմ նա րար մի ջազ գա յին փաս տա թուղթն է17: ՀՀ-ի կող մից ՏՍՄԻԴ-ը վա վե րաց վել է 1993 թ.:

2020 թ․ հոկ տեմ բե րի 13-ին ՀՀ-ն վա վե րաց րել է նաև ՏՍՄԻԴ-ի լրա ցու ցիչ ար ձա նագ րութ յու-
նը18, ո րի հա մա ձայն՝ ան հա տը իր տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին բո լոր ի րա վունք նե-
րի խախտ ման դեպ քում ներ պե տա կան ատ յան նե րը սպա ռե լուց հե տո կա րող է իր ի րա վունք նե րի 
խախ տու մը քննութ յան ներ կա յաց նել ՄԱԿ-ի Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա-
վունք նե րի կո մի տեում (այ սու հետև նաև՝ ՏՍՄԻԿ): 

Դաշ նագ րում ամ րագր ված են սո ցիալ-տնտե սա կան այն պի սի ի րա վունք ներ, ինչ պի սիք են՝ աշ
խատանքի(հոդ ված 6), սոցիալականապահովության,այդթվում՝սոցիալականապահովագրության
(հոդ ված 9), բավարարկենսամակարդակի(հոդ ված 11), ֆիզիկականևհոգեկանառողջությանառա
վելագույնսհասանելիմակարդակի (հոդ ված 12), կրթության (հոդ ված 13) և  այլ ի րա վունք ներ ու 
ե րաշ խիք ներ:

Դաշ նագ րի նա խա բա նում նշված է. «…Մարդուիրավունքներիհամընդհանուրհռչակագրիհա
մաձայն՝վախիցուկարիքիցզերծմարդկայինազատանհատիիդեալըկարողէմիայնիրականանալ,
եթեստեղծվենայնպիսիպայմաններ,որոնցումյուրաքանչյուրըկարողէօգտվելիրտնտեսական,սո
ցիալականևմշակութայինիրավունքներից,ինչպեսորքաղաքացիականևքաղաքականիրավունք
ներից…»:

Այս պի սով՝ ՏՍՄԻԴ-ը տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նութ յու նը դնում է քա ղա քա կան և քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հետ միև-
նույն նժա րի վրա: 

ՏՍՄԻԴ-ի 2-րդ հոդ վածն ամ րագ րում է ան դամ պե տութ յուն նե րի պար տա վո րութ յու նը՝ պրոգ
րեսիվկերպով՝ «առաջադիմորենհասնելուԴաշնագրումճանաչվողիրավունքներիլիարժեքիրակա
նացմանըբոլորպատշաճմիջոցներով,ներառյալմասնավորապեսօրենսդրականմիջոցներիընդուն
մամբ» (ձևա կեր պու մը՝ ըստ սկզբնաղբ յու րի՝ «achievingprogressivelythefullrealizationoftherights
recognized in thepresentCovenantbyallappropriatemeans, includingparticularly theadoptionof
legislativemeasures»): 

Պե տութ յան պար տա վո րութ յուն նե րի բնույ թին ՏՍՄԻԿ-ն անդ րա դար ձել է իր 3-րդ Ընդ հա-
նուր մեկ նա բա նութ յամբ19՝ նշե լով, որ պե տութ յան կող մից «ձեռնարկվողբոլորպատշաճ,ներառյալ
օրենսդրականմիջոցները»նե րա ռում են նաև սահ մա նադ րա կան դրույթ նե րի ամ րագ րու մը։ 

Ի րա վունք նե րի պրոգ րե սիվ ի րա կա նաց ման սկզբուն քը են թադ րում է նաև, որ պե տութ յու նը 
պետք է զերծ մնա հե տըն թաց կամ ռեգ րե սիվ քայ լեր ձեռ նար կե լուց։ Այս ա ռու մով ի րա վուն քի 
պաշտ պա նութ յան ա վե լի բարձր մա կար դա կից ա վե լի ցածր մա կար դա կի ան ցու մը ևս կա րող է 
դի տարկ վել իբրև հե տըն թաց և դաշ նագ րա յին պար տա վո րութ յան խախ տում20։ 

17. Տե՛ս Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գային դաշ նա գիր, http://www.irtek.am/
views/act.aspx?aid=37347։ Դաշ նա գի րը ու ժի մեջ է մտել 1976 թ․, վա վե րաց ված է 176 պե տու թյուն նե րի կող մից։
18. Տե՛ս Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գային դաշ նագ րի կա մըն տիր ար ձա նա- 
գ րու թյուն, http://www.parliament.am/draft_docs7/K-608_ardzanagrutyun.pdf։
19. Տե՛սՏն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No. 3 (ա նգ լե-
րեն), https://www.refworld.org/pdfid/4538838e10.pdf։
20. Տե՛ս Economic, Social and Cultural Rights Handbook for National Human Rights Institutions, OHCHR, HR/P/PT/12, New 
York and Geneva, 2015 (ա նգ լե րեն), https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12en.pdf։

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=37347
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=37347
http://www.parliament.am/draft_docs7/K-608_ardzanagrutyun.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4538838e10.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12en.pdf
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2015 թ. փո փո խութ յուն նե րի հա մա լիր ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ տե ղի 
են ու նե ցել տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի նվա զում և հե տըն թաց։ 

Ա ռան ձին տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ
յան սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի նվա զեց մամբ պայ մա նա վոր ված հե տըն թա ցին անդ
րա դառ նում ենք տվյալ գլխի 2րդ բաժ նում՝ ի րա վունք նե րի բո վան դա կա յին քննարկ ման 
շրջա նա կում։

ԲԱ ԺԻՆ 1.1ԲԱ ԺԻՆ 1.1    
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ և 3-րդ գ լուխ նե րի տա րան ջա տու մը  ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ և 3-րդ գ լուխ նե րի տա րան ջա տու մը  
վե րաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նըվե րաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը

2005 թ. խմբագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յամբ տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին 
ի րա վունք ներն ամ րագր ված էին 2-րդ գլ խում՝ մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա րար ի րա վունք նե-
րի և  ա զա տութ յուն նե րի շար քում: Դ րանց թվում էին անվ տանգ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի, 
սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան, բժշկա կան սպա սարկ ման, բա վա րար կեն սա մա կար դա կի, բնա-
կա րա նի, մշա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու, աշ խա տան քի ա զատ ընտ րութ յան, գոր ծա դու լի, 
կրթութ յան, սե փա կա նութ յան և այլ իրավունքներ:

2015 թ. փո փո խութ յուն նե րով տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի 
զգա լի մա սը՝ սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան, ա ռող ջութ յան պահ պան ման, ար ժա նա պա տիվ գո-
յութ յան, նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի և  աշ խա տան քի բա վա րար պայ ման նե րի, բնա կա րա նի, 
մշա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու ի րա վունք նե րը, ամ րագ րում չստա ցան Սահ մա նադ րութ-
յան 2-րդ գլ խում և դա դա րե ցին «հիմ նա կան ի րա վունք ներ» հա մար վե լուց: Դ րանք մաս նա կի ամ-
րագր վե ցին Սահ մա նադ րութ յան 3-րդ գլ խում՝ որ պես տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին 
ո լորտ նե րում օ րենսդ րա կան ե րաշ խիք ներ և պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան նպա-
տակ ներ: Ի րա վունք նե րի մի շարք էլ՝ բա վա րար կեն սա մա կար դա կի, նե րառ յալ կեն սա պայ ման նե-
րի բա րե լավ ման, գի տութ յան նվա ճում նե րից օգտ վե լու և  ա ռողջ շրջա կա մի ջա վայ րում ապ րե լու 
ի րա վունք նե րը, ընդ հան րա պես հան վե ցին Սահ մա նադ րութ յան տեքս տից: Միև նույն ժա մա նակ 
կրթութ յան, սե փա կա նութ յան, աշ խա տան քի ա զատ ընտ րութ յան և գոր ծա դու լի ի րա վունք նե րը 
պահ պան վե ցին Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում՝ որ պես ան մի ջա կա նո րեն գոր ծող հիմ նա կան 
ի րա վունք ներ։ 

Այս պի սով՝ Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խից դուրս մնա ցած ի րա վունք նե րը դա դա րե ցին «հիմ-
նա կան ի րա վունք ներ» հա մար վե լուց, ին չի հետ ևան քով դրանք չու նեն Սահ մա նադ րութ յան 3-րդ 
հոդ վա ծում ամ րագր ված ան մի ջա կան գոր ծո ղութ յուն, վեր ջին նե րիս նկատ մամբ կի րա ռե լի չեն 
Սահ մա նադ րութ յան 78-80-րդ հոդ ված նե րում ամ րագր ված հա մա չա փութ յան, ո րո շա կիութ յան, 
էութ յան ան խախ տե լիութ յան սկզբունք նե րը, ինչ պես նաև Սահ մա նադ րութ յան 81-րդ հոդ վա ծը։ 

Ա վե լին՝ վե րոնշ յալ փո փո խութ յուն նե րով ան հա տը և Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը (այ-
սու հետև՝ նաև ՄԻՊ) զրկվե ցին 2-րդ գլ խից դուրս մնա ցած ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ ի րա վա-
կան ակ տե րի սահ մա նադ րա կա նութ յան վի ճարկ ման մե խա նիզ մից: 
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2005 թ. փոփոխություններով 
ՀՀ Սահմանադրություն 

2015 թ. փոփոխություններով 
ՀՀ Սահմանադրություն

Տնտեսական, սոցիալական և 
մշակութային իրավունքները 
ներառել են՝
• աշխատանքի ընտրության 

ազատությունը,
• արդարացի և օրենքով 

սահմանված նվազագույնից 
ոչ ցածր աշխատավարձի 
իրավունքը,

• անվտանգության և հիգիենայի 
պայմաններին բավարարող 
աշխատանքային պայմանների 
իրավունքը,

• գործադուլի իրավունքը,
• հանգստի իրավունքը,
• կրթության իրավունքը,
• սոցիալական ապահովության 

իրավունքը,
• բժշկական սպասարկման 

իրավունքը,
• բավարար կենսամակարդակի 

իրավունքը,
• գրական, գեղարվեստական, 

գիտական և տեխնիկական 
ստեղծագործության 
ազատությունը,

• գիտության նվաճումներից 
օգտվելու իրավունքը,

• հասարակության 
մշակութային կյանքին 
մասնակցելու իրավունքը։

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքները 
ներառում են՝
• կրթության իրավունքը,
• ստեղծագործության ազատությունը (գրական, 

գեղարվեստական, գիտական և տեխնիկական 
ստեղծագործության ազատությունը),

• աշխատանքի ընտրության ազատությունը և 
աշխատանքային իրավունքները (աշխատանքի ազատ 
ընտրության իրավունքը, աշխատանքից անհիմն 
ազատվելու դեպքում պաշտպանության իրավունքը),

• գործադուլի իրավունքը,
• սեփականության իրավունքը։

Օրենսդրական երաշխիքները ներառում են՝ 
• աշխատանքային պայմանները (ունի առողջ, անվտանգ 

և արժանապատիվ աշխատանքային պայմանների 
իրավունք, առավելագույն աշխատաժամանակի 
սահմանափակման իրավունք, ամենօրյա և շաբաթական 
հանգստի, ինչպես նաև ամենամյա վճարովի արձակուրդի 
իրավունք),

• սոցիալական ապահովությունը,
• արժանապատիվ գոյությունը և նվազագույն 

աշխատավարձը,
• առողջության պահպանությունը։

Քաղաքականության նպատակները ներառում են՝
• բնակչության զբաղվածության խթանումը և աշխատանքի 

պայմանների բարելավումը,
• բնակարանային շինարարության խթանումը,
• բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման 

ծրագրերի իրականացումը, արդյունավետ և մատչելի 
բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծումը,

• քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքին 
երիտասարդության մասնակցության խթանումը,

• անվճար բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթության 
զարգացումը,

• հիմնարար և կիրառական գիտության զարգացումը։

Աղյուսակ 1

Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յա նը վե րա բե րող
2015 թ․ փո փո խութ յուն նե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ. 

• Փո փո խութ յուն ներն էա կա նո րեն ազ դել են քա ղա քա ցու՝ ՏՍՄԻԴ-ով տրա մադր վող ի րա-
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վունք նե րից օգտ վե լու, դրանք ի րաց նե լու հնա րա վո րութ յուն նե րի վրա։ 
• Քն նութ յան ա ռար կա չի դարձ վել և հա յե ցա կար գում իր ար տա ցո լու մը չի գտել այն հար ցը, 

թե ինչ ծա վա լով է պե տութ յու նը պատ րաստ վում ի րա կա նաց նե լու տնտե սա կան, սո ցիա լա-
կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մի ջազ գա յին ի րա վա կան իր պար-
տա վո րութ յուն նե րը փո փոխ ված Սահ մա նադ րութ յան պայ ման նե րում։ 

• Փո փո խութ յուն նե րը կա րող են գնա հատ վել որ պես հե տըն թաց քայլ ՏՍՄԻԴ-ով սահ ման-
ված՝ պե տութ յան պար տա վո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման և ՀՀ-ում մար դու ի րա վունք նե-
րի պաշտ պա նութ յան տե սանկ յու նից։ 

I. I. ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ և 3-րդ գ լուխ նե րի տա րան ջատ ման ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ և 3-րդ գ լուխ նե րի տա րան ջատ ման 
վե րա բեր յալ 2015 թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի վե րա բեր յալ 2015 թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի 
հա յե ցա կար գում տեղ գտած հիմ նա վո րում նե րի վի ճա հա րույց բնույ թըհա յե ցա կար գում տեղ գտած հիմ նա վո րում նե րի վի ճա հա րույց բնույ թը

Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ և 3-րդ գ լուխ նե րի տա րան ջատ ման հիմ նա վոր ման վե րա բեր յալ մո
տեցումներն ու փաստարկները տեղ են գտել 2015 թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի հա-
յե ցա կար գում (այ սու հետև նաև՝ Հա յե ցա կարգ)21։ 

Սույն են թա կե տում ներ կա յաց վող ու սում նա սի րութ յան արդ յունք նե րը ցույց են տա լիս, որ 
տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ հա յե ցա կար գա յին մո-
տե ցում ներն ու փաս տարկ նե րը վի ճա հա րույց են, ին չով պայ մա նա վոր ված է նաև դրանց հի ման 
վրա տրված սահ մա նադ րա կան լու ծում նե րի խնդրա հա րույց բնույ թը: 

Հա յե ցա կար գա յին մո տե ցում նե րը հան գում են հետև յա լին․
1. Ի րա վունք նե րի ան մի ջա կան գոր ծո ղութ յան ա պա հով ման հա մար անհ րա ժեշտ է տա րան-

ջա տել «դա սա կան հիմ նա կան ի րա վունք նե րը» «սո ցիա լա կան հիմ նա կան ի րա վունք նե րից» 
և «պե տութ յան նպա տակ նե րից» ան մի ջա կան գոր ծո ղութ յան ու դա տա կան պաշտ պա նութ-
յան ըն թա ցա կար գեր ա պա հո վել «դա սա կան հիմ նա կան ի րա վունք նե րի» հա մար22։ 

2. Անհ րա ժեշտ է վե րա նա յել սո ցիա լա կան պե տութ յան սահ մա նադ րա կան սկզբուն քի ի րաց-
ման ե րաշ խիք նե րը, ին չը կրկին պայ մա նա վոր ված է «դա սա կան հիմ նա կան ի րա վունք նե-
րի», «սո ցիա լա կան հիմ նա կան ի րա վունք նե րի» և «պե տութ յան նպա տակ նե րի» տա րան-
ջատ մամբ։ 

3. Անհ րա ժեշտ է սահ մա նադ րա կան մա կար դա կով ամ րագ րել հիմ նա կան ի րա վունք նե րի սահ-
մա նա փա կում նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, մաս նա վո րա պես օ րենս դի րի հա յե ցո-
ղութ յու նը սահ մա նա փա կող՝ ի րա վունք նե րի էութ յան ան խախ տե լիութ յան, հա մա չա փութ-
յան և  ո րո շա կիութ յան սկզբունք նե րը23, ո րոնք ևս կի րա ռե լի են միայն «դա սա կան հիմ նա-
կան ի րա վունք նե րի» նկատ մամբ։

ՄԻՀԿ փոր ձա գի տա կան թի մը հա մա միտ չէ վե րոգր յալ հա յե ցա կար գա յին մո տե ցում նե րի հետ 
և վի ճա րա հույց է հա մա րում հա յե ցա կար գում ներ կա յաց ված՝ դրանք հիմ նա վո րող փաս տարկ նե-
րը, ին չին անդ րա դառ նում ենք ստորև։

21. Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի հայե ցա կարգ, 2014 թ․, http://www.parlia-
ment.am/library/sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf։
22. Այս մո տե ցումն իր ամ րագ րու մը ստա ցավ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում։
23. Այս մո տե ցումն իր ամ րագ րու մը ստա ցավ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 78-80-րդ հոդ ված նե րում։

http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan barepoxumner/hayecakarg.pdf
http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan barepoxumner/hayecakarg.pdf


19

Տն
տ

ես
ա

կա
ն,

 ս
ոց

իա
լա

կա
ն 

և 
մշ

ա
կո

ւթ
ա

յի
ն 

իր
ա

վո
ւն

քն
եր

ի 
պ

ա
շտ

պ
ա

նո
ւթ

յա
ն 

սա
հմ

ա
նա

դր
ա

կա
ն 

եր
ա

շխ
իք

նե
րի

 վ
եր

ա
նա

յո
ւմ

 

1. Հայեցակարգայինփաստարկ․«Եթեազատությունըերաշխավորողդասականհիմնականիրա
վունքներըպետությունիցառաջինհերթինպահանջումենձեռնպահմնալայդիրավունքներին
միջամտելուց, ապա սոցիալական հիմնական իրավունքների մեծ մասը, ընդհակառակը, պա
հանջում է հանրայինիշխանությանպոզիտիվգործողություններ՝այդիրավունքներնիրակա
նացնելունպատակով»։

Այս փաս տար կը հիմ նա վոր չէ ի րա վուն քի զար գաց ման և մար դու ի րա վունք նե րի նոր մե րի ժա-
մա նա կա կից մեկ նա բան ման շրջա նակ նե րում24։ Ժա մա նա կա կից մար դու ի րա վունք նե րի տե սութ-
յան մեջ և մի ջազ գա յին մար մին նե րի պրակ տի կա յում չեն կի րառ վում «դա սա կան հիմ նա կան ի րա-
վունք ներ» և «սո ցիա լա կան հիմ նա կան ի րա վունք ներ» ար տա հայ տութ յուն նե րը, և չեն տա րան-
ջատ վում դրանք։

Մար դու բո լոր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը պա հան ջում է պե տութ յուն նե րից ինչ պես 
պո զի տիվ, այն պես էլ նե գա տիվ քայ լեր և տար բեր ռե սուրս ներ։ 

Թե՛ մար դու ի րա վունք նե րի պայ մա նագ րա յին մար մին նե րը ի րենց մեկ նա բա նութ յուն նե րում և 
թե՛ մի ջազ գա յին դա տա կան ատ յան նե րը25 հաս տա տել են, որ պե տութ յան նե գա տիվ և պո զի տիվ 
պար տա վո րութ յուն նե րը մեկ ընդ հա նուր նոր մա տիվ պա հան ջի մաս են, ո րը վե րա բե րում է և՛ քա-
ղա քա կան ու քա ղա քա ցիա կան, և՛ սո ցիալ-տնտե սա կան ու մշա կու թա յին ի րա վունք նե րին։

Այս պես, օ րի նակ՝ «հիմ նա րար» քա ղա քա կան ի րա վունք նե րից մե կը՝ ընտ րե լու ի րա վուն քը, չի 
կա րող ե րաշ խա վոր վել, ե թե պե տութ յու նը չա պա հո վի ընտ րութ յուն նե րի պար բե րա կան անց կա-
ցու մը, ին չը պո զի տիվ պար տա վո րութ յան դրսևո րում է: Մ յուս կող մից, երբ անձն ի րաց նում է իր 
սո ցիա լա կան կամ տնտե սա կան ի րա վունք նե րը, պե տութ յու նը չպետք է կա տա րի այն պի սի գոր-
ծո ղութ յուն, ո րը մի ջամ տում է կամ վնա սում է այդ ի րա վուն քի ի րաց մա նը։ Օ րի նակ՝ բնա կա րա նի 
ի րա վուն քի ի րա ցու մը պե տութ յու նից պա հան ջում է զերծ մնալ հար կա դիր վտա րու մից26, ին չը պե-
տութ յան նե գա տիվ պար տա վո րութ յան դրսևո րում է։ Ա վե լին՝ և՛ Քա ղա քա կան և քա ղա քա ցիա-
կան ի րա վունք նե րի, և՛ Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ-
գա յին դաշ նագ րե րում տեղ գտած խտրա կա նութ յան բա ցառ ման դրույթ նե րը պե տութ յուն նե րի 
հա մար ա ռա ջաց նում են և՛ նե գա տիվ, և՛ պո զի տիվ պար տա վո րութ յուն ներ27։ 

2. Հայեցակարգայինփաստարկ․«Սոցիալականոլորտինվերաբերողբոլորայնդրույթները,որոնք
պարտավորեցնումենմիայնօրենսդիրինևգործադիրին,պետքէձևակերպվենորպեսպետութ
յաննպատակներ,քանիորդրանքանհատիանմիջականիրավականպահանջներչեն,այլպա
րունակումենմիայննպատակներ,որոնքպետությունըպետքէիրագործի«հնարավորության
շրջանակում»։

24. Տե՛ս The Justiciability of Social and Economic Rights: An Updated Appraisal (ան գլե րեն), http://www.socialrights.ca/Publica-
tions/porter_the_justiciabiliyt_of_social_and_economic_rights%20copy.pdf: 
25. Տե՛ս, օ րի նակ, Airey v Ireland, ECtHR, Application No. 6289/73, ECtHR, Judgment of 9 October 1979 (ան գ լե րեն), http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57420։ 
26. Տե՛ս Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No. 7 (ա նգ լե-
րեն), https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html։ 
27. Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No. 31 (ա նգ լե րեն), https://www.refworld.org/do-
cid/478b26ae2.html։ Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No. 20 (ա նգ լե-
րեն), https://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html։

http://www.socialrights.ca/Publications/porter_the_justiciabiliyt_of_social_and_economic_rights copy.pdf
http://www.socialrights.ca/Publications/porter_the_justiciabiliyt_of_social_and_economic_rights copy.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57420
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57420
https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html
https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html
https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html
https://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html
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Հա յե ցա կար գի հե ղի նակ նե րը այս փաս տար կով փոր ձել են հիմ նա վո րել սահ մա նադ րա կան փո-
փո խութ յուն նե րով սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի մի մա սը որ պես սուբ յեկ տիվ ի րա վունք վե րաց-
նե լու և փո խա րե նը որ պես օ րենսդ րա կան ե րաշ խիք կամ պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան նպա-
տակ ամ րագ րե լու ի րենց մտադ րութ յու նը: 

Հատ կան շա կան է, որ «սո ցիա լա կան ո լոր տին վե րա բե րող դրույթ ներ» ա սե լով՝ Հա յե ցա կար գը 
մշա կող նե րը նկա տի են ու նե ցել սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան, ա ռող ջութ յան, բա վա րար կեն սա-
մա կար դա կի, նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի և մի շարք այլ տնտե սա կան, սո ցիա լա կան ի րա վունք-
ներ, ո րոնց ա պա հո վե լու ի րա վա կան պա հանջ ան հա տը միան շա նակ պետք է ու նե նա, և  այդ ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը և  ի րա ցու մը ՀՀ մի ջազ գա յին ի րա վա կան պար տա վո րութ յուն են 
ՏՍՄԻԴ-ի, ինչ պես նաև ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց ված այլ մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի 
շրջա նակ նե րում: 

Ա վե լին՝ ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց ված փաս տաթղ թե րից որ ևէ մե կում ակ նարկ ան գամ չկա սո ցիա-
լա կան ի րա վունք նե րի՝ միայն գոր ծա դի րին և  օ րենս դի րին պար տա վո րեց նե լու մա սին: Ինչ պես ար դեն 
նշել ենք, ՏՍՄԻԴ-ի նա խա բա նում հստակ ամ րագր ված է տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա-
յին ի րա վունք նե րի հա վա սա րութ յու նը քա ղա քա կան, քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րին: 

Ինչ վե րա բե րում է «հնա րա վո րութ յան շրջա նա կում» դրանց ի րա գործ ման հան գա ման քին, 
ա պա ՏՍՄԻԿ-ը, անդ րա դառ նա լով հնա րա վո րութ յուն նե րի հար ցին, այ նո ւա մե նայ նիվ նշում է, որ 
պե տութ յան ձեռ նար կած քայ լե րը պետք է ի րա կա նաց վեն հնա րա վո րութ յուն նե րի ա ռա վե լա գույն 
սահ ման նե րում, բայց և պետք է լի նեն ա պա ցու ցե լի կո մի տեի կամ այլ վե րահս կող մարմ նի, ինչ-
պես նաև ներ պե տա կան դա տա կան մար մին նե րի հա մար: 

Կար ևոր է ար ձա նագ րել, որ վեր ջին տա րի նե րին ա ճել է ազ գա յին սահ մա նադ րութ յուն նե րում 
սո ցիա լա կան և տն տե սա կան ի րա վունք ներ ամ րագ րող երկր նե րի թի վը, նաև ձևա վոր վել է հա-
րուստ նա խա դե պա յին ի րա վունք ինչ պես տա րա ծաշր ջա նա յին մար մին նե րի, այն պես էլ ներ պե-
տա կան դա տա րան նե րի կող մից սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ դա տա կան 
հայ ցե րի քննութ յան ու ո րո շում նե րի կա յաց ման արդ յուն քում։ Ն ման հա րուստ փորձ ձևա վո րել է 
նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը28։

Սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ ո րո շում ներ են կա յաց վել տա րա ծաշր ջա-
նա յին մար մին նե րի կող մից, ինչ պի սիք են Մար դու ի րա վունք նե րի Աֆ րիկ յան հանձ նա ժո ղո վը29, 
Մար դու ի րա վունք նե րի հար ցե րով Մի ջա մե րիկ յան հանձ նա ժո ղո վը30, Սո ցիա լա կան ի րա վունք նե-
րի հար ցե րով եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վը31, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը և 

28. Տե՛ս ա ռա վել ման րա մասն ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նա խա դե պային փոր ձը սո ցի ալ-տն տե սա կան ի րա վունք-
նե րի վե րա բե րյալ սույն գլ խին կից Հա վել ված 1-ո ւմ:
29. Տե՛ս Purohit and Moore v. Gambia, ACHPR, Communication 241/2001 (ա նգ լե րեն), https://www.escr-net.org/caselaw/2006/
purohit-and-moore-v-gambia-cited-communication-no-2412001-sixteenth-activity-report։ SERAC and CESR v. Nigeria, ACHPR, 
Case No. 155/96 (ա նգ լե րեն), https://www.achpr.org/public/Document/file/English/achpr30_155_96_eng.pdf։
30. Տե՛ս Jehovah’s Witnesses v Argentina, IACHR, Case 2137 (ա նգ լե րեն), http://www.cidh.org/annualrep/78eng/Argentina.2137.htm։ 
Jorge Odir Miranda Cortez et al. v. El Salvador, IACHR, Case 12.249 (ա նգ լե րեն), http://hrlibrary.umn.edu/cases/29-01.html։
31. Տե՛սInternational Association Autism Europe v. France, ECSR, Complaint No. 13/2002 (ա նգ լե րեն), https://www.escr-net.org/
caselaw/2006/international-association-autism-europe-v-france-complaint-no-132002#:~:text=Summary%3A,access%20to%20
adequate%20educational%20services։ FIDH v. France, ECSR, Complaint No. 14/2003 (ա նգ լե րեն), https://www.escr-net.org/case-
law/2006/international-federation-human-rights-leagues-fidh-v-france-complaint-no-142003։

https://www.escr-net.org/caselaw/2006/purohit-and-moore-v-gambia-cited-communication-no-2412001-sixteenth-activity-report
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/purohit-and-moore-v-gambia-cited-communication-no-2412001-sixteenth-activity-report
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/achpr30_155_96_eng.pdf
http://www.cidh.org/annualrep/78eng/Argentina.2137.htm
http://hrlibrary.umn.edu/cases/29-01.html
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/international-association-autism-europe-v-france-complaint-no-132002#:~:text=Summary%3A,access to adequate educational services
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/international-association-autism-europe-v-france-complaint-no-132002#:~:text=Summary%3A,access to adequate educational services
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/international-association-autism-europe-v-france-complaint-no-132002#:~:text=Summary%3A,access to adequate educational services
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/international-federation-human-rights-leagues-fidh-v-france-complaint-no-142003
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/international-federation-human-rights-leagues-fidh-v-france-complaint-no-142003
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բազ մա թիվ ներ պե տա կան դա տա րան ներ32։ 2008 թվա կա նից ան հա տա կան գոր ծեր քննում և  այդ-
պի սի ո րո շում ներ կա յաց նում է նաև ՏՍՄԻԿ-ը, ո րի ի րա վա սութ յու նը, ինչ պես նշե ցինք, 2020 թ․ 
հոկ տեմ բե րից ճա նա չել է նաև ՀՀ-ն՝ վա վե րաց նե լով ՏՍՄԻԴ-ի կա մըն տիր ար ձա նագ րութ յու նը։ 

Այս պի սով՝ ձևա վոր վել է ար դա րա դա տա կան փորձ, ո րը հաս տա տել է, որ սո ցիալ-տնտե սա կան 
ի րա վունք ներն ա ռա ջաց նում են ան հա տի ան մի ջա կան ի րա վա կան պա հանջ ներ և  ու նեն դա տա-
կան վի ճար կե լիութ յուն։

3. Հայեցակարգայինփաստարկ․«Սոցիալականպետությանսկզբունքըբովանդակությամբայն
քանլայնէ,որդրանիցհնարավորչէարտածելճշգրիտիրավականհետևանքներ,այդպատճա
ռովէլայդսկզբունքիկոնկրետացումնառաջինհերթինօրենսդիրիխնդիրնէ…Սոցիալական
պետությանսկզբունքըօբյեկտիվսահմանադրականնորմէև,որպեսայդպիսին,դեռևսչիսահ
մանումքաղաքացուսուբյեկտիվիրավունքներ»:

Վե րոնշ յալ պնդու մը ոչ միայն հիմ նա վոր ված չէ որ ևէ փաս տար կով, այլև հա կա սում է ՀՀ սահ-
մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ սո ցիա լա կան պե տութ յան վե րա բեր յալ մեկ նա բա նութ յուն նե րին: 
Այս պես՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր ո րո շում նե րում մեկ նա բա նել է «սո ցիա լա կան պե-
տութ յուն» հաս կա ցութ յու նը և  ի րա վա կան հետ ևանք ներ ար տա ծել դրա նից: Մաս նա վո րա պես 
անդ րա դառ նա լով «սո ցիա լա կան պե տութ յուն» հաս կա ցութ յա նը, ՍԴ-ն մեկ նա բա նել է այն՝ ար-
ձա նագ րե լով, որ ««սո ցիա լա կան» եզ րույ թը դի տարկ վում է որ պես սո ցիա լա կան պե տութ յան 
բնու թագ րիչ»33, և  որ «սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի ամ րագ րումն ու այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա-
նաց ման ա պա հո վու մը բխում են Սահ մա նադ րութ յան 1-ին հոդ վա ծի պա հան ջից, հա մա ձայն ո րի՝ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը սո ցիա լա կան պե տութ յուն է»34։ 

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, ըստ էութ յան, իր ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րում ար ձա նա- 
գ րել է սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի ամ րագր ման ու դրանց ի րա կա նաց ման ա պա հով ման պար-
տա կա նութ յու նը՝ որ պես «սո ցիա լա կան պե տութ յուն» կոն ցեպ տի բո վան դա կութ յան մաս: 

Կար ևոր է նաև հաշ վի առ նել, որ «սո ցիա լա կան պե տութ յան» տես լա կա նի, դրա սահ մա նա- 
դ րաի րա վա կան բո վան դա կութ յան, սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի ամ րագր ման, դրանց 
ե րաշ խիք նե րի և պաշտ պա նութ յան ռե ժիմ նե րի ընտ րութ յան վրա մեծ ազ դե ցութ յուն է ու նե նում 
նաև կոնկ րետ երկ րի սահ մա նադ րաի րա վա կան մշա կույ թը, ինչ պես նաև տվյալ երկ րի քա ղա քա-
ցի նե րի ի րա վա կան սպա սե լիք ներն ու ակն կա լիք նե րը պե տութ յու նից։ Դ րա նով է բա ցատր վում 
մաս նա վո րա պես այն հան գա ման քը, որ սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի ամ րագ րու մը հետ-
խորհր դա յին երկր նե րի սահ մա նադ րութ յուն նե րում բա վա կա նին հա մա կող մա նի է, որն արդ յունք 
է տաս նամ յակ ներ շա րու նակ պե տութ յան կող մից սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի բարձր պաշտ պա-
նութ յան ա պա հով ման։ 

32.  Այդ պի սի ե րկր նե րի թվին են դաս վում Լատ վի ան, Ֆին լան դի ան, Հուն գա րի ան, Ֆի լի պին նե րը, Շվեյ ցա րի ան, Իռ լան դի-
ան, Վե նե սո ւե լան, Ար գեն տի նան և այլն:
33. Տե՛ս ՍԴՈ-1142:
34. Տե՛ս ՍԴՈ-1424:
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II. ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ և 3-րդ գ լուխ նե րի տա րան ջատ մամբ  II. ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ և 3-րդ գ լուխ նե րի տա րան ջատ մամբ  
պայ մա նա վոր ված սահ մա նադ րա կան լու ծում նե րի խնդրա հա րույց պայ մա նա վոր ված սահ մա նադ րա կան լու ծում նե րի խնդրա հա րույց 
բնույ թըբնույ թը

Վե րոնշ յալ հա յե ցա կար գա յին մո տե ցում նե րով 2015 թ․ Սահ մա նադ րութ յամբ տրված սահ-
մա նադ րա կան լու ծում նե րը հան գեց րին հետև յալ խնդրա հա րույց ի րա վի ճա կին, երբ սո ցիալ-
տնտե սա կան և մ շա կու թա յին մի շարք ի րա վունք նե րի (ա ռող ջութ յան պահ պան ման, սո ցիա-
լա կան ա պա հո վութ յան, բա վա րար կեն սա մա կար դա կի, գի տա կան նվա ճում նե րից օգտ վե լու 
և  այլն) ա պա հով ման մա սով հան րա յին իշ խա նութ յան մար մին նե րը ձեռք բե րե ցին բա ցար ձակ 
հա յե ցո ղութ յուն: 
• Այս պես՝ այս ի րա վունք նե րի ի րաց ման հա մար ըն դուն վող օ րենք նե րի մա սով չկա օ րենս դի-

րի հա յե ցո ղութ յու նը սահ մա նա փա կող որ ևէ ու ղե նիշ. օ րենս դի րը և գոր ծա դի րը սահ մա նա-
փակ ված չեն հա մա չա փութ յան սկզբուն քով, այ սինքն՝ տե սա կա նո րեն կա րող են, օ րի նակ, 
սահ մա նա փա կել ան ձանց ա ռող ջութ յան պահ պան ման ի րա վուն քը այն քան, որ քան հարկ 
կհա մա րեն, ընդ հուպ մինչև կար ևո րա գույն ա ռող ջա պա հա կան հիմ նարկ նե րի լու ծա րու մը:

• Այս ի րա վունք նե րի նկատ մամբ չի տա րած վում նաև ի րա վուն քի էութ յան ան խախ տե լիութ-
յան սկզբուն քը, այ սինքն՝ օ րենս դի րը, օ րի նակ, կա րող է ըն դու նել օ րենք, ո րով կսահ մա նի 
սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քից օգտ վե լու հա մար այն պի սի ֆոր մալ պա հանջ-
ներ, ո րոնք գործ նա կա նում անհ նար կդարձ նեն ան ձի հա մար իր կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի 
ի րա ցու մը: Նախ կի նում ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը բախ վել էին նման խնդրի, երբ կեն սա թո շակ 
ստա նա լու ի րա վուն քը օ րեն քը պայ մա նա վո րել էր սո ցիա լա կան քար տե րի պար տա դիր առ-
կա յութ յամբ, ո րի հետ ևան քով սահ մա նա փակ վել էր սո ցիա լա կան քարտ ստա նա լուց հրա-
ժար ված ան ձանց սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քը: ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նը հա կա սահ մա նադ րա կան և  ան վա վեր է ճա նա չել օ րեն քի այդ դրույ թը, քա նի որ այն 
խախ տում է ի րա վուն քի բուն էութ յու նը35: 

• Սահ մա նադ րութ յան 3-րդ գլ խում ամ րագր ված ի րա վունք նե րը մեկ նա բա նե լիս հան րա յին 
իշ խա նութ յան մար մին նե րը կաշ կանդ ված չեն նաև Սահ մա նադ րութ յան 81-րդ հոդ վա ծում 
ամ րագր ված՝ ՀՀ-ի վա վե րաց րած մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի հի ման վրա գոր ծող մար-
մին նե րի պրակ տի կա յի կի րա ռու մը հաշ վի առ նե լու պա հան ջով, քա նի որ մեկ նա բան ման այս 
ու ղե նի շը ևս կի րա ռե լի է միայն 2-րդ գլ խում ամ րագր ված ի րա վունք նե րի նկատ մամբ։

• Ներ կա յումս ան հա տը զրկվել է նաև վե րոնշ յալ ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ ըն դուն ված ի րա-
վա կան ակ տե րի սահ մա նադ րա կա նութ յան վի ճար կե լիութ յան ի րա վուն քից, ին չին ա ռա վել 
ման րա մասն անդ րա դառ նում ենք ստորև։

Այս ա մե նը դի տար կե լով կա յուն մե ծա մաս նա կան պառ լա մեն տա կան հա մա կար գի լույ սի ներ-
քո, երբ գոր ծա դիր և  օ րենս դիր իշ խա նութ յուն նե րը սահ մա նադ րո րեն մեկ քա ղա քա կան ու ժի կամ 
կոա լի ցիա յի վե րահս կո ղութ յան տակ են, պարզ է դառ նում, որ Սահ մա նադ րութ յան 3րդ գլ խում 
ամ րագր ված տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը պայ
մա նա վոր ված է մեկ քա ղա քա կան ու ժի բա ցար ձակ հա յե ցո ղութ յամբ, ին չը վտան գի տակ է 
դնում նաև ի րա վուն քի գե րա կա յութ յան սկզբուն քի ի րա ցու մը:

35. Տե՛ս ՍԴՈ-649: 
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III. ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 3-րդ գլ խում ամ րագր ված ի րա վունք նե րի III. ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 3-րդ գլ խում ամ րագր ված ի րա վունք նե րի 
վե րա բեր յալ նոր մա տիվ ակ տե րի սահ մա նադ րա կա նութ յան վե րա բեր յալ նոր մա տիվ ակ տե րի սահ մա նադ րա կա նութ յան 
վի ճարկ ման հնա րա վո րութ յան բա ցա ռու մըվի ճարկ ման հնա րա վո րութ յան բա ցա ռու մը

Դա տա կան վի ճար կե լիութ յու նը սահ ման վում է որ պես ի րա վուն քի խախտ ման դեպ քում ան-
կախ և  ա նա չառ մարմ նի առջև այդ ի րա վուն քի վե րա կանգ նում պա հան ջե լու հնա րա վո րութ յուն36: 

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում Սահ մա նադ րութ յան 3-րդ գլ խում ամ րագր ված սո ցիալ-
տնտե սա կան ի րա վունք նե րի դա տա կան վի ճար կե լիութ յան կար գա վո րում նե րի վե րա բեր յալ իր 
մտա հո գութ յունն է հայտ նել նաև Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վը, ո րը, կար ևո րե լով այդ ի րա վունք-
նե րի օ րենսդ րա կան կի րարկ ման ան հա պաղ ի րա կա նա ցու մը, հար ցադ րում ներ է կա տա րել այս 
«վիր տո ւալ» ե րաշ խիք նե րի դա տա կան պաշտ պա նութ յան հնա րա վո րութ յան, իմպ լե մեն տաց նող 
օ րենսդ րութ յան չըն դուն ման դեպ քում Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րութ յան 
հետ կապ ված37։

Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ նոր մա տիվ ի րա վա-
կան ակ տե րի սահ մա նադ րա կա նութ յան վի ճարկ ման ա ռու մով ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ-
պա նութ յան մի ջոց նե րի նվա զե ցու մը խնդրա հա րույց է հետև յալ հիմ նա վո րում նե րով․

1. Սո ցիալ-տնտե սա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րի սահ մա նադ րա կան դա տա կան վե րահս կո ղութ յու նից դուրս մնա լու հան գա ման-
քը վտան գում է ի րա վուն քի գե րա կա յութ յան սկզբուն քի38 և զս պում նե րի ու հա կակ շիռ նե րի 
գոր ծուն մե խա նիզմ նե րի գործ նա կա նա ցու մը։

Դա տա կան իշ խա նութ յու նը, ի դեմս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի, կար ևոր դեր է կա տա-
րում ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վար ման ամ րապնդ ման հա մար՝ դա տա կան վե րահս կո ղութ յան 
են թար կե լով օ րենս դիր և գոր ծա դիր մար մին նե րի ակ տե րը մար դու ի րա վունք նե րի բո վան դա կութ-
յան հետ դրանց հա մա պա տաս խա նութ յան տե սանկ յու նից։ Երբ դա տա րա նը վե րահս կո ղութ յուն է 
ի րա կա նաց նում Կա ռա վա րութ յան ակ տե րի նկատ մամբ, տե ղի է ու նե նում «լիա զո րութ յան շարժ», 
ո րը ժո ղովր դա վար հա սա րա կար գե րում լիա զո րութ յուն նե րի հա վա սա րակշռ ման և փոխզսպ ման 
մաս է։ Այս հա մա տեքս տում սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ ըն դուն ված նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի սահ մա նադ րա կա նութ յան ստուգ ման նա խա ձեռ նութ յուն ու նե ցող 
սուբ յեկտ նե րի շրջա նա կի նե ղա ցու մը և  այդ շրջա նա կից ՄԻՊ-ին ու քա ղա քա ցի նե րին (որ պես 

36.  Դա տա կան վի ճար կե լի ու թյան հնա րա վո րու թյու նը նշա նա կում է ի րա վունք նե րի ա պա հով ման մե խա նիզմ նե րի հա սա-
նե լի ու թյուն։ Դա տա րա նում վի ճար կե լի ի րա վունք նե րը ի րա վուն քը կրող նե րին տա լիս են մի ջոց՝ դրանք ի րաց նե լու հա մար, 
ե թե ի րա վուն քի հաս ցե ա տե րը չի կա տա րում իր պար տա կա նու թյուն նե րը։ Ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի ջո ցի առ կա-
յու թյու նը լի ար ժեք ի րա վուն քի հատ կա նիշն է։ Դա նշա նա կում է ի նչ պես ըն թա ցա կար գային մի ջո ցի ա պա հո վում (դա տա-
րա նի ար դյու նա վետ մատ չե լի ու թյուն), ե րբ խախ տու մը տե ղի է ու նե ցել կամ ան խու սա փե լի է, այն պես էլ վնա սի պատ շաճ 
հա տուց ման տրա մադ րումն ա պա հո վող գոր ծըն թաց։ Պաշտ պա նու թյան մի ջո ցի ի րա վուն քը մար դու բո լոր ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյանն ո ւղղ ված  հիմ նա րար և կար ևոր ի րա վունք նե րից է։ Տե՛ս International Commission of Jurists. Courts and 
the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights. Comparative experiences of justiciability. Geneva: International 
Commission of Jurists, 2008 (ա նգ լե րեն), https://www.refworld.org/docid/4a7840562.html:
37. Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րի նա խագ ծի 1-7-րդ և 10-րդ գլուխ նե րի 
վե րա բե րյալ նախ նա կան կար ծիք, Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղով, Կար ծիք No. 757/2014, կետ 64, https://venice.coe.int/webforms/
documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015rev-arm։
38.  Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քը բխում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1-ին հոդ վա ծում ամ րագր ված «ի րա վա կան 
պե տու թյան» կոն ցեպ տից, ին չը տեղ է գտել ՍԴ մի շարք ո րո շում նե րում, նե րա ռյալ սո ցի ալ-տն տե սա կան ի րա վունք նե րի 
վե րա բե րյալ գոր ծե րով կա յաց ված ո րո շում նե րում։ Մաս նա վո րա պես ՍԴՈ-731 ո րոշ ման մեջ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նը կեն սա թո շակ նե րի ձևե րի, դրանց նշա նակ ման կարգն ու պայ ման նե րը սահ մա նե լու պե տու թյան հայե ցո ղու թյու նը 
հա մա րել է սահ մա նա փա կե լի ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան, ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան, հա վա սա րու թյան և խտ րա կա նու-
թյան ար գել ման սկզ բունք նե րով։ 

https://www.refworld.org/docid/4a7840562.html
https://venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015rev-arm
https://venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015rev-arm
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կար ևոր դե րա կա տար նե րի) դուրս թող նե լը սահ մա նա փա կում են զսպում նե րի և հա կակ շիռ նե րի 
մե խա նիզ մի գործ նա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը։

2. Դի տարկ վող սահ մա նա փա կու մը խնդրա հա րույց է Սահ մա նադ րութ յան մեջ տեղ գտած սո-
ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նադ րա կա նութ յան վի ճարկ ման վե րա բեր յալ սահ-
մա նադ րա կան հա մա կար գա յին լու ծում նե րի տե սանկ յու նից։

Այս պես՝ ՍԴ դի մող սուբ յեկտ նե րի և ն րանց դի մում նե րի «ա ռար կա յի ու սահ ման նե րի» վե րա-
բեր յալ սահ մա նադ րա կան նոր մե րի39 ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ պատ գա մա վոր նե-
րի ընդ հա նուր թվի առն վազն մեկ հին գե րոր դը, ՀՀ նա խա գա հը, Կա ռա վա րութ յու նը և դա տա րան-
նե րը կա րող են դի մել Սահ մա նադ րա կան դա տա րան, նաև սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի 
վե րա բեր յալ ըն դուն ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի Սահ մա նադ րութ յա նը հա մա պա տաս-
խա նութ յան հար ցով։ Այս տար բե րակ ված մո տե ցու մը ան ձի սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան և ն րա սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տա կան ի րա վուն քի ի րաց վե լիութ յան 
տե սանկ յու նից ար դա րաց ված չէ, հատ կա պես ե թե հաշ վի առ նենք, որ վե րոնշ յալ սուբ յեկտ նե րը՝ 
որ պես սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղութ յան նա խա ձեռ նող սուբ յեկտ ներ, բա վա կա նին պա սիվ 
են40։ Հետ ևա բար սահ մա նա դի րը խնդիր է տես նում ոչ թե ընդ հան րա պես սո ցիալ-տնտե սա կան 
ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ նոր մա տիվ ակ տե րի դա տա կան վի ճար կե լիութ յան ինս տի տու տի, այլ 
դի մող սուբ յեկտ նե րի մա սով։ Ն ման տար բե րակ ված մո տե ցու մը խնդրա հա րույց է, և դ րա ի րա վա-
չա փութ յու նը հիմ նա վոր ված չէ։

3. Գոր ծող Սահ մա նադ րութ յու նում սո ցիալ-տնտե սա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի դա-
տա կան վի ճար կե լիութ յան սահ մա նադ րա կան սահ մա նա փա կու մը վի ճա հա րույց է նաև 
ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի տե սանկ յու նից, նե րառ յալ գոր ծող 
Սահ մա նադ րութ յան ամ րագ րում նե րի ա ռու մով, քա նի որ Սահ մա նադ րութ յան 61-րդ հոդ-
վա ծը սահ մա նում է յու րա քանչ յու րի՝ իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի արդ յու նա-
վետ դա տա կան պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քը, ո րը վե րա բե րում է բո լոր, նե րառ յալ սո ցիալ-
տնտե սա կան ի րա վունք նե րին։ Հետ ևա բար Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում ամ րագր ված 
ի րա վուն քի ի րա ցու մը սահ մա նա փակ վում է 3-րդ գլ խի ի րա վա կար գա վո րում նե րի դա տա-
կան պաշտ պա նութ յան սահ մա նա փակ ման հետ ևան քով։ 

4. Սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի դա տա-
կան վի ճար կե լիութ յան սահ մա նա փա կու մը սահ մա նադ րա կան մա կար դա կում հիմ նա վոր-
ված չէ ՀՀ սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տա կան ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յով և կա րող է 
գնա հատ վել որ պես ար հես տա կան օ րա կարգ։ 

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ 
օ րենսդ րա կան նոր մե րի սահ մա նադ րա կա նութ յան վի ճարկ ման փոր ձի (2006-2018 թթ․) ու սում-
նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ դրանց դա տա կան պաշտ պա նութ յու նը Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նում ձևա վո րել է բա վա կա նին հա մա պար փակ, ա ռա ջա դի մա կան և սո ցիալ-տնտե սա կան 
ի րա վունք նե րի բո վան դա կութ յու նը զար գաց նող սահ մա նադ րա կան նա խա դե պա յին ի րա վունք41։ 

39. Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 168-րդ և 169-րդ հոդ ված ներ:
40. Տե՛ս ՍԴ տա րե կան հա ղոր դում նե րը, http://concourt.am/armenian/report/index.htm:
41. Տե՛ս ա ռա վել ման րա մասն ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նա խա դե պային փոր ձը սո ցի ալ-տն տե սա կան ի րա վունք-
նե րի վե րա բե րյալ սույն գլ խին կից Հա վել ված 1-ո ւմ:

http://concourt.am/armenian/report/index.htm
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ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ օ րենս- 
դ րա կան ակ տե րի վի ճար կե լիութ յու նը ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում ե ղել է դրա կան ինչ պես դի-
մող կող մի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան (ան հա տա կան գան գա տի շրջա նա կում), այն պես 
էլ վի ճարկ վող ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րի՝ սահ մա նադ րա կան նոր մե րին հա մա հունչ հե տա-
գա կար գա վոր ման տե սանկ յու նից։ Ընդ ո րում՝ հայտ նի չէ այն պի սի ի րա վա կան հարց, ո րը ՍԴ-ի 
կող մից խնդրա հա րույց է դի տարկ վել սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ ակ տե րի 
սահ մա նադ րա կա նութ յան վի ճարկ ման հա մա տեքս տում։

ԱՌԱՋԱՐԿ (Գլուխ 1. Բաժին 1.1)ԱՌԱՋԱՐԿ (Գլուխ 1. Բաժին 1.1)

Այս պի սով՝ 2015 թ․ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րով Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ և 3-րդ 
գ լուխ նե րի տա րան ջա տու մը և դ րա հետ ևան քով տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին մի 
շարք ի րա վունք նե րի ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան ե րաշ խիք նե րի նվա զե ցու մը խնդրա հա րույց 
են և  են թա կա են վե րա նայ ման։ 

Տվ յալ բաժ նում ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րով պայ մա նա վոր ված՝ ա ռա ջար կում ենք 
Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ և 3-րդ գ լուխ նե րի տա րան ջատ ման վե րաց ման և տն տե սա կան, սո-
ցիա լա կան ու մշա կու թա յին բո լոր ի րա վունք նե րի՝ որ պես հիմ նա կան ի րա վունք նե րի ամ րագր ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը նե րա ռել ա ռա ջի կա սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի հա յե ցա կար-
գում՝ որ պես հա յե ցա կար գա յին ա ռա ջարկ։

ԲԱ ԺԻՆ 1.2 ԲԱ ԺԻՆ 1.2 
Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի վե րա նա յումպաշտ պա նութ յան սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի վե րա նա յում

Նա խորդ բաժ նում հա մա պար փակ անդ րա դարձ կա տա րե լով տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և 
մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ՀՀ մի ջազ գա յին ի րա վա կան պար տա վո րութ-
յուն նե րին, ինչ պես նաև տվյալ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ե րաշ խիք նե րի ամ րապնդ մանն 
ուղղ ված՝ ի րա վուն քի ա ռա ջա դեմ զար գա ցում նե րին և վե րա հաս տա տե լով տնտե սա կան, սո ցիա-
լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի` որ պես սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի ճա նաչ ման և 2015 թ․  
ի րա կա նաց ված հե տըն թաց փո փո խութ յուն նե րի վե րաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը` սույն բաժ-
նում կար ևոր ենք հա մա րում անդ րա դառ նալ տվյալ ի րա վունք նե րի բո վան դա կութ յան վե րա նայ-
ման և բա րե լավ ման խնդրին։

Այս նպա տա կով ուղ ղոր դող ա ռանց քա յին մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թից՝ Տն տե սա-
կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րից զատ՝ սույն 
բաժ նի քննարկ ման շրջա նա կում հեն վե լու ենք նաև տա րա ծաշր ջա նա յին կար ևոր գոր ծի քի՝ Վե-
րա նայ ված եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա յի կար գա վո րում նե րի վրա։ 

Վե րա նայ ված եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիան42 (այ սու հետև նաև՝ ՎԵՍԽ կամ Խար-
տիա) ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց ված փաս տաթղ թե րի շար քում սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք-
ներն ամ րագ րող հա մա պար փակ տա րա ծաշր ջա նա յին գոր ծիքն է։ Խար տիան վա վե րաց վել է ՀՀ-ի 

42. Տե՛ս Վե րա նայ ված եվ րո պա կան սո ցի ա լա կան խար տի ան, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=24230։

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=24230
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կող մից 2004 թ -ին: Խար տիա յում ամ րագր ված են սո ցիալ-տնտե սա կան մի շարք ի րա վունք ներ, 
ո րոն ցից պե տութ յուն ներն ընտ րում են այն ի րա վունք նե րի նվա զա գույն ծա վա լը, ո րոն ցով պե-
տութ յունն ի րեն պար տա վոր ված է զգում: Խար տիան վա վե րաց նե լիս ՀՀ-ն  ի րեն պար տա վոր ված 
է հա մա րել շուրջ 20 հոդ վա ծով ամ րագր ված ի րա վունք նե րով, ո րոնց թվում են` աշ խա տան քի ի րա-
վուն քը, սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քը, բժշկա կան և սո ցիա լա կան օգ նութ յան ի րա-
վուն քը, սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լու ի րա վուն քը, սո ցիալ-տնտե-
սա կան այլ ի րա վունք ներ:

Ա ռան ձին ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին ի րա վա կան բո վան դա կութ յու նը ներ կա յաց նե լիս կանդ-
րա դառ նանք և՛ ՏՍՄԻԴ-ով, և՛ ՎԵՍԽ-ով ՀՀ-ի ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րին։ Միև նույն 
ժա մա նակ ի րա վունք նե րի բո վան դա կութ յուն նե րի քննար կու մը նպա տակ է հե տապն դում ընդ- 
գ ծե լու այդ ի րա վունք նե րիփոխ կա պակց վա ծութ յու նը,ներ կա յաց նե լու ի րա վունք նե րի միջև ան-
մի ջա կան բո վան դա կա յին կա պը՝ այս պի սով կար ևո րե լով Սահ մա նադ րութ յամբ ե րաշ խիք նե րի 
հա մա լիր վե րա նայ ման և կա տա րե լա գործ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։

I. ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔI. ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի ՀՀ սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րագ րում նե րը Ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի ՀՀ սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րագ րում նե րը 

Ա ռող ջութ յան ի րա վուն քին առնչ վող սահ մա նադ րաի րա վա կան ե րաշ խիք ներն ամ րագր ված են 
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 25-րդ, 85-րդ և 86-րդ հոդ ված նե րում: 

2015 թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու նում ամ րագր վեց 
ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վուն քը (հոդ ված 25), ո րը գոր ծող Սահ մա նա- 
դ րութ յու նում առ կա՝ ա ռող ջութ յան ի րա վուն քին առնչ վող միակ սուբ յեկ տիվ ի րա վունքն է, ո ր տեղ 
է գտել Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում։ 

Ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վուն քի բո վան դա կութ յու նը ՀՀ ՍԴ-ն մեկ-
նա բա նել է 30.01.2020 թ. կա յաց ված ՍԴՈ-1504 ո րոշ մամբ՝ ի րա վուն քի բո վան դա կութ յու նը տա-
րա ծե լով նաև ան գոր ծու նակ ան ձանց՝ ի րենց նկատ մամբ ի րա կա նաց վող բժշկա կան մի ջամ տութ-
յուն նե րին պատ շաճ մաս նակ ցե լու ի րա վուն քի, ի րա զեկ ված հա մա ձայ նութ յուն ստա նա լու պա-
հան ջի անհ րա ժեշ տութ յան, ի րենց վե րա բեր յալ բժշկա կան տե ղե կութ յուն նե րի մատ չե լիութ յան 
ի րա վուն քի, ե րե խա յի՝ իր նկատ մամբ կա տար վող բժշկա կան տե ղե կութ յուն նե րի մատ չե լիութ յան 
ի րա վուն քի և  այլ ի րա վունք նե րի նկատ մամբ:

Ա ռող ջութ յան ի րա վուն քին առնչ վող այլ դրույթ ներն ամ րագր ված են Սահ մա նադ րութ յան 3-րդ 
գլ խում որ պես օ րենսդ րա կան ե րաշ խիք ներ և պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան նպա տակ ներ։

Այս պես՝ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 85-րդ հոդ վա ծում որ պես օ րենսդ րա կան ե րաշ խիք ամ րա-   
գր ված է ա ռող ջութ յան պահ պա նու մը, ըստ ո րի՝ «յուրաքանչյուրոք,օրենքինհամապատասխան,
ունիառողջությանպահպանմանիրավունք», և «օրենքըսահմանումէանվճարհիմնականբժշկական
ծառայություններիցանկըևմատուցմանկարգը»: 

Սահ մա նադ րութ յան 86-րդ հոդ վա ծի 7-րդ  են թա կե տում «բնակչությանառողջությանպահպան
մանևբարելավմանծրագրերիիրականացումը,արդյունավետևմատչելիբժշկականսպասարկման
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պայմանների ստեղծումը»ամ րագր ված են որ պես պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան 
նպա տակ ներ։

Միև նույն ժա մա նակ, ա ռող ջութ յան պաշտ պա նութ յան նպա տա կը Սահ մա նադ րութ յան տար-
բեր հոդ ված նե րում նշված է որ պես մի շարք ի րա վունք նե րի, մաս նա վո րա պես բնա կա րա նի ան-
ձեռնմ խե լիութ յան, մաս նա վոր և  ըն տա նե կան կյան քի, պատ վի ու բա րի համ բա վի ան ձեռնմ խե-
լիութ յան, հա ղոր դակ ցութ յան ա զա տութ յան և գաղտ նիութ յան, անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ-
պա նութ յան, հա վաք նե րի ա զա տութ յան և մի շարք այլ ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման հիմք։ 
2020 թ․ հա մա ճա րա կա յին զար գա ցում նե րը ցույց տվե ցին, որ մի շարք հիմ նա րար ի րա վունք ներ 
եր կա րա ժամ կետ սահ մա նա փա կում նե րի են թարկ վե ցին հենց ա ռող ջութ յան պաշտ պա նութ յան 
նպա տա կով։

2005 թ․ խմ բագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում ամ րագր ված էր նաև բժշկա կան 
օգ նութ յան և ս պա սարկ ման ի րա վուն քը՝ որ պես սուբ յեկ տիվ, սահ մա նադ րա կան վի ճար կե լիութ-
յուն ու նե ցող ի րա վունք։ ՍԴ-ն  իր նա խա դե պա յին ո րո շում նե րով գնա հա տա կան է տվել բժշկա-
կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման ի րա վուն քի43 ի րաց ման մատ չե լիութ յա նը՝ դի տար կե լով այն պե-
տութ յան՝ բնակ չութ յան ա ռող ջութ յան պահ պան ման նպա տա կա յին ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու 
և  արդ յու նա վետ ու մատ չե լի բժշկա կան սպա սարկ ման պայ ման ներ ա պա հո վե լու խնդրի հա մա-
տեքս տում։

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

2005 թ. փոփոխություններով
ՀՀ Սահմանադրություն 

2015 թ. փոփոխություններով 
ՀՀ Սահմանադրություն

Ամրագրում են ստացել իբրև իրավունքներ՝
• բժշկական օգնություն և սպասարկում 

ստանալու իրավունքը,
• առողջությանը և բարեկեցությանը 

նպաստող շրջակա միջավայրում ապրելու 
իրավունքը։

Ամրագրում են ստացել իբրև իրավունքներ՝
• ֆիզիկական և հոգեկան 

անձեռնմխելիության իրավունքը։

Ամրագրում են ստացել իբրև օրենսդրական 
երաշխիքներ՝
• առողջության պահպանումը։

Ամրագրում են ստացել իբրև պետության 
խնդիրներ՝
• իրականացնել բնակչության առողջության 

պահպանման ծրագրեր, նպաստել 
արդյունավետ և մատչելի բժշկական 
սպասարկման պայմանների ստեղծմանը։

Ամրագրում են ստացել իբրև 
քաղաքականության նպատակներ՝
• բնակչության առողջության պահպանման 

և բարելավման ծրագրերի իրականացումը, 
արդյունավետ և մատչելի բժշկական 
սպասարկման պայմանների ստեղծումը։

Աղյուսակ 2

43. Տե՛ս ՍԴՈ-913։ 
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Այս պի սով՝ 2015 թ․ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րով էա պես հե տըն թաց են ապ
րել ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րագ րում նե րը՝ վե րաց նե լով 
բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ստա նա լու սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը և  ա ռող
ջութ յան պահ պա նու մը վե րա պա հե լով բա ցա ռա պես գոր ծա դիր և  օ րենս դիր իշ խա նութ
յուն նե րի մար մին նե րին։

Ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի մի ջազ գա յին ի րա վա կան բո վան դա կութ յու նը և Ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի մի ջազ գա յին ի րա վա կան բո վան դա կութ յու նը և 
սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նըսահ մա նադ րա կան փո փո խութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը

Ա ռող ջութ յան ի րա վուն քը մար դու ար ժա նա պա տիվ կյան քի հիմ նա րար մասն է: 
Այն իր բո վան դա կութ յամբ խաչ վում է մի շարք այլ ի րա վունք նե րի (բա վա րար կեն սա մա կա ր-

դա կի, ա ռողջ շրջա կա մի ջա վայ րի, սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան, անձ նա կան կյան քի ան ձեռն- 
մ խե լիութ յան, կրթութ յան և  այլն) բո վան դա կութ յուն նե րի հետ։ 

Այս պես՝ Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կագ րում (այ սու հետև՝ նաև ՄԻՀՀ) 
ա ռող ջութ յան ի րա վունքն ամ րագր ված է որ պես բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ի րա վուն քի մի 
մաս (հոդ ված 25)44:

Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րի 
12-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված է յու րա քանչ յու րի` ֆի զի կա կան և հո գե կան ա ռող ջութ յան ա ռա-
վե լա գույն հա սա նե լի մա կար դա կից օգտ վե լու ի րա վուն քը։ «Ի րա վուն քի լիար ժեք ի րա կա նաց ման 
հա մար Դաշ նագ րի ան դամ պե տութ յուն նե րի կող մից պետք է ի րա կա նաց վեն մի ջո ցա ռում ներ, 
ո րոնք անհ րա ժեշտ են մաս նա վո րա պես մեռելածնությանևմանկականմահացությանկրճատման
ապահովմանևերեխայիառողջզարգացման,շրջակամիջավայրիևարդյունաբերականաշխատանքի
հիգիենայիբարելավման,համաճարակային,մասնագիտականևայլհիվանդություններիկանխարգել
ման,բուժմանևդրանցդեմպայքարի,ինչպեսնաևհիվանդությանդեպքումբժշկականօգնությունըև
բժշկականխնամքըապահովողպայմաններստեղծելուհամար»։

Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի կո մի տեի մեկ նա բան մամբ ա ռող-
ջութ յան ի րա վուն քը չպետք է հաս կա նալ որ պես ա ռողջ լի նե լու ի րա վունք45: Այն նե րա ռում է մի 
շարք ա զա տութ յուն ներ և  ի րա վա կան հնա րա վո րութ յուն ներ (entitlement): Ա զա տութ յուն նե րը նե-
րա ռում են յու րա քանչ յու րի՝ իր ա ռող ջութ յունն ու մար մի նը կա ռա վա րե լու ի րա վուն քը, նե րառ յալ 
սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա զա տութ յու նը և խոշ տան գու մից, ա ռանց հա մա ձայ նութ յան 
բժշկա կան մի ջամ տութ յու նից և փոր ձե րից զերծ լի նե լու ի րա վունք նե րը: Ի հա կադ րութ յուն դրա՝ 
ի րա վա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը նե րա ռում են այն պի սի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գից 
օգտ վե լու ի րա վուն քը, ո րը հա վա սար հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում յու րա քանչ յու րին՝ օգտ վե լու 
ա ռող ջութ յան ա ռա վե լա գույնս հա սա նե լի մա կար դա կից: 

ՎԵՍԽ-ը ա ռող ջութ յան ի րա վուն քը դի տար կում է սո ցիա լա կան օգ նութ յան ի րա վուն քի հետ 
հա մա տեղ46․ ՎԵՍԽ-ի ամ րագր մամբ սո ցիա լա կան և բժշ կա կան օգ նութ յան ի րա վուն քի արդ յու-
նա վետ կի րա ռու մը ա պա հո վե լու նպա տա կով պե տութ յուն նե րը պար տա վոր են ե րաշ խա վո րել, որ 
ցան կա ցած ան ձի, ով չու նի հա մա պա տաս խան ռե սուրս ներ և  ի վի ճա կի չէ ա պա հո վե լու դրանք 

44. Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կա գիր, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=1896։
45. Տե՛ս Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No.14 (ա նգ-
լե րեն), https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf։
46. Տե՛սՎե րա նայ ված եվ րո պա կան սո ցի ա լա կան խար տի այի 13-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը։ 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=1896
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
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սե փա կան ջան քե րով կամ այլ աղբ յուր նե րից, օ րի նակ` սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ծրագ րով 
տրվող նպաստ նե րից, հի վան դութ յան դեպ քում պետք է տրա մադր վի իր վի ճա կով պայ մա նա վոր-
ված խնամք:

ՄԻԵԴ-ն  իր նա խա դե պա յին ի րա վուն քում ա ռող ջութ յան ի րա վուն քին անդ րա դար ձել է 8-րդ 
հոդ վա ծի՝ մաս նա վոր կյան քի նկատ մամբ հար գան քի ի րա վուն քի շրջա նա կում և մաս նա վոր կյան-
քի շրջա նա կում է մեկ նա բա նել նաև ան ձի ֆի զի կա կան, բա րո յա կան և հո գե կան ան ձեռնմ խե լիութ-
յու նը, ինչ պես նաև բժշկա կան մի ջամ տութ յան են թարկ վե լու կամ բուժ վե լու ա զա տութ յու նը47: 

Ա ռող ջութ յան ի րա վունքն ամ րագր ված է մի շարք երկր նե րի սահ մա նադ րութ յուն նե րում48, օ րի-
նակ՝ Բել գիա յի սահ մա նադ րութ յան 23-րդ հոդ վա ծում, Բուլ ղա րիա յի սահ մա նադ րութ յան 52-րդ 
հոդ վա ծում, Խոր վա թիա յի սահ մա նադ րութ յան 59-րդ հոդ վա ծում, Էս տո նիա յի սահ մա նադ րութ-
յան 28-րդ հոդ վա ծում, Նի դեր լանդ նե րի սահ մա նադ րութ յան 22-րդ հոդ վա ծում և  այլն:

Այս պի սով՝ ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի ամ րագ րում նե րը մի ջազ գա յին մար դու ի րա վունք նե րի 
փաս տաթղ թե րում նույ նան ման չեն, սա կայն մար դու ի րա վունք նե րի թե՛ մի ջազ գա յին, թե՛ տա-
րա ծաշր ջա նա յին փաս տաթղ թե րում և մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի հի ման վրա գոր ծող մար-
մին նե րի պրակ տի կա յում ա ռող ջութ յան ի րա վուն քը մեկ նա բան վում է որ պես լայն և  ընդգր կուն 
ի րա վունք, որն առն վազն ե րաշ խա վո րում է ան ձի․

• ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձեռնմ խե լիութ յան պաշտ պա նութ յու նը, 
• ժա մա նա կին և պատ շաճ բժշկա կան սպա սար կումն ու բու ժօգ նութ յունն ա ռանց խտրա կա-

նութ յան,
• հան րա յին ա ռող ջութ յան պահ պան մանն ուղղ ված պե տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը։

Հա մե մա տե լով ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի վե րոնշ յալ մի ջազ գա յին ի րա վա կան բո վան դա կութ-
յուն նե րը ՀՀ գոր ծող սահ մա նադ րա կան ամ րագ րում նե րի հետ՝ կա րող ենք եզ րա հան գել՝ գոր ծող 
Սահ մա նադ րութ յամբ սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րագ րում ու նի միայն ֆի զի կա կան ու հո գե-
կան ան ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վուն քը:

2015 թ․ փո փո խութ յուն նե րով բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ստա նա լու ի րա վուն քը 
դուրս է մնա ցել ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խից, իսկ ա ռող ջութ յան պահ պան ման ի րա վուն-
քը ձևա կերպ ված է որ պես օ րենսդ րա կան ե րաշ խիք, ին չը զգա լիո րեն թու լաց րել է այդ ե րաշ խի քի 
ի րա վա կան ռե ժի մը:

Հան րա յին ա ռող ջութ յան պահ պան մանն ուղղ ված պե տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը ամ-
րագր ված է պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան նպա տակ նե րի մեջ։

Այս պի սով, թեև ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ ա ռող ջութ յան պաշտ պա նութ յան նպա տա կով թույ-
լատ րե լի են և կի րառ վում են հիմ նա րար ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում ներ, սա կայն ա ռող-
ջութ յան պահ պան ման ի րա վունքն ինք նին՝ որ պես ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի կար ևո րա գույն 
բա ղադ րիչ, ամ րագր ված չէ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում որ պես սուբ յեկ տիվ ան մի ջա կա-
նո րեն գոր ծող հիմ նա րար ի րա վունք։ Սա նաև հետ ևանք է 2015 թ․ փո փո խութ յուն նե րով ար ձա-

47. Տե՛ս Glass v. the United Kingdom, ECtHR, Application No.61827/00, Judgment of 9 March 2004 (ա նգ լե րեն), http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-61663։ Tysiąc v. Poland, ECtHR, Application No.5410/03, Judgement of 20 March 2007 (ա նգ լե րեն), http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79812։
48. Հե տա զո տու թյան հա մար օգ տա գործ վել է Codices հա մա կար գը, http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=tem-
plates&fn=default.htm։

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61663
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61663
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79812
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79812
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
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նագր ված հե տըն թա ցի, ին չի վե րա կանգ նու մը օ րա կար գա յին խնդիր պետք է լի նի սահ մա նադ րա-
կան փո փո խութ յուն նե րի գոր ծըն թա ցում։

Միև նույն ժա մա նակ, նկա տի ու նե նա լով, որ 2005 թ․ խմ բագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յամբ 
ա ռող ջութ յան պահ պան ման ի րա վուն քը ձևա կերպ ված էր որ պես բժշկա կան սպա սար կում և  օգ-
նութ յուն ստա նա լու ի րա վունք և հա մա պա տաս խան ի րա վա կան զար գա ցում էր ապ րել ՍԴ նա-
խա դե պա յին ո րո շում նե րի մի ջո ցով, ի րա վուն քի զար գաց ման շղթան ա պա հո վե լու հա մար նպա-
տա կա հար մար է ի րա վուն քի սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րագր ման վե րա կանգ նու մը 2005 թ․ 
ձ ևա կերպ մամբ։

Ուս տի ա ռա ջար կում ենք Սահ մա նադ րութ յան 2րդ գլ խում վե րա կանգ նել բժշկա կան 
սպա սար կում և  օգ նութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քը՝ որ պես ան մի ջա կա նո րեն գոր ծող սուբ
յեկ տիվ ի րա վունք։

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐII. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

Աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի ՀՀ սահ մա նադ րաի րա վա կան Աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի ՀՀ սահ մա նադ րաի րա վա կան 
ամ րագ րում նե րը ամ րագ րում նե րը 

Աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րին առնչ վող սահ մա նադ րաի րա վա կան ե րաշ խիք ներն ամ րա- 
գր ված են ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան հետև յալ հոդ ված նե րում․

• աշ խա տան քա յին շա հե րի պաշտ պա նութ յան նպա տա կով ար հես տակ ցա կան միութ յուն ներ 
ստեղ ծե լու և դ րանց ան դա մագր վե լու ի րա վուն քը (45-րդ հոդ ված),

• աշ խա տան քի ա զատ ընտ րութ յան ի րա վուն քը, աշ խա տան քից ան հիմն ա զատ վե լու դեպ-
քում պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քը և հար կա դիր աշ խա տան քի ար գել քը ( 57-րդ հոդ ված),

• գոր ծա դու լի ի րա վուն քը (58-րդ հոդ ված),
• որ պես օ րենսդ րա կան ե րաշ խիք ներ՝ ա ռողջ, անվ տանգ և  ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քա-

յին պայ ման նե րի ի րա վուն քը, ա ռա վե լա գույն աշ խա տա ժա մա նա կի սահ մա նա փակ ման, 
ա մե նօր յա և շա բա թա կան հանգս տի, ա մե նամ յա վճա րո վի ար ձա կուր դի ի րա վուն քը (82-րդ 
հոդ ված),

• որ պես պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան նպա տակ՝ բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան խթա-
նու մը և  աշ խա տան քի պայ ման նե րի բա րե լա վու մը (86-րդ հոդ ված):

2005 թ․ խմ բագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յամբ անվ տան գութ յան և հի գիե նա յի պա հանջ նե-
րին բա վա րա րող աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի ի րա վուն քը, ա ռա վե լա գույն աշ խա տա ժա մա նա-
կի սահ մա նա փակ ման, հանգս տի ի րա վուն քը, նվա զա գույ նից ոչ ցածր աշ խա տա վար ձի ի րա վուն-
քը ամ րագր ված էին որ պես սուբ յեկ տիվ ի րա վունք ներ։

Բ նակ չութ յան զբաղ վա ծութ յա նը նպաս տե լը և  աշ խա տան քի պայ ման նե րի բա րե լա վու մը         
2005 թ․ Սահ մա նադ րութ յամբ ամ րագր ված էր որ պես պե տութ յան խնդիր։
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

2005 թ. փոփոխություններով 
ՀՀ Սահմանադրություն 

2015 թ. փոփոխություններով 
ՀՀ Սահմանադրություն

Ամրագրում են ստացել իբրև իրավունքներ՝
• աշխատանքի ընտրության ազատությունը,
• արդարացի և օրենքով սահմանված 

նվազագույնից ոչ ցածր աշխատավարձի 
իրավունքը,

• անվտանգության և հիգիենայի 
պայմաններին բավարարող 
աշխատանքային պայմանների իրավունքը,

• գործադուլի իրավունքը,
• հանգստի իրավունքը։

Ամրագրում են ստացել իբրև իրավունքներ՝
• աշխատանքի ընտրության ազատությունը 

և աշխատանքային իրավունքները 
(աշխատանքի ազատ ընտրության 
իրավունքը, աշխատանքից անհիմն 
ազատվելու դեպքում պաշտպանության 
իրավունքը),

• գործադուլի իրավունքը։

Ամրագրում են ստացել իբրև օրենսդրական 
երաշխիքներ՝
• աշխատանքային պայմանները (ունի 

առողջ, անվտանգ և արժանապատիվ 
աշխատանքային պայմանների իրավունք, 
առավելագույն աշխատաժամանակի 
սահմանափակման իրավունք, ամենօրյա 
և շաբաթական հանգստի, ինչպես նաև 
ամենամյա վճարովի արձակուրդի 
իրավունք),

• նվազագույն աշխատավարձը։

Ամրագրում են ստացել իբրև պետության 
խնդիրներ՝
• նպաստել բնակչության զբաղվածությանը և 

աշխատանքի պայմանների բարելավմանը։

Ամրագրում են ստացել իբրև 
քաղաքականության նպատակներ՝
• բնակչության զբաղվածության խթանումը և 

աշխատանքի պայմանների բարելավումը։

Աղյուսակ 3

Այս պի սով՝ 2015 թ․ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րով աշ խա տան քա յին մի շարք 
ի րա վունք նե րի սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րագ րում նե րը հե տըն թաց են ապ րել՝ վե րաց
նե լով ան հա տի ա ռողջ, անվ տանգ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի, հանգս տի և ն վա զա
գույ նից ոչ ցածր վար ձատ րութ յան ի րա վունք նե րը՝ որ պես սուբ յեկ տիվ սահ մա նադ րա կան 
ի րա վունք ներ, և  աշ խա տան քի անվ տան գութ յան, հանգս տի ու վար ձատ րութ յան նվա զա
գույն ե րաշ խիք նե րի ա պա հո վու մը վե րա պա հե լով բա ցա ռա պես օ րենս դիր և գոր ծա դիր 
մար մին նե րին։
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Աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին ի րա վա կան Աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին ի րա վա կան 
բո վան դա կութ յուն ը և սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յան բո վան դա կութ յուն ը և սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յան 
անհ րա ժեշ տութ յու նըանհ րա ժեշ տութ յու նը

Աշ խա տան քա յին ի րա վունք ներն ի րենց ամ րագ րումն են գտել մի շարք մի ջազ գա յին ի րա վա-
կան փաս տաթղ թե րում49: 

Աշ խա տան քա յին ո լոր տի խնդիր նե րի կար գա վոր մանն են ուղղ ված Աշ խա տան քի մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յան (այ սու հետև՝ նաև ԱՄԿ) տա րաբ նույթ կոն վեն ցիա նե րը50։

Աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րը լայն բո վան դա կութ յամբ ամ րագ րում են ստա ցել Տն տե սա-
կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րում (hոդ ված 6 և 
7) և ՎԵՍԽ-ում (մաս 2, հոդ ված 1): 

Դաշ նագ րի 6-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է աշ խա տան քի ի րա վուն քը, ո րը նե րա ռում է «յուրա
քանչյուրմարդու իրավունքը՝ ունենալու հնարավորություն՝ վաստակելու իրապրուստնայնաշխա
տանքով,որընաազատորենընտրումէ,կամորիննաազատորենհամաձայնումէ»: Տվ յալ հոդ վա ծը 
նաև ամ րագ րում է պե տութ յան պար տա վո րութ յու նը՝ «ձեռնարկելուհարկեղածքայլերնայդիրա
վունքիապահովման համար»: Ի րա վուն քի «լիա կա տար ի րա կա նաց ման նպա տա կով» պե տութ-
յուն նե րի կող մից ձեռ նարկ վող քայ լերն ընդգր կում են «պրոֆեսիոնալտեխնիկական ուսուցման
և վերապատրաստման ծրագրերն ու այնպիսի քաղաքականություններն ու տեխնիկաները, որոնք
ուղղվածենտնտեսական,սոցիալականևմշակութայինանշեղզարգացմանըևլրիվուարդյունավետ
զբաղվածությանապահովմաննայնպիսիպայմաններում,որոնքերաշխավորումենմարդուհիմնա
կանքաղաքականևտնտեսականազատությունները»: 

ՏՍՄԻԿ-ն  աշ խա տան քի ի րա վուն քի մա սին իր թիվ 18 Ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յու նում նշում 
է, որ « ԴաշնագիրըմշակելիսՄարդուիրավունքներիհանձնաժողովըհաստատելէլայնիմաստովաշ
խատանքիիրավունքիճանաչմանանհրաժեշտությունը՝պարզփիլիսոփայականսկզբունքներիփո
խարենմասնավորիրավականպարտավորություններամրագրելով»51: Ըստ այդմ՝ ՏՍՄԻԴ-ի 6-րդ 
հոդ վա ծում աշ խա տան քի ի րա վուն քը սահ ման ված է լայ նո րեն, և դ րա բա ղադ րիչ նե րը սպա ռիչ 
չեն, իսկ հա ջոր դող հոդ ված նե րում սահ ման վում են աշ խա տան քի ի րա վուն քի մաս նա վոր ե րաշ-
խիք ներ: 

ՏՍՄԻԴ-ի 7-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված են անվ տանգ և  ա ռողջ աշ խա տան քա յին պայ ման-
նե րի, հանգս տի, նվա զա գույ նից ոչ ցածր, ար դար, հա մար ժեք աշ խա տան քի դի մաց հա վա սար 
վար ձատ րութ յան, աշ խա տան քում ա ռաջ խա ղաց ման հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րի ի րա-
վունք նե րը, իսկ 8-րդ հոդ վա ծում՝ գոր ծա դու լի և  ար հես տակ ցա կան միութ յուն ներ ստեղ ծե լու 
ի րա վունք նե րը։ 

49. Տե՛ս մաս նա վո րա պես Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կա գի րը (հոդ ված 23), Ռա սա յա կան խտ րա կա նու-
թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի ան (հոդ ված 5), Կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց-
ման մա սին կոն վեն ցի ան (հոդ ված 11), Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ան (հոդ ված 11) և այլն:
50.  Մինչ օ րս ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց վել են Ա ՄԿ 29 կոն վեն ցի ա ներ։ Տե՛ս https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORML-
EXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102540:
51. Տե՛ս Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No 18 (ա նգ-
լե րեն), https://www.refworld.org/docid/4415453b4.html:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102540
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102540
https://www.refworld.org/docid/4415453b4.html
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Միև նույն ժա մա նակ, ՏՍՄԻԿ-ի թիվ 18 Ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յու նում նշվում է նաև, որ 
աշ խա տան քի ի րա վուն քը չպետք է հաս կա նալ որ պես յու րա քանչ յու րի բա ցար ձակ և  ա ռանց որ ևէ 
նա խա պայ մա նի զբաղ վա ծութ յուն ու նե նա լու ի րա վունք: Սա կայն պե տութ յունն ու նի պար տա-
վո րութ յուն՝ ձեռ նար կե լու ՏՍՄԻԴ-ով ամ րագր ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յանն ուղ ղված 
քայ լե րը, ո րոնց ցան կը սպա ռիչ չէ՝ այդ տես լա կա նին հաս նե լու հա մար: ՏՍՄԻԿ-ը նշել է նաև, 
որ մի ջազ գա յին գոր ծիք նե րի ին կոր պո րա ցիան և  աշ խա տան քի ի րա վուն քի ճա նա չումն ազ գա յին 
ի րա վա կան մա կար դա կում զգա լիո րեն ա վե լաց նում են ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի 
ծա վալն ու արդ յու նա վե տութ յու նը:

ՎԵՍԽ-ի 2-րդ մա սի 1-ին հոդ վա ծը սահ մա նում է աշ խա տան քի ի րա վուն քը որ պես լայն կոն-
ցեպտ։ Վա վե րաց նե լով Խար տիան՝ ՀՀ-ն  ընտ րել է այդ հոդ վա ծը և  ի րեն պար տա վոր ված է հա-
մա րել վեր ջի նով։ Աշ խա տան քի ի րա վուն քի արդ յու նա վետ կի րա ռու մը ա պա հո վե լու նպա տա կով 
կող մե րը պար տա վոր վում են՝

1. զբաղ վա ծութ յան հնա րա վո րինս բարձր և կա յուն աս տի ճա նի հաս նելն ու պահ պա նե լը` լիա-
կա տար զբաղ վա ծութ յուն ձեռք բե րե լու տես լա կա նով ճա նա չել որ պես պե տութ յան հիմ նա-
կան նպա տակ նե րից և պար տա կա նութ յուն նե րից մե կը,

2. արդ յու նա վե տո րեն պաշտ պա նել իր ապ րուս տը վաս տա կե լու աշ խա տո ղի ի րա վուն քը նրա 
կող մից ա զա տո րեն ընտր ված ցան կա ցած աշ խա տան քով,

3. ստեղ ծել կամ պահ պա նել աշ խա տան քի տե ղա վոր ման անվ ճար ծա ռա յութ յուն ներ բո լոր աշ-
խա տող նե րի հա մար,

4. օ ժան դա կել կամ ա պա հո վել հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում և  
ու սու ցում։

Խար տիա յի հա ջոր դող հոդ ված նե րը վե րա բե րում են աշ խա տան քի ար դար պայ ման նե րի, ար-
դա րա ցի վար ձատ րութ յան, ա ռողջ և  անվ տանգ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի ի րա վունք նե րին, 
սա կայն այս հոդ ված նե րով ՀՀ-ն  ի րեն չի պար տա վո րեց րել։

Այս պի սով, ամ փո փե լով ՀՀ մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րը աշ խա տան քի ի րա վուն քի 
մա սով, կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե-
րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րով ՀՀ-ն ճա նա չել է աշ խա տան քա յին անվ տանգ, ա ռողջ պայ-
ման նե րի, հանգս տի և բա վա րար նվա զա գույն վար ձատ րութ յան ի րա վունք նե րը՝ որ պես մար դու 
և քա ղա քա ցու սուբ յեկ տիվ ի րա վունք ներ, իսկ Խար տիա յով ստանձ նել է աշ խա տան քի ի րա վուն-
քի և դ րա բա ղադ րիչ նե րի ա պա հո վու մը, նե րառ յալ, որ պես վերջ նան պա տակ, իր քա ղա քա ցի նե րի 
լիա կա տար զբաղ վա ծութ յան ա պա հո վու մը։ Մինչ դեռ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ հանգս տի, աշ խա-
տան քա յին պայ ման նե րի և ն վա զա գույն վար ձատ րութ յան ի րա վունք նե րը ե րաշ խա վոր ված չեն 
որ պես սուբ յեկ տիվ ի րա վունք ներ, և նույ նիսկ պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան նպա տակ նե րում 
լիա կա տար զբաղ վա ծութ յան ա պա հո վումն ամ րագր ված չէ։

Հետ ևա բար ՏՍՄԻԴ-ով և ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց ված մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով ամ-
րագր ված աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի բո վան դա կութ յունն ու դրանց ա պա հով ման հա մար 
պե տութ յան ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րի ծա վալն ա վե լի լայն են, քան ՀՀ Սահ մա նա- 
դ րութ յամբ ամ րագր ված աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի ե րաշ խիք նե րը: 

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված՝ ա ռա ջար կում ենք ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 2րդ գլ խում 
ամ րագ րել ա ռողջ, անվ տանգ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի, հանգս տի և ն վա զա գույ նից 
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ոչ ցածր վար ձատ րութ յան ի րա վունք նե րը՝ որ պես ան մի ջա կա նո րեն գոր ծող սուբ յեկ տիվ 
ի րա վունք ներ, իսկ Սահ մա նադ րութ յան 86րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված բնակչությանզբաղ-
վածության խթանման նպատակը փո խա րի նել բնակչության լիակատար զբաղվածության
ապահովման նպատակով։

III. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔIII. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Սոցիալական ապահովության իրավունքի ՀՀ սահմանադրաիրավական  Սոցիալական ապահովության իրավունքի ՀՀ սահմանադրաիրավական  
ամ րագ րում նե րըամ րագ րում նե րը

2005 թ. խմբագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յան 37-րդ հոդ վածն ամ րագ րում էր յու րա քանչ յու րի 
սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քը ծե րութ յան, հաշ ման դա մութ յան, հի վան դութ յան, կե-
րակ րո ղին կորց նե լու, գոր ծազր կութ յան և  օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում: 

2015 թ. խմբագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յան 83-րդ հոդ վա ծով սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան 
ի րա վուն քը սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քից վե րած վեց օ րենսդ րա կան ե րաշ խի քի, այ սինքն՝ այն կա րող 
է կի րառ վել միայն հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան ակ տի հի ման վրա և դ րա նում սահ ման ված 
կար գով։ Միև նույն ժա մա նակ ամ րագր վեց, որ օ րեն քին հա մա պա տաս խան սո ցիա լա կան ա պա-
հո վութ յան ի րա վուն քից օգտ վե լու դեպ քե րը նե րա ռում են մայ րութ յու նը, բազ մա զա վա կութ յու նը, 
հի վան դութ յու նը, հաշ ման դա մութ յու նը, աշ խա տա վայ րում դժբախտ պա տա հար նե րը, խնամ քի 
կա րիք ու նե նա լը, կե րակ րո ղին կորց նե լը, ծե րութ յու նը, գոր ծազր կութ յու նը, աշ խա տանք կորց նե լը 
և  օ րեն քով սահ ման ված այլ դեպ քեր։

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

2005 թ. փոփոխություններով 
ՀՀ Սահմանադրություն 

2015 թ. փոփոխություններով 
ՀՀ Սահմանադրություն

Ամրագրում են ստացել իբրև իրավունքներ՝
• սոցիալական ապահովության իրավունքը:

Ամրագրում են ստացել իբրև իրավունքներ՝
• ---------------------

Ամրագրում են ստացել իբրև օրենսդրական 
երաշխիքներ՝
• սոցիալական ապահովությունը (օրենքին 

համապատասխան, նշված դեպքերում)։

Աղյուսակ 4

Այս պի սով՝ 2015 թ․ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րով սո ցիա լա կան ա պա հո վութ
յան ի րա վուն քի սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րագ րում ներն էա կան հե տըն թաց ապ րե ցին։ 
Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քը՝ որ պես սուբ յեկ տիվ սահ մա նադ րա կան ի րա
վունք, փաս տա ցի վե րաց վեց, և սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա ցու մը վե րա պահ վեց 
բա ցա ռա պես օ րենս դիր և գոր ծա դիր մար մին նե րին։ 
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Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քի մի ջազ գա յին ի րա վա կան Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քի մի ջազ գա յին ի րա վա կան 
բո վան դա կութ յու նը և սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նըբո վան դա կութ յու նը և սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը

ՏՍՄԻԴ-ի 9-րդ հոդ վածն ամ րագ րում է յու րա քանչ յու րի՝ սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան, նե-
րառ յալ սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րութ յան ի րա վուն քը:

ՏՍՄԻԿ-ը սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քը մեկ նա բա նել է իր թիվ 19 Ընդ հա նուր 
մեկ նա բա նութ յու նում52: Կո մի տեն նշում է, որ սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քը մեծ կա- 
ր ևո րութ յուն ու նի բո լոր մարդ կանց ար ժա նա պատ վութ յան ե րաշ խա վոր ման տե սանկ յու նից, երբ 
նրանք բախ վում են հան գա մանք նե րի, ո րոնք զրկում են նրանց ՏՍՄԻԴ-ով ամ րագր ված ի րա-
վունք նե րի ամ բող ջա կան ի րաց ման հնա րա վո րութ յու նից: Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա-
վուն քը նե րա ռում է նպաստ ստա նա լու ի րա վուն քը՝ կան խիկ կամ այլ ե ղա նա կով ա ռանց խտրա-
կա նութ յան ա պա հո վե լու հա մար պաշտ պա նութ յուն հետև յալ ոչ սպա ռիչ դեպ քե րում. 

• իր աշ խա տան քով վաս տա կած ե կամ տի պա կա սի, հի վան դութ յան, հաշ ման դա մութ յան, 
մայ րութ յան, աշ խա տան քա յին վնաս ված քի, գոր ծազր կութ յան, ծե րութ յան կամ ըն տա նի քի 
ան դա մի մահ վան, 

• ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գից օգտ վե լու ան հա սա նե լիութ յան, 
• ան բա վա րար ըն տա նե կան ա ջակ ցութ յան, մաս նա վո րա պես ե րե խա նե րի և կախ յալ (խնամ-

քի կա րիք ու նե ցող) մե ծա հա սակ նե րի:

Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քի հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րից են սո ցիա լա կան ռիս-
կե րը: Սո ցիա լա կան ռիս կե րը պա հան ջում են, որ սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան հա մա կար գը գոր-
ծի առն վազն հետև յալ 9 ո լորտ նե րում՝ ա ռող ջա պա հութ յուն, հի վան դութ յուն, ծե րութ յուն, գոր-
ծազր կութ յուն, աշ խա տան քա յին վնաս վածք, ըն տա նի քի կամ ե րե խա յի ա ջակ ցութ յուն, մայ րութ-
յուն, հաշ ման դա մութ յուն և վե րապ րած ներ ու ծնո ղա կան խնամ քից զրկված ե րե խա ներ:

Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վունքն ամ րագր ված է նաև Խար տիա յի 12-րդ հոդ վա ծով, 
որի արդ յու նա վետ կի րառ ման նպա տա կով ՀՀ-ն ս տանձ նել է հետև յալ պար տա վո րութ յուն նե րը.

• ստեղ ծել կամ պահ պա նել սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան հա մա կար գը,
• փոր ձել  աս տի ճա նա բար բարձ րաց նել սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան հա մա կար գի մա կար-

դա կը:

Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քի մա սով ՀՀ ՍԴ-ն մինչև 2015 թ. ու նի նա խա դե պա յին 
հա րուստ փորձ53 այս ի րա վուն քի մեկ նա բան ման մա սով, ո րում հղում է կա տա րել նաև մի ջազ գա-
յին մար դու ի րա վունք նե րի մար մին նե րի մեկ նա բա նութ յուն նե րին՝ ի րա վուն քի ա վե լի լայն մեկ նա-
բան ման հա մար:

Միև նույն ժա մա նակ հարկ է նշել, որ սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քի հիմ քե րը, ո րոնք 
ամ րագր ված են Սահ մա նադ րութ յան 83-րդ հոդ վա ծով, ամ բող ջա կան չեն և չեն նե րա ռում ա ռող-
ջա պա հա կան հա մա կար գից օգտ վե լու ի րա վուն քը:

Ուս տի ա ռա ջար կում ենք սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վունքն ամ րագ րել ՀՀ Սահ մա նադ-
րութ յան 2-րդ գլ խում որ պես սուբ յեկ տիվ հիմ նա րար ի րա վունք և լ րաց նել սո ցիա լա կան ա պա հո-

52. Տե՛ս Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No. 19 (ա նգ-
լե րեն), https://www.refworld.org/docid/47b17b5b39c.html։ 
53. Տե՛ս տվյալ գլ խին կից Հա վել ված 1-ը:

https://www.refworld.org/docid/47b17b5b39c.html
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վութ յան ի րա վուն քից օգտ վե լու հիմ քե րը՝ ա վե լաց նե լով նաև ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գից 
օգտ վե լու անհ նա րի նութ յու նը։

IV. ԲԱՎԱՐԱՐ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔIV. ԲԱՎԱՐԱՐ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ի րա վուն քի ՀՀ սահ մա նադ րաի րա վա կան Բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ի րա վուն քի ՀՀ սահ մա նադ րաի րա վա կան 
ամ րագ րում նե րը ամ րագ րում նե րը 

ՀՀ գոր ծող Սահ մա նադ րութ յամբ բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ի րա վունքն ամ րագր ված չէ։
2005 թ. խմբագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յու նը (հոդ ված 34) ամ րագ րում էր տվյալ ե րաշ խի քը 

հետև յալ ձևա կերպ մամբ. «Յուրաքանչյուր ոքունիիրև իրընտանիքիհամարբավարարկենսա
մակարդակի,այդթվում՝բնակարանի,ինչպեսնաևկենսապայմաններիբարելավմանիրավունք:Պե
տություննանհրաժեշտմիջոցներէձեռնարկումքաղաքացիներիայսիրավունքիիրականացմանհա
մար»։ Բա ցի այդ՝ Սահ մա նադ րութ յան 48-րդ հոդ վա ծով տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա-
յին ո լորտ նե րում պե տութ յան հիմ նա կան խնդիր նե րից էր սահ ման վում «խթանելբնակարանային
շինությունըևնպաստելյուրաքանչյուրքաղաքացուբնակարանայինպայմաններիբարելավմանը»:

2015 թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րով տվյալ սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րը վե-
րաց վե ցին։ 

ԲԱՎԱՐԱՐ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

2005 թ. փոփոխություններով 
ՀՀ Սահմանադրություն 

2015 թ. փոփոխություններով 
ՀՀ Սահմանադրություն

Ամրագրում են ստացել իբրև իրավունքներ՝
• բավարար կենսամակարդակի, այդ 

թվում՝ բնակարանի, ինչպես նաև 
կենսապայմանների բարելավման 
իրավունքը։

Ամրագրում են ստացել իբրև իրավունքներ՝
• ---------------------

Ամրագրում են ստացել իբրև օրենսդրական 
երաշխիքներ՝
• արժանապատիվ գոյությունը (կարիքավոր և 

տարեց մարդը, օրենքին համապատասխան, 
ունի արժանապատիվ գոյության իրավունք):

Ամրագրում են ստացել իբրև պետության 
խնդիրներ՝
• խթանել բնակարանային շինարարությունը, 

նպաստել յուրաքանչյուր քաղաքացու 
բնակարանային պայմանների 
բարելավմանը,

• ապահովել տարեց մարդկանց 
արժանապատիվ կենսամակարդակը:

Ամրագրում են ստացել իբրև 
քաղաքականության նպատակներ՝
• բնակարանային շինարարության 

խթանումը։

Աղյուսակ 5
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Այս պի սով՝ 2015 թ․ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րով բա վա րար կեն սա մա կար դա կի 
ի րա վուն քը վե րաց վեց, ին չը կա րող է գնա հատ վել որ պես ի րա վուն քի էա կան հե տըն թաց։

Բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ի րա վուն քի մի ջազ գա յին ի րա վա կան Բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ի րա վուն քի մի ջազ գա յին ի րա վա կան 
բո վան դա կութ յու նը և սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նըբո վան դա կութ յու նը և սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը

Բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ի րա վուն քը սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան կար ևոր ե րաշ-
խիք նե րից է։ Տվ յալ ի րա վունքն ամ րագր ված է մի ջազ գա յին մի շարք գոր ծիք նե րում54:

Մաս նա վո րա պես Դաշ նագ րի հոդ ված 11-ով ամ րագր ված է պե տութ յան պար տա վո րութ յու նը` 
ա պա հո վե լու յու րա քանչ յու րի՝ իր ու իր ըն տա նի քի հա մար բա վա րար կեն սա մա կար դա կի, այդ 
թվում` բա վա րար սննդի, հա գուս տի ու բնա կա րա նի և կեն սա պայ ման նե րի շա րու նա կա կան բա-
րե լավ ման ի րա վուն քը։ Տվ յալ հոդ վածն ա ռա վել ման րա մասն մեկ նա բան ված է Դաշ նագ րի կո մի-
տեի թիվ 12 (բա վա րար հա գուս տի ի րա վունք), թիվ 4 և 7 (բա վա րար բնա կա րա նի ի րա վունք), 
թիվ 5, 6, 14 (բա վա րար հա գուս տի ի րա վուն քի մաս նա վոր դրսևո րում ներ) Ընդ հա նուր մեկ նա բա-
նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում։ Բա վա րար բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի ի րա վուն քի շրջա նա կը 
մեկ նա բան ված է ՏՍՄԻԿ-ի թիվ 4 Ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յու նում, ըստ ո րի՝ տվյալ ի րա վուն քը 
են թադ րում է ան ձին ոչ թե ա պա հո վում զուտ բնա կե լի տա րած քով, այլ այն պի սի բնա կա րա նա յին 
պայ ման նե րով, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի «բա վա րա րութ-
յան» մի շարք չա փա նիշ նե րին55:

Բա վա րար բնակարանային պայ ման ներ ու նե նա լու ի րա վունքն ամ րագր ված է նաև Վե րա նայ-
ված եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա յով (հոդ ված ներ 31, 16, 19.4)։ 

Բա վա րար կեն սա մա կար դա կի և բա վա րար բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի ի րա վուն քի սահ մա-
նադ րա կան ե րաշ խիք ներ են տրված մի շարք պե տութ յուն նե րի, օ րի նակ՝ Հնդ կաս տա նի, Բել գիա-
յի, Հա րա վա յին Աֆ րի կա յի, Էկ վա դո րի, Ի րա նի, Մեք սի կա յի, Պոր տու գա լիա յի, Պե րո ւի, Ռու սաս-
տա նի, Իս պա նիա յի սահ մա նադ րութ յուն նե րով56։ 

Այս պի սով՝ բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ի րա վուն քը, լի նե լով մար դու հիմ նա րար ի րա վունք-
նե րից մե կը, որն ամ րագր ված է նաև ՀՀ-ի վա վե րաց րած մի շարք մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս-
տաթղ թե րում, չի ամ րագր վել ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու նում։ 

Ուս տի ա ռա ջար կում ենք Սահ մա նադ րութ յան 2րդ գլ խում ամ րագ րել յու րա քանչ յու րի՝ 
բա վա րար կեն սա մա կար դա կի, նե րառ յալ բա վա րար բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի ի րա
վուն քը որ պես սուբ յեկ տիվ ի րա վունք։

54. Տե՛սՄար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րով (հոդ ված 25.1), Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային 
ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գային դաշ նագ րով (հոդ ված 11), Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի այով (հոդ ված 
27), Կա նանց հան դեպ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի այով (հոդ ված 14), Հաշ ման դա մու թյուն      
ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի այով (հոդ ված 28) և այլ մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով։ 
55. Տե՛ս Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No. 4 (ա նգ լե-
րեն), https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html։  
56. Հե տա զո տու թյան հա մար օգ տա գործ վել է Codices հա մա կար գը, http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=tem-
plates&fn=default.htm։ 

https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
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Կր թութ յան ի րա վուն քի ՀՀ սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րագ րում նե րը և Կր թութ յան ի րա վուն քի ՀՀ սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րագ րում նե րը և 
սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յու նըսահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը

Կր թութ յան ի րա վունքն ամ րագր ված է ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 38-րդ հոդ վա ծում։
«1.Յուրաքանչյուրոքունիկրթությանիրավունք:Պարտադիրկրթությանծրագրերըևտևողութ
յունը սահմանվում են օրենքով: Պետական ուսումնական հաստատություններում միջնակարգ
կրթություննանվճարէ:
2.Յուրաքանչյուրոքօրենքովսահմանվածդեպքերումևկարգովունիմրցույթայինհիմունքնե
րովպետականբարձրագույնևայլմասնագիտականկրթականհաստատություններումանվճար
կրթությունստանալուիրավունք:
3.Բարձրագույնուսումնականհաստատություններըօրենքովսահմանվածշրջանակումունենինք
նակառավարմանիրավունք,ներառյալակադեմիականևհետազոտություններիազատությունը»։

Ի տար բե րութ յուն վեր ևում քննարկ ված սո ցիալ-տնտե սա կան և մ շա կու թա յին այլ ի րա վունք-
նե րի՝ կրթութ յան ի րա վուն քի ամ րագ րու մը պահ պան վել է Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում, և  
այն սուբ յեկ տիվ սահ մա նադ րա կան ի րա վունք է։

Միև նույն ժա մա նակ, Սահ մա նադ րութ յամբ ամ րագր ված կրթութ յան ի րա վուն քի ո րոշ ե րաշ-
խիք ներ բա վա կա նին թույլ են57, քա նի որ դրան ցում սահ մա նադ րաի րա վա կան հստակ ամ րա- 
գ րում նե րի փո խա րեն ի րա վուն քի ծա վա լը պայ մա նա վոր ված է օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե-
րով, ինչը դրանց սահմանադրական երաշխիքներից վերածում է օրենսդրական երաշխիքների։ 
Ն ման ե րաշ խիք նե րի թվում են․

• պար տա դիր կրթութ յան ե րաշ խի քը, 
• բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի ինք նա կա ռա վար ման ի րա վուն քը,
• մրցույ թա յին հի մունք նե րով անվ ճար պե տա կան բարձ րա գույն և  այլ մաս նա գի տա կան 

կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րում կրթութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քը։

Վե րոնշ յալ 3 ե րաշ խիք ներն էլ ամ րագր ված են Սահ մա նադ րութ յան 38-րդ հոդ վա ծում, սա կայն 
այս ձևակերպումները դրանց գոյությունն ու ծա վա լը թող նում են օ րենս դի րի հա յե ցո ղութ յա նը։ 

Այս պես՝ մրցույ թա յին հի մունք նե րով անվ ճար պե տա կան բարձ րա գույն և  այլ մաս նա գի տա-
կան կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րում կրթութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քը Սահ մա նադ րութ յու նը 
պայ մա նա վո րում է օ րեն քում սահ ման ված կար գով և դեպ քե րով, ին չը փաս տա ցի նշա նա կում է, 
որ բարձ րա գույն և  այլ մաս նա գի տա կան կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րում անվ ճար կրթութ յուն 
ստա նա լու ի րա վունք քա ղա քա ցին ու նի միայն օ րենս դի րի սահ մա նած դեպ քե րում։ Այս պի սի մեկ-
նա բա նութ յուն է տվել նաև ՀՀ ՍԴ-ն 22.02.2013 թվականի իր ՍԴՈ-1075 ո րոշ մամբ՝ անդ րա դառ-
նա լով անվ ճար բարձ րա գույն կրթութ յան ի րա վուն քին՝ 2005 թ․ խմ բագ րութ յամբ Սահ մա նադ-
րութ յան ձևա կերպ մամբ։ 

57.  Սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րագ րում չու նի նաև նե րա ռա կան կր թու թյան ե րաշ խի քը, ին չին ա ռա վել ման րա մասն 
անդրա դառ նում ե նք սույն հե տա զո տու թյան 4-րդ գլ խում։
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Նույն կերպ, գոր ծող սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վո րում նե րի հա մա ձայն, բարձ րա գույն 
ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րը օ րեն քով սահ ման ված շրջա նակ նե րում ու նեն ինք նա կա-
ռա վար ման ի րա վունք, նե րառ յալ ա կա դե միա կան և հե տա զո տութ յուն նե րի ա զա տութ յու նը։ Այս 
ձևա կեր պու մը ևս  են թադ րում է, որ բու հե րի ինք նա կա ռա վար ման ի րա վուն քը, նե րառ յալ ա կա-
դե միա կան և հե տա զո տութ յուն նե րի ա զա տութ յու նը, գո յութ յուն ու նեն միայն օ րենս դի րի սահ-
մա նած շրջա նակ նե րում, այ սինքն՝ սահ մա նա դի րը օ րենս դի րին տա լիս է ի րա վուն քի սահ մա նա-
փակ ման լիա կա տար հա յե ցո ղութ յուն։ Ե թե նման սահ մա նա փակ ման հնա րա վո րութ յու նը ո րոշ 
չա փով կա րող է ար դա րաց ված լի նել անվ ճար բարձ րա գույն կրթութ յան ա պա հով ման ե րաշ խի քի 
ա ռու մով, որ տեղ անվ ճար կրթութ յան ա պա հո վու մը են թադ րում է մե ծա ծա վալ ֆի նան սա կան ռե-
սուրս նե րի պար բե րա բար ներդ րում պե տութ յան կող մից, ա պա բու հե րի ինք նա կա ռա վար ման և 
հատ կա պես ա կա դե միա կան ու հե տա զո տա կան ա զա տութ յան սահ մա նա փա կում նե րի ա նո րոշ 
ծա վա լը և սահ մա նա փակ ման հիմ քե րի բա ցա կա յութ յու նը սահ մա նադ րա կան հոդ վա ծում հա մա-
րում ենք խնդրա հա րույց։

Ի տար բե րութ յուն վե րոնշ յալ 2 ե րաշ խիք նե րի, ո րոնք նույ նան ման ձևա կեր պում ներ են ու նե ցել 
նաև 2005 թ․ սահ մա նադ րա կան կար գա վո րում նե րով, պար տա դիր կրթութ յան ե րաշ խի քը հե տըն-
թաց է ապ րել 2015 թ․ փո փո խութ յուն նե րով։ Այս պես, ե թե 2005 թ․ Սահ մա նադ րութ յան 39-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն հիմնականընդհանուր կրթությունըպարտադիր էր՝ բացառությամբօրենքով
նախատեսվածդեպքերի,իսկպարտադիրկրթությանավելիբարձրմակարդակկարողէրսահման
վելօրենքով, ա պա 2015 թ․ փո փո խութ յուն նե րով ներ կա յումս պարտադիրկրթությանծրագրերըև
տևողությունըսահմանվումենօրենքով:Այս պի սով՝պար տա դիր կրթութ յան որ ևէ մա կար դակ, 
այդ թվում՝ նույ նիսկ հիմ նա կան կրթութ յան պար տա դիր բնույ թը, սահ մա նադ րաի րա վա
կան ամ րագ րում չու նի։

Հիմ նա կան կրթութ յան՝ պար տա դիր լի նե լու ե րաշ խիքն ամ րագր ված է Տն տե սա կան, սո ցիա լա-
կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րի 13-րդ հոդ վա ծի 1-ա և Ե րե-
խա յի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի 28-րդ հոդ վա ծի 1-ա կե տե րով։

Թե պետ « Հան րակր թութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման վում է տար րա կան և հիմ նա կան 
կրթութ յան պար տա դիր լի նե լը, տվյալ ե րաշ խի քի՝ սահ մա նադ րա կան մա կար դա կում ամ րագ րու-
մը կար ևոր է ոչ միայն կրթութ յան, այլև մի շարք հատ վող ո լոր տա յին օ րենսդ րութ յուն նե րի և քա-
ղա քա կա նութ յուն նե րի կար գա վոր ման հա մար՝ հաս ցեագ րե լով Հա յաս տա նում առ կա այն պի սի 
էա կան խնդիր ներ, ինչ պի սիք են վաղ ա մուս նութ յուն նե րը, ման կա կան աշ խա տան քը և բո լոր այն 
խնդիր նե րը, ո րոնք հան գեց նում են տար բեր խմբե րի ե րե խա նե րի՝ կրթութ յու նից դուրս մնա լուն։ 

Այս պի սով, թեև վե րոնշ յալ ե րաշ խիք նե րը տեղ են գտել Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում, և 
դ րանց վրա տա րած վում են օ րենս դի րի հա յե ցո ղութ յան սահ մա նա փակ ման սկզբունք նե րը, իսկ 
դրանց հի ման վրա ըն դուն ված օ րենք ներն ու այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը այս ե րաշ խիք-
նե րի հա մա պա տաս խա նութ յան տե սանկ յու նից կա րող են քննվել ՍԴ-ում, սա կայն դրանք ի րենց 
ձևա կեր պում նե րով կրթա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման լայ նա ծա վալ հնա րա վո րութ-
յուն ներ են տա լիս օ րենս դի րին։

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված՝ ա ռա ջար կում ենք Սահ մա նադ րութ յան 38րդ հոդ վա ծում․
• վե րա կանգ նել հիմ նա կան կրթութ յան պար տա դիր լի նե լու ե րաշ խի քը,
• ամ րագ րել բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի ինք նա կա ռա վար ման 

ի րա վուն քը և սահ մա նադ րո րեն ամ րագ րել այդ ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հիմ քե րը։
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Մ շա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու և գի տա կան նվա ճում նե րից օգտ վե լու ի րա-Մ շա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու և գի տա կան նվա ճում նե րից օգտ վե լու ի րա-
վունք նե րի ՀՀ սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րագ րում նե րըվունք նե րի ՀՀ սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րագ րում նե րը

2005 թ․ Սահ մա նադ րութ յան 40-րդ հոդ վածն ամ րագ րում էր. « Յուրաքանչյուրոքունիգրական,
գեղարվեստական,գիտականևտեխնիկականստեղծագործությանազատության,գիտությաննվա
ճումներիցօգտվելուևհասարակությանմշակութայինկյանքինմասնակցելուիրավունք»։ 

2015 թ․ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րով վե րոնշ յալ հոդ վա ծով ամ րագր ված 
ի րա վունք նե րի մի մա սը դուրս է մնա ցել սահ մա նադ րա կան ամ րագ րում նե րից. գի տութ յան 
նվա ճում նե րից օգտ վե լու և մ շա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու ի րա վունք նե րը՝ որ պես 
սուբ յեկ տիվ ի րա վունք ներ, հա մա պա տաս խան ամ րագ րում չեն ստա ցել։

Գոր ծող Սահ մա նադ րութ յան 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մասն ամ րագ րում է․ «Պետությունըխթա
նումէմշակույթի,կրթությանևգիտությանզարգացումը»։

Սահ մա նադ րութ յան 43-րդ հոդ վա ծում ամ րագր վել է յուրաքանչյուրի՝գրական,գեղարվեստա
կան,գիտականևտեխնիկականստեղծագործությանազատությունը։

Մ շա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցութ յան և գի տութ յան վե րա բեր յալ ո րո շա կի դրույթ ներ տեղ 
են գտել նաև պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան նպա տակ նե րը սահ մա նող 86-րդ հոդ-
վա ծում։ Մաս նա վո րա պես, տվյալ հոդ վա ծի հա մա ձայն, տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու-
թա յին ո լորտ նե րում պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան նպա տակ նե րից են նաև մշա
կութային կյանքին երիտասարդների մասնակցությանխթանումը և հիմնարար և կիրառական գի
տությանզարգացումը։

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ 
ՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

2005 թ. փոփոխություններով 
ՀՀ Սահմանադրություն 

2015 թ. փոփոխություններով 
ՀՀ Սահմանադրություն

Ամրագրում են ստացել իբրև իրավունքներ՝
• գիտության նվաճումներից օգտվելու 

իրավունքը,
• հասարակության մշակութային կյանքին 

մասնակցելու իրավունքը։

Ամրագրում են ստացել իբրև իրավունքներ՝
• -----------------

Ամրագրում են ստացել իբրև 
քաղաքականության նպատակներ՝
• քաղաքական, տնտեսական և 

մշակութային կյանքին երիտասարդության 
մասնակցության խթանումը:

Աղյուսակ 6
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Վե րոնշ յալ հոդ ված ներն ամ րագ րում են միայն պե տութ յան պար տա վո րութ յու նը՝ զար գաց նե լու 
մշա կույ թը և գի տութ յու նը, և չեն կա րող հա մար վել գի տութ յան նվա ճում նե րից օգտ վե լու և մ շա-
կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի բո վան դա կութ յան ար տա ցո լում։ 

Սահ մա նադ րա կան վե րոնշ յալ դրույթ նե րի բո վան դա կութ յու նը, ըստ այդմ, ցույց է տա
լիս, որ յու րա քանչ յու րի՝ մշա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու և գի տութ յան նվա ճում նե րից 
օգտ վե լու ի րա վունք նե րի սահ մա նադ րա կան ամ րագր ման ա ռու մով նա խորդ սահ մա նադ
րա կան փո փո խութ յուն նե րով տե ղի է ու նե ցել հե տըն թաց։

Մ շա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու և գի տութ յան նվա ճում նե րից Մ շա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու և գի տութ յան նվա ճում նե րից 
օգտ վե լու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին ի րա վա կան ամ րագ րում ներն ու օգտ վե լու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին ի րա վա կան ամ րագ րում ներն ու 
սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նըսահ մա նադ րա կան փո փո խութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը

Յու րա քանչ յու րի՝ մշա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու և գի տա կան ա ռա ջըն թա ցի ու դրա կի-
րառ ման բա րիք նե րից օգտ վե լու ի րա վունքն ամ րագր ված է ՏՍՄԻԴ-ի 15-րդ հոդ վա ծի 1-ա և 1-բ 
կե տե րում58։ 

Մ շա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու ի րա վուն քը ամ րագր ված է նաև ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց-
ված մի շարք այլ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րում, ինչ պի սիք են ՄԱԿ-ի Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի 
մա սին կոն վեն ցիան (31-րդ հոդ ված), ՄԱԿ-ի Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք-
նե րի մա սին կոն վեն ցիան (30-րդ հոդ ված), ՄԱԿ-ի Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի 
վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիան (5-րդ հոդ ված), ՄԱԿ-ի Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան 
բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիան (13-րդ հոդ ված)։

ՏՍՄԻԿ-ն  իր թիվ 21 Ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յա նում պե տութ յուն նե րին հոր դո րում է ե րաշ-
խա վո րել ՏՍՄԻԴ-ի 15-րդ հոդ վա ծի 1-ա կե տով նա խա տես ված ի րա վուն քի ի րա ցումն ա ռանց 
խտրա կա նութ յան, ճա նա չել մշա կու թա յին պրակ տի կան և զերծ մնալ դրա ի րաց մանն ու զար գաց-
մա նը մի ջամ տե լուց59։ 

ՏՍՄԻԿ-ի թիվ 25 Ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յան հա մա ձայն՝ պետք է ել նել այն հիմ նա վոր կան-
խա վար կա ծից, որ գի տա կան ա ռա ջըն թա ցին մաս նակ ցե լու և դ րա բա րիք նե րից օգտ վե լու ի րա-
վուն քին առնչ վող հե տըն թաց մի ջոց ներն ա նըն դու նե լի են։ Բա ցա ռիկ հան գա մանք նե րում, երբ 
հե տըն թաց մի ջոց ներն ան խու սա փե լի են, պե տութ յուն նե րը պետք է ե րաշ խա վո րեն, որ այդ մի-
ջոց ներն անհ րա ժեշտ են և հա մա չափ60։ 

ՄԱԿ-ի Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին դաշ նագ րով ստանձ-
նած ՀՀ մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յան տե սանկ յու նից սահ մա նադ րա կան հե տըն թաց ի րա վա-
կան կար գա վո րու մը խնդրահարույց է։

2015 թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րով մշա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու և գի-
տութ յան նվա ճում նե րից օգտ վե լու ի րա վունք նե րի ա ռու մով կա տար ված փո փո խութ յուն նե րի 
խնդրա հա րույց բնույ թը պայ մա նա վոր ված է հետև յալ հան գա մանք նե րով․

1. Մ շա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու ի րա վուն քը դա դա րել է սուբ յեկ տիվ ի րա վունք լի նե-
լուց։ Այն ամ րագր վել է որ պես պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան նպա տակ (86-րդ 

58. «1.ՍույնԴաշնագրիմասնակիցպետություններըճանաչումենյուրաքանչյուրիիրավունքը.ա)մասնակցելումշակութային
կյանքին,բ)օգտվելուգիտականառաջընթացիևդրակիրառմանբարիքներից,գ)օգտվելուայնբարոյականևնյութականշա
հերիպաշտպանությունից,որոնքառաջանումենիրհեղինակածգիտական,գրականկամգեղարվեստականցանկացածերկի
կապակցությամբ»:
59. Տե՛ս Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No. 21 (ա նգ-
լե րեն), https://www.refworld.org/docid/4ed35bae2.html։
60. Տե՛սՏն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No. 25 (ա նգ-
լե րեն), https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11։

https://www.refworld.org/docid/4ed35bae2.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
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հոդ ված, 12-րդ կետ)։ Ընդ ո րում՝ սահ մա նա դի րը որ պես պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան 
նպա տակ ամ րագ րել է մշա կու թա յին կյան քին ե րի տա սար դութ յան մաս նակ ցութ յան խթա-
նու մը (86-րդ հոդ ված)։ Մինչ դեռ մշա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցութ յու նը միայն ա ռան-
ձին սո ցիա լա կան խմբի՝ ե րի տա սարդ նե րի հա մար որ պես պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան 
նպա տակ դի տար կե լը խնդրա հա րույց է ընտ րան քա յին մո տեց ման տե սանկ յու նից, քա նի 
որ պարզ չէ, թե ին չու է այդ նպա տա կը սահ ման վել միայն ե րիա տա սարդ նե րի հա մար և չի 
ընդգր կել, օ րի նակ, ծե րե րին, ե րե խա նե րին, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց և վեր-
ջա պես չի սահ ման վել հա սա րա կութ յան բո լոր ան դամ նե րի հա մար։ Մ շա կու թա յին կյան քին 
մաս նակ ցե լու ի րա վունքն ամ րագր ված է հա տուկ հա մա տեքստ ու նե ցող մի ջազ գա յին պայ-
մա նագ րե րում, ո րոնք վա վե րաց վել են ՀՀ-ի կող մից, ինչ պես Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին 
կոն վեն ցիան, Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիան, 
Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիան, Կա նանց 
նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիան։ Բո լոր դեպ քե-
րում 86-րդ հոդ վա ծում տեղ գտած սահ մա նադ րա կան այս ձևա կեր պու մը չի ստեղ ծում մշա-
կու թա յին կյան քի մաս նակ ցութ յան սուբ յեկ տիվ ի րա վունք։ 

2. Գի տութ յան նվա ճում նե րից օգտ վե լու ի րա վուն քը ընդ հան րա պես դուրս է մնա ցել սահ մա-
նադ րա կան ամ րագ րում նե րից։ Ինչ պես պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան նպա տակ նե րում 
հիմ նա րար և կի րա ռա կան գի տութ յան զար գաց ման ամ րագ րու մը (86-րդ հոդ ված, կետ 14), 
այն պես էլ պե տութ յան՝ գի տութ յու նը զար գաց նե լու հանձ նա ռութ յու նը (15-րդ հոդ ված) չեն 
կա րող դի տարկ վել որ պես գի տութ յան նվա ճում նե րից օգտ վե լու սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի բո-
վան դա կա յին ար տա ցո լում։

Այս պի սով՝ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րով մշա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու և 
գի տութ յան նվա ճում նե րից օգտ վե լու ի րա վունք նե րը՝ որ պես սուբ յեկ տիվ ի րա վունք ներ, ամ րա- 
գ րում չեն ստա ցել։ Հետ ևա բար անհ րա ժեշտ է վե րա կանգ նել 2005 թ․ խմ բագ րութ յամբ Սահ մա-
նադ րութ յան 40-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րը՝ հա մա պա տաս-
խա նեց նե լով դրանք ՏՍՄԻԴ-ի ձևա կերպ մա նը։

Ուս տի ա ռա ջար կում ենք Սահ մա նադ րութ յան 2րդ գլ խում նե րա ռել հա մա պա տաս խան 
հոդ ված՝ հետև յալ բո վան դա կութ յամբ․ « Յուրաքանչյուր ոք ունի մշակութային կյանքին
մասնակցելուիրավունք։Յուրաքանչյուրոքունիգիտականառաջընթացիուդրակիրառման
բարիքներիցօգտվելուիրավունք»: 

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ (Գլուխ 1, Բաժին 1.2)ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ (Գլուխ 1, Բաժին 1.2)

Տվ յալ բաժ նում ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րով և սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և մ շա
կու թա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ե րաշ խիք նե րը բա րե լա վե լու անհ րա ժեշ տութ
յամբ պայ մա նա վոր ված՝ ա ռա ջար կում ենք․

1. Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում վե րա կանգ նել բժշկա կան սպա սար կում և  օգ նութ յուն 
ստա նա լու ի րա վուն քը որ պես ան մի ջա կա նո րեն գոր ծող սուբ յեկ տիվ ի րա վունք։

2. Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում ամ րագ րել ա ռողջ, անվ տանգ աշ խա տան քա յին պայ ման-
նե րի, հանգս տի և ն վա զա գույ նից ոչ ցածր վար ձատ րութ յան ի րա վունք նե րը որ պես ան մի-
ջա կա նո րեն գոր ծող սուբ յեկ տիվ ի րա վունք ներ, իսկ Սահ մա նադ րութ յան 86-րդ հոդ վա ծում 
ամ րագր ված բնակչությանզբաղվածությանխթանմաննպատակը փո խա րի նել բնակչության
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լիակատարզբաղվածությանապահովման նպա տա կով։
3. Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում ամ րագ րել աո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քը 

որ պես սուբ յեկ տիվ ի րա վունք և լ րաց նել սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քից օգտ-
վե լու հիմ քե րը՝ ա վե լաց նե լով նաև ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գից օգտ վե լու անհ նա րի-
նութ յու նը։

4. Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում ամ րագ րել յու րա քանչ յու րի՝ բա վա րար կեն սա մա կար-
դա կի, նե րառ յալ բա վա րար բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի ի րա վուն քը որ պես սուբ յեկ տիվ 
ի րա վունք։

5. Սահ մա նադ րութ յան 38-րդ հոդ վա ծում վե րա կանգ նել հիմ նա կան կրթութ յան պար տա դիր 
լի նե լու ե րաշ խի քը և  ամ րագ րել բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի ինք նա-
կա ռա վար ման ի րա վուն քը և սահ մա նադ րո րեն ամ րագ րել այդ ի րա վուն քի սահ մա նա փակ-
ման հիմ քե րը։

6. Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում նե րա ռել հա մա պա տաս խան հոդ ված՝ հետև յալ բո վան-
դա կութ յամբ․ « Յուրաքանչյուրոքունիմշակութայինկյանքինմասնակցելուիրավունք։Յուրա
քանչյուրոքունիգիտականառաջընթացիուդրակիրառմանբարիքներիցօգտվելուիրավունք»:


ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սահ մա նադ րա կան Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սահ մա նադ րա կան 
ար դա րա դա տա կան փոր ձը սո ցիալ-տնտե սա կան ար դա րա դա տա կան փոր ձը սո ցիալ-տնտե սա կան 
ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ ըն դուն-
ված ի րա վա կար գա վո րում նե րի վի ճարկ ման պրակ տի կան գոր ծել է մինչև 2018 թվա կա նը, երբ 
2015 թ․ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն ներն ամ բող ջութ յամբ ու ժի մեջ մտան։ Սահ մա նա- 
դ րա կան դա տա րա նի կող մից սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ ի րա վադ րույթ նե-
րի վի ճարկ ման գոր ծե րով կա յաց րած ո րո շում նե րի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ ՍԴ-
ում սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի վի ճար կե լիութ յան ա ռու մով տա րի ներ շա րու նակ ու նե-
ցել ենք այդ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան բա վա կա նին դրա կան փորձ։

Սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված դի մում ներ են ներ կա յաց-
վել ինչ պես վե րա ցա կան սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղութ յան ( Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նի, պատ գա մա վոր նե րի 1/5-ի դի մում նե րի հի ման վրա), այն պես էլ կոնկ րետ սահ մա նադ րա-
կան վե րահս կո ղութ յան շրջա նակ նե րում։ Դիմումատուները մեծ մասամբ եղել են ֆիզիկական 
անձինք:

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում քննութ յան ա ռար կա են դար ձել այն պի սի օ րենսդ րա կան 
ակ տե րի դրույթ ներ, ինչ պի սիք են « Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան քար տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քը (ՍԴՈ-649), « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը (ՍԴՈ-731, ՍԴՈ-1061, ՍԴՈ-
1325), ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիր քը (ՍԴՈ-792, ՍԴՈ-902, ՍԴՈ-991, ՍԴՈ-677), « Փաս տա-
բա նութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քը (ՍԴՈ-1148), «Կր թութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քը, « Կու տա կա յին 
կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը (ՍԴՈ-1142, ՍԴՈ-1224) և  այլն։
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Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից քննված գոր ծե րը վե րա բե րել են այն պի սի սո ցիալ-
տնտե սա կան ի րա վունք նե րի, ինչ պի սիք են ան ձի բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման ի րա-
վուն քը, սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քը, ար դա րա ցի և  օ րեն քով սահ ման ված նվա զա-
գույ նից ոչ ցածր աշ խա տա վար ձի ի րա վուն քը և  այլն։

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից քննված գոր ծե րով ՀՀ Սահ մա նադ րութ յա նը հա կա-
սող և  ան վա վեր են ճա նաչ վել սո ցիա լա կան ի րա վունք ներ կար գա վո րող մի շարք օ րենսդ րա կան 
դրույթ ներ61, ին չի արդ յուն քում ան ձը Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում արդ յու նա վետ կեր պով 
ի րաց րել է դա տա կան պաշտ պա նութ յան իր ի րա վուն քը և վե րա կանգ նել իր խախտ ված ի րա վուն-
քը։ Այդ ո րո շում նե րի հի ման վրա նաև օ րենս դիր մարմ նի կող մից կա տար վել են փո փո խութ յուն-
ներ հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան ակ տե րում։ 

Մաս նա վո րա պես « Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան քար տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա-
ծի սահ մա նադ րա կա նութ յան վի ճարկ ման գոր ծով Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը քննել է, թե 
արդ յոք աշ խա տա վարձ, կեն սա թո շակ, նպաստ, դրա մա կան փո խան ցում ստա նա լիս սո ցիա լա-
կան ա պա հո վութ յան քար տի առ կա յութ յու նը որ պես պար տա դիր պայ ման սահ մա նե լը հա մա պա-
տաս խա նում է ՀՀ Սահ մա նադ րութ յա նը։ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը եզրակացրել է, որ 
օ րեն քը մի շարք քա ղա քա ցի նե րի դրել է եր կընտ րան քի առջև` զրկվել սո ցիա լա կան ի րա վունք-
նե րի ի րա կա նա ցու մից կամ հա մոզ մունք ու նե նա լու և դ րան հա վա տա րիմ մնա լու ի րա վուն քից 
և վի ճարկ վող նոր մը ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 31-րդ (սե փա կա նութ յան ի րա վունք), 32-րդ (2-րդ 
մաս) (աշ խա տան քի և վար ձատ րութ յան ի րա վունք) եւ 37-րդ հոդ ված նե րով (սո ցիա լա կան ա պա-
հո վութ յան ի րա վունք) ամ րագր ված ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման ար գե լա փակ ման ա ռու մով 
ճա նա չել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Սահ մա նադ րութ յան 3-րդ, 6-րդ (1-ին, 2-րդ մա սեր), 
42-րդ, 43-րդ  եւ 48-րդ (կետ 12) հոդ ված նե րի պա հանջ նե րին հա կա սող եւ ան վա վեր։ Բա ցի այդ՝ 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր ո րոշ ման ու ժը տա րա ծել է դրա ու ժի մեջ մտնե լուն նա խոր դող 
ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րի վրա՝ այդ պի սով հնա րա վո րութ յուն տա լով բազ մա թիվ քա ղա քա ցի-
նե րի62 ստա նալ ի րենց չստա ցած կեն սա թո շակ ներն ու նպաստ նե րը մինչև ՍԴ դի մե լու ժա մա նա-
կա հատ վա ծի հա մար։

ՍԴՈ-1325 ո րոշ ման շրջանակում քննար կե լով կեն սա թո շա կա ռո ւին կամ նրա փո խա րեն կեն-
սա թո շակ ստա նա լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձին հինգ տա րի ա նընդ մեջ կեն սա թո շակ չվճա րե լու 
դեպ քում կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քի դա դա րեց ման վե րա բեր յալ դրույ թի սահ մա նադ-
րա կա նութ յու նը՝ այն ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում տրված մեկ նա բա նութ յամբ ճա նա չել է ՀՀ 
Սահ մա նադ րութ յան 3, 60, 61, 78, 79 և 83-րդ հոդ ված նե րին հա կա սող և  ան վա վեր։ Սույն ո րոշ-
ման հիմ քում դրվել է այն, որ նման ի րա վա կար գա վո րու մը, երբ հաշ վի չի առն վում ան ձին կեն-
սա թո շակ չվճա րե լը` ա ռանց նրա կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քի դա դա րեց ման կոնկ րետ 
հան գա մանք նե րը հաշ վի առ նե լու, ի րա վա չափ չէ և չի հա մա պա տաս խա նում ի րա վա կան ո րո շա-
կիութ յան սահ մա նադ րա կան սկզբուն քի պա հանջ նե րին: Ն ման ի րա վա կար գա վոր ման պա րա գա-
յում ան ձը զրկվում է նաև կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քի դա դա րեց ման հար ցը դա տա կան 
կար գով բո ղո քար կե լու, ինչ պես նաև իր սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ դա տա կան 
պաշտ պա նութ յան հնա րա վո րութ յու նից: 

61. Տե՛ս ՍԴՈ- 649, ՍԴՈ- 731, ՍԴՈ- 792, ՍԴՈ- 902, ՍԴՈ- 966, ՍԴՈ- 1142, ՍԴՈ- 1424։
62.  Հա մա ձայն ՀՀ սո ցի ա լա կան ա պա հո վագ րու թյան պե տա կան հիմ նադ րա մի տվյալ նե րի՝ մի այն հիմ նադ րա մի հա մա կար-
գում հաշ վառ ված 530246 կեն սա թո շա կա ռու նե րից կա սեց վել էր 1317-ին կեն սա թո շա կի վճա րու մը՝ սո ցի ա լա կան քարտ չու-
նե նա լու պատ ճա ռով։
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ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ 
օ րենսդ րա կան նոր մե րի սահ մա նադ րա կա նութ յան վի ճարկ ման փոր ձի (2006-2018 թթ․) ու սում-
նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ դրանց դա տա կան պաշտ պա նութ յու նը Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նում ձևա վո րել է բա վա կա նին ա ռա ջա դի մա կան և ն շա նա կա լի սահ մա նադ րա կան նա խա-
դե պա յին ի րա վունք։ 

Վե րոնշ յալ ո րո շում նե րի շրջա նակ նե րում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րում 
ՍԴ-ի կող մից կա տար վել են կար ևոր շեշ տադ րում ներ, և տր վել են ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն 
ու նե ցող մեկ նա բա նութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես․ 

• Ար ձա նագր վել են սո ցիա լա կան ի րա վուն քի (սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քի) 
ան մի ջա կան գոր ծո ղութ յու նը և պե տութ յան սահ մա նա փակ վա ծութ յունն այդ ի րա վուն քով 
(ՍԴՈ-1142)։

• Սահ մա նադ րա կան ի րա վա կար գա վոր ման մեկ նա բան ման արդ յուն քում հստա կեց վել է, որ 
օրենսդիրի հա յե ցո ղութ յանն է թողն ված ինչ պես սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ա պա հո-
վութ յան ծա վա լի՝ քա նա կա նա կան ո րո շա կիութ յան, այն պես էլ ձևե րի ընտ րութ յան խնդի րը 
(ՍԴՈ-114263):

• ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի վե րա-
բեր յալ կար գա վո րում ներ սահ մա նե լիս օրենսդիրի հա յե ցո ղութ յու նը սահ մա նա փակ ված է, 
մաս նա վո րա պես հա մա չա փութ յան և հա մա մաս նա կա նութ յան, լե գի տիմ ակն կա լիք նե րի 
հան դեպ հար գան քի և  ի րա վա կան ո րո շա կիութ յան հիմ նա րար սկզբունք նե րով և պայ մա-
նա վոր ված է մի կող մից՝ պե տութ յան սո ցիալ-տնտե սա կան հնա րա վո րութ յուն նե րով, մյուս 
կող մից՝ սո ցիա լա կան պե տութ յան սահ մա նադ րա կան բնույ թի պա հանջ նե րով (ՍԴՈ-1142, 
ՍԴՈ-723)64։ 

• Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը մեկ նա բա նել է կոնկ րետ սո ցիա լա կան ի րա վունքն ու ցույց 
տվել դրա բո վան դա կա յին նշա նա կութ յու նը՝ մաս նա վո րա պես նշե լով, որ « Սո ցիա լա կան 
ա պա հո վութ յունն ան ձի ի րա վունք լի նե լուց զատ պե տութ յան պո զի տիվ պար տա վո րութ-
յամբ պայ մա նա վոր ված նպա տա կա յին գոր ծա ռույթ է, քա նի որ ուղղ ված է հա սա րա կութ յան 
այն խա վե րի կեն սա գո յի ա պա հով մա նը, ով քեր ի րեն ցից ան կախ պատ ճառ նե րով դա ա նել 
չեն կա րող»։ «Ակն հայտ է, որ սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան խնդիր նե րին տար բե րակ ված 
լու ծում պետք է տրվի, եւ դրանք չեն կա րող տար րա լուծ վել սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րութ-
յան ու սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան խնդիր նե րում» (ՍԴՈ-1142):

• Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ի րա վա կան գնա հա տա կան է տվել ինչ պես սո ցիա լա կան 
ի րա վուն քի (կոնկ րետ դեպ քում՝ բժշկա կան օգ նութ յան ու սպա սարկ ման ի րա վուն քի) ի րաց-
ման ա պա հով ման, այն պես էլ այդ ի րա վուն քի պահ պան ման ծրագ րեր եւ արդ յու նա վետ ու 
մատ չե լի բժշկա կան սպա սարկ ման պայ ման ներ ա պա հո վե լու պե տութ յան պար տա կա նութ-
յան` որ պես սահ մա նադ րաի րա վա կան նպա տա կի ի րաց վե լիութ յան խնդրին (ՍԴՈ-913):

• Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը դի տար կել է սո ցիա լա կան ի րա վուն քի ի րա ցու մը ոչ խտրա-
կան հի մունք նե րի տե սանկ յու նից և վի ճարկ վող նոր մե րը հա մա րել է աշ խա տան քի ա զատ 
և  անխտ րա կան ընտ րութ յան ու սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ան ձի ի րա վունք նե րի միա-
տեղ ի րաց մա նը խո չըն դո տող, ինչ պես նաև աշ խա տան քի ի րա վուն քի ի րա ցումն ան ձի սո-
ցիա լա կան ի րա վուն քի ի րաց ման փաս տով պայ մա նա վո րող ոչ ի րա վա չափ նոր մեր, ո րոնք 
ի մաս տազր կում են Սահ մա նադ րութ յան 32-րդ և 37-րդ հոդ ված նե րով ե րաշ խա վոր ված ան-

63. Տե՛ս նույն տե ղում։
64. Տե՛ս նույն տե ղում։
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ձի ի րա վունք նե րի բո վան դա կութ յունն ու սահ մա նա փա կում նրա հիմ նա կան ի րա վունք նե-
րը և  ա զա տութ յուն նե րը (ՍԴՈ-792)։ Սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի անխտ րա կան ի րաց մա նը 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն անդ րա դար ձել է նաև իր ՍԴՈ-731 ո րոշ ման մեջ։

• Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը վի ճարկ վող նոր մե րը գնա հա տել է սո ցիա լա կան պե տութ-
յան հիմ նա կան խնդիր նե րի տե սանկ յու նից, ո րոնք ստա ցել են հա մա պա տաս խան սահ մա-
նադ րա կան ամ րագ րում։ Մաս նա վո րա պես իր ՍԴՈ-649 ո րոշ ման մեջ65 Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ «Ն կա տի ու նե նա լով, որ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի հատ կա պես 
2-րդ մա սի գոր ծո ղութ յան հե տե ւան քով նյու թա կան դժվա րին վի ճա կում հայտն ված նե րի 
զգա լի մա սը թո շա կա ռու ներ են, այդ նոր մե րը խո չըն դո տում են Սահ մա նադ րութ յան 48-րդ 
հոդ վա ծի 12-րդ կե տի պա հան ջի կա տա րու մը, ո րով սո ցիա լա կան պե տութ յան հիմ նա կան 
խնդիր նե րից է հռչակ վել տա րեց մարդ կանց ար ժա նա պա տիվ կեն սա մա կար դա կի ա պա հո-
վու մը»։

• Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ի րա վա կան գնա հա տա կան է տվել սո ցիա լա կան ի րա-
վունք նե րի ի րաց ման հետ կապ ված կար գա վոր ման հե տա դարձ ու ժին՝ մաս նա վո րա պես 
նշե լով, որ « Կա տար ված աշ խա տան քի վար ձատ րութ յու նից զրկե լը, նախ կի նում սո ցիա-
լա կան ա պա հո վութ յան պար տա դիր վճար նե րի կա տա րու մով վաս տա կած կեն սա թո շա կի 
վճար ման կա սե ցու մը, ինչ պես նաեւ մինչ օ րեն քի ըն դու նու մը կա յա ցած աշ խա տան քա յին 
պայ մա նագ րե րով չնա խա տես ված նոր պայ ման ա վե լաց նե լու պար տադ րան քը նշա նա կում 
է, հա կա ռակ սահ մա նադ րա կան այս պա հան ջին, հե տա դարձ ուժ տալ օ րեն քին: Օ րեն քի հե-
տա դարձ գոր ծո ղութ յունն ա ռա վել ցայ տուն է այն բազ մա թիվ դեպ քե րում, երբ աշ խա տա-
վար ձի կամ թո շա կի վճա րում նե րի ու շաց ման հե տե ւան քով քա ղա քա ցին զրկվել է օ րեն քի 
ու ժի մեջ մտնե լուն նա խոր դող տար վա կեն սա թո շա կից կամ աշ խա տա վար ձից»66:

65. Տե՛ս ո րոշ ման 4-րդ կե տը։
66. Տե՛ս նույն տե ղում։
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Շրջակա միջավայրի իրավունքների 
սահմանադրական երաշխիքների 
վերանայում 

Շր ջա կա մի ջա վայ րի ի րա վունք նե րը միա վո րում են մի շարք խաչ վող սո ցիալ-տնտե սա կան 
և քա ղա քա կան ի րա վունք նե ր, մաս նա վո րա պես՝ ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի, սե փա կա նութ յան 
ի րա վուն քի, տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան ի րա վուն քի, բա վա րար կեն սա մա կար դա կի և  այլ 
ի րա վունք նե րի բնա պահ պա նա կան աս պեկտ նե րը, և արժանապատիվ կյանքի ապահովման 
անբաժանելի մաս են:

ՀՀ գոր ծող Սահ մա նադ րութ յու նը պա րու նա կում է նոր մեր, ո րոնք վե րա բե րում են շրջա կա 
մի ջա վայ րի խթան ման պե տութ յան պար տա վո րութ յուն նե րին և շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա-
նութ յան ան հատ նե րի պար տա վո րութ յուն նե րին:

Մաս նա վո րա պես Սահ մա նադ րութ յան 12-րդ հոդ վածն ամ րագ րում է. 
«1. Պետությունը խթանում է շրջակա միջավայրի պահպանությունը, բարելավումը և վերա
կանգնումը, բնականպաշարներիողջամիտօգտագործումը՝ ղեկավարվելով կայունզարգացման
սկզբունքովևհաշվիառնելովպատասխանատվություննապագասերունդներիառջև:2.Յուրա
քանչյուրոքպարտավորէհոգտանելշրջակամիջավայրիպահպանությանմասին»:

Կար ևոր է ար ձա նագ րել, որ մի շարք ե րաշ խիք ներ, ո րոնք ամ րագր ված էին 2005 թ. խմբա- 
գ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յամբ, 2015 թ. փո փո խութ յուն նե րով վե րաց վել են կամ փո փոխ վել: 
Մաս նա վո րա պես 2005 թ. խմբագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յան 10-րդ հոդ վածն ամ րագ րում էր 
պե տութ յան պար տա վո րութ յու նը՝ ա պա հո վե լու շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նութ յու նը, վե րա-
կանգ նու մը և բ նա կան պա շար նե րի ող ջա միտ օգ տա գոր ծու մը: 31-րդ հոդ վածն ամ րագ րում էր, 
որ սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը վնաս չպետք է պատ ճա ռի շրջա կա մի ջա վայ-
րին: 33.2-րդ հոդ վածն ամ րագ րում էր յու րա քանչ յու րի ի րա վուն քը՝ ապ րե լու իր ա ռող ջութ յա նը և 
բա րե կե ցութ յա նը նպաս տող շրջա կա մի ջա վայ րում և պարտավորությունը՝ ան ձամբ և  այ լոց հետ 
հա մա տեղ պահ պա նե լու և բա րե լա վե լու շրջա կա մի ջա վայ րը: Նույն հոդ վա ծը նաև սահ մա նում 
էր պաշ տո նա տար ան ձանց պա տաս խա նատ վութ յու նը բնա պահ պա նա կան տե ղե կատ վութ յու նը 
թաքց նե լու կամ դրա տրա մադ րու մը մեր ժե լու հա մար: 

Այս պի սով՝ 2005 թ. Սահ մա նադ րութ յամբ ամ րագր ված սահ մա նադ րաի րա վա կան մի 
շարք ե րաշ խիք ներ 2015 թ. Սահ մա նադ րութ յան տեքս տում տեղ չգտան, ին չի արդ յուն քում 
շրջա կա մի ջա վայ րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի 
ա ռու մով ար ձա նագր վեց հե տըն թաց67:

67.  Հե տըն թացն ար ձա նագ րում են նաև ո լոր տի մաս նա գետ նե րը, ա ռա վել ման րա մասն տե՛ս https://www.ecolur.org/hy/news/
electionspoliticsecology/---: /7694/?fbclid=IwAR3uynJxZ6CC9cH_jz19iQvNQ6sH4dopVNdJnZup0be492KOPmVJN8Rvnqk։

2

https://www.ecolur.org/hy/news/electionspoliticsecology/---: /7694/?fbclid=IwAR3uynJxZ6CC9cH_jz19iQvNQ6sH4dopVNdJnZup0be492KOPmVJN8Rvnqk
https://www.ecolur.org/hy/news/electionspoliticsecology/---: /7694/?fbclid=IwAR3uynJxZ6CC9cH_jz19iQvNQ6sH4dopVNdJnZup0be492KOPmVJN8Rvnqk
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ԲԱԺԻՆ 2.1ԲԱԺԻՆ 2.1
Շր ջա կա մի ջա վայ րի ի րա վունք նե րի սահ մա նադ րաի րա վա կան Շր ջա կա մի ջա վայ րի ի րա վունք նե րի սահ մա նադ րաի րա վա կան 
կար գա վոր ման ժա մա նա կա կից մի տում նե րը և մի ջազ գա յին կար գա վոր ման ժա մա նա կա կից մի տում նե րը և մի ջազ գա յին 
ի րա վա կան նոր մե րըի րա վա կան նոր մե րը

ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց վել են մի շարք մի ջազ գա յին փաս տաթղ թեր, ո րոնք այս կամ այն չա-
փով վե րա բե րում են շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յա նը: Շր ջա կա մի ջա վայրն ուղ ղա կիո րեն 
նշվում է Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ-
նագ րի՝ ա ռող ջութ յան ի րա վունքն ամ րագ րող հոդ վա ծում (հոդ ված 12.2): 

Շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յան՝ մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն ներ ա ռա ջաց նող 
մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րի շար քում են Մ շա կու թա յին և բ նութ յան հա մաշ խար հա յին ժա-
ռան գութ յան պաշտ պա նութ յան մա սին Յու նես կո յի կոն վեն ցիան68 (1972 թ․), Օ զո նա յին շեր տի 
պահ պա նութ յան մա սին Վիեն նա յի կոն վեն ցիան69 (1985 թ․), Օ զո նա յին շեր տը քայ քա յող նյու թե-
րի մա սին Մոն րեա լի կոն վեն ցիան70 (1987 թ․), Կ լի մա յի փո փո խութ յան մա սին ՄԱԿ-ի շրջա նա-
կա յին կոն վեն ցիան71 (1992 թ․), Կեն սա բազ մա զա նութ յան մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիան (1992 թ․), 
«Շր ջա կա մի ջա վայ րի առն չութ յամբ տե ղե կութ յան մատ չե լիութ յան, ո րո շում նե րի ըն դուն ման 
գոր ծըն թա ցին հա սա րա կութ յան մաս նակ ցութ յան և  ար դա րա դա տութ յան մատ չե լիութ յան մա-
սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիան (Օր հու սի կոն վեն ցիա, 1998 թ.)72 և  այլն։ 

Անվ տանգ, մա քուր, ա ռողջ և կա յուն շրջա կա մի ջա վայ րի ի րաց ման կա պակ ցութ յամբ մար-
դու ի րա վունք նե րի պար տա վո րութ յուն նե րի հար ցե րով ՄԱԿ-ի ան կախ փոր ձա գետն իր 2012 թ․ 
զե կույ ցում նշել է, որ մար դու ի րա վունք նե րի և շր ջա կա մի ջա վայ րի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի 
«հստակ հաս տատ ված» կող մե րից մեկն այն է, որ «շրջակամիջավայրիվատթարացումըկարողէ
ունենալևունենումէբացասականազդեցությունմարդուիրավունքներիլայնցանկինկատմամբ»73: 
Այդ պի սի ի րա վունք նե րի ցան կում են կյան քի, ա ռող ջութ յան պահ պան ման, պատ շաճ բնա կա րա-
նի, սննդի և  այլ ի րա վունք ներ: Այս մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րից բա ցի՝ ՄԱԿ-ի հա տուկ ըն թա-
ցա կար գե րի շրջա նա կում ձևա վոր վել է նաև շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նութ յան վե րա բեր յալ 
«փա փուկ» ի րա վուն քի (softlaw) աղբ յուր նե րի լայն ցանկ74, ո րոնք ի րենց հա մադ րութ յան մեջ վեր-
հա նել են շրջա կա մի ջա վայ րին առնչ վող պե տութ յուն նե րի պար տա վո րութ յուն նե րի հիմ նա կան 
շրջա նա կը՝

• ըն դու նել և կի րա ռել ի րա վա կան կար գա վո րում ներ՝ պաշտ պա նե լու հա մար շրջա կա մի ջա-
վայ րը մի ջամ տութ յու նից և  ա պա հո վե լու հա մար մար դու՝ ա ռողջ շրջա կա մի ջա վայ րի ի րա-
վուն քի ի րա ցու մը,

• կար գա վո րել մաս նա վոր ո լոր տը՝ նվա զեց նե լու հա մար շրջա կա մի ջա վայ րին հասց վող վնա սը:

68. ՀՀ-ի հա մար ու ժի մեջ է 1993 թ-ից, http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=37370: 
69. ՀՀ-ի հա մար ու ժի մեջ է 1999 թ-ից, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76866: 
70. ՀՀ-ի հա մար ու ժի մեջ է 1999 թ-ից, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76867: 
71. ՀՀ-ի հա մար ու ժի մեջ է 1994 թ-ից, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77806: 
72. ՀՀ-ի հա մար ու ժի մեջ է 2001 թ-ից, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=77849: 
73. Տե՛ս Ա նվ տանգ, մա քուր, ա ռողջ և կա յուն շր ջա կա մի ջա վայ րի ի րաց ման կա պակ ցու թյամբ մար դու ի րա վունք նե րի պար-
տա վո րու թյուն նե րի հար ցե րով ՄԱԿ-ի ան կախ փոր ձա գե տի նախ նա կան զե կույց, A/HRC/22/43, § 34 (ա նգ լե րեն), https://
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-43_en.pdf: 
74. ՄԱԿ-ի Մար դու ի րա վունք նե րի խորհր դի նշա նա կած՝ Ա նվ տանգ, մա քուր, ա ռողջ և կա յուն շր ջա կա մի ջա վայ րի ի րաց-
ման կա պակ ցու թյամբ մար դու ի րա վունք նե րի պար տա վո րու թյուն նե րի հար ցե րով ան կախ փոր ձա գե տի և Շր ջա կա մի-
ջա վայ րի հար ցե րով հա տուկ զե կու ցո ղի զե կույց նե րը, Պատ շաճ բնա կա րա նի ի րա վուն քի հա տուկ զե կու ցո ղը, Ծայ րա հեղ 
աղ քա տու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի հար ցե րով հա տուկ զե կու ցո ղը, Սնն դի ի րա վուն քի մա սով հա տուկ զե կու ցո ղը, 
Յու րա քան չյու րի՝ ֆի զի կա կան և մտա վոր ա ռող ջու թյան բարձ րա գույն հա սա նե լի չա փո րո շիչ նե րից օ գտ վե լու ի րա վուն քի 
հա տուկ զե կու ցո ղը, Ի րա վա պաշտ պան նե րի ի րա վի ճա կի մա սին հա տուկ զե կու ցո ղի զե կույց նե րը: 

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=37370
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76866
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76867
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77806
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=77849
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-43_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-43_en.pdf
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Հատ կա պես կար ևոր է պե տութ յան պար տա վո րութ յու նը՝ բնակ չութ յա նը պաշտ պա նե լու մաս-
նա վոր ըն կե րութ յուն նե րի կող մից շրջա կա մի ջա վայ րին հասց ված վնա սից, և հենց այս ա ռու մով 
ու ժեղ սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք ներ են անհ րա ժեշտ: Սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և մ շա կու-
թա յին ի րա վունք նե րի կո մի տեն նշել է, որ «կորպորացիաներիգործողություններըբացասաբարկա
րողենանդրադառնալկոնվենցիայովամրագրվածիրավունքներիիրացմանվրա», նե րառ յալ շրջա կա 
մի ջա վայ րի նկատ մամբ վնա սա կար ազ դե ցութ յու նը, և պն դել է, որ «պետություններիպարտավո
րություննէապահովել,որկոնվենցիայովամրագրվածտնտեսական,սոցիալականևմշակութայինբո
լորիրավունքներըպաշտպանվեն,ևիրավատերերըպաշտպանվածլինենկորպորատիվգործողութ
յուններից»75:

Տար բեր երկր նե րում առ կա շրջա կա մի ջա վայ րին առնչ վող սահ մա նադ րա կան կար գա վո րում-
նե րը կա րե լի է դա սա կար գել հետև յալ խմբե րի՝

• պե տութ յան պար տա վո րութ յուն ներ՝ ուղղ ված շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յա նը,
• շրջա կա մի ջա վայ րի նյու թա կան ի րա վունք ներ, այն է՝ անվ տանգ, մա քուր շրջա կա մի ջա վայ-

րի ի րա վունք,
• շրջա կա մի ջա վայ րի ըն թա ցա կար գա յին ի րա վունք ներ՝ շրջա կա մի ջա վայ րի մա սին տե ղե-

կութ յուն ստա նա լու ի րա վունք,
• շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յան ան հա տա կան պար տա վո րութ յուն ներ սահ մա նող 

նոր մեր,
• այլ մաս նա վոր կար գա վո րում ներ՝ տվյալ պե տութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը հաշ վի 

առ նե լով:        

Ներ կա յումս շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված սահ մա նադ րա կան դրույթ-
ներ76 առ կա են ա վե լի քան 90 երկր նե րի ազ գա յին սահ մա նադ րութ յուն նե րում, նե րառ յալ Հու նաս-
տա նի, Պոր տու գա լիա յի, Իս պա նիա յի, Նոր վե գիա յի, Բ րա զի լիա յի, Չի լիի, Ար գեն տի նա յի, Աֆ րի-
կա յի և Ա սիա յի երկր նե րի մե ծա մաս նութ յան սահ մա նադ րութ յուն նե րը77: Այս հա մա տեքս տում                  
2015 թ. ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու նում առ կա է միայն մաս նա վոր կար գա վո րում պե տութ յան պար-
տա վո րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ՝ շրջա կա մի ջա վայ րի խթան ման մա սով: 

Այս պի սով՝ շրջա կա մի ջա վայ րի ի րա վուն քի վե րա բեր յալ այլ երկր նե րի սահ մա նադ րաի րա վա-
կան կար գա վո րում նե րը և մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային մեխանիզմ- 
ները մար դու ի րա վունք նե րի մե խա նիզմ նե րը բա վա կա նին զար գա ցում են ապ րել և  ուր վագ ծել 
են բնա պահ պա նա կան ո լոր տում արդ յու նա վետ սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վո րում նե րի 
շրջա նա կը: Մինչ դեռ ՀՀ գոր ծող Սահ մա նադ րութ յու նը նա խոր դի հա մե մա տութ յամբ հրա ժար-
վել է նույ նիսկ շրջա կա մի ջա վայ րի վե րա բեր յալ ամ րագր ված նյու թա կան (ա ռողջ շրջա կա մի ջա-
վայ րի) և  ըն թա ցա կար գա յին (բնա պահ պա նա կան տե ղե կատ վութ յուն ստա նա լու) ի րա վունք նե րի 
սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րագ րու մից:

75. Տե՛ս Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի կո մի տե ի պն դու մը մաս նա վոր ո լոր տի և տն տե սա-
կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի ա ռն չու թյամբ պե տու թյան պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, 
E/C.12/2011/1, § 1 (ա նգ լե րեն), https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCu-
W1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMKOgNxs%2fCpnVM8K6XpeNimFvrj%2f4tQZvhH%2bXM9vEaJmHSX3FSXAcTmJ%2bW-
c3iPSLafnoFpGQ9KIHCXooWHCPCpQt։ 
76. Շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան, ան վտանգ, մա քուր շր ջա կա մի ջա վայ րի ի րա վուն քի, շր ջա կա մի ջա վայ րի մա-
սին տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քի և այլ կար գա վո րում նե րի մա սով: 
77. Ման րա մասն ցան կը տե՛ս The Status of Constitutional Protection for the Environment in Other Nations, Paper 4, David R. 
Boyd, 2013 (ա նգ լե րեն), https://davidsuzuki.org/wp-content/uploads/2013/11/status-constitutional-protection-environment-oth-
er-nations.pdf:

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMKOgNxs%2fCpnVM8K6XpeNimFvrj%2f4tQZvhH%2bXM9vEaJmHSX3FSXAcTmJ%2bWc3iPSLafnoFpGQ9KIHCXooWHCPCpQt
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMKOgNxs%2fCpnVM8K6XpeNimFvrj%2f4tQZvhH%2bXM9vEaJmHSX3FSXAcTmJ%2bWc3iPSLafnoFpGQ9KIHCXooWHCPCpQt
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMKOgNxs%2fCpnVM8K6XpeNimFvrj%2f4tQZvhH%2bXM9vEaJmHSX3FSXAcTmJ%2bWc3iPSLafnoFpGQ9KIHCXooWHCPCpQt
 https://davidsuzuki.org/wp-content/uploads/2013/11/status-constitutional-protection-environment-other-nations.pdf
 https://davidsuzuki.org/wp-content/uploads/2013/11/status-constitutional-protection-environment-other-nations.pdf
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ԲաԲաժին 2.2ժին 2.2
ՀՀ ներ պե տա կան հա մա տեքս տը և շր ջա կա մի ջա վայ րի ՀՀ ներ պե տա կան հա մա տեքս տը և շր ջա կա մի ջա վայ րի 
ի րա վունք նե րի սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի վե րա նայ ման ի րա վունք նե րի սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի վե րա նայ ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նըանհ րա ժեշ տութ յու նը

Շր ջա կա մի ջա վայ րին առնչ վող սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վո րում նե րի լա վա գույն շրջա-
նա կը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է ներ պե տա կան բնա պահ պա նա կան ի րա վի ճա կով և  ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րով: 

ՀՀ-ում վեր ջին տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում բնա պահ պան նե րի կող մից բարձ րա ձայն վել են 
բնա պահ պա նա կան բազ մա թիվ խնդիր նե րի մա սին: Մաս նա գետ նե րի պնդմամբ բնա պահ պա նա-
կան օ րենսդ րութ յան ան կա տա րութ յան, գոր ծող օ րենք նե րի պա հանջ նե րի շրջանց ման, պե տա-
կան և մաս նա վոր սուբ յեկտ նե րի նկատ մամբ ան բա վա րար հսկո ղութ յան և վե րահս կո ղութ յան 
պայ ման նե րում շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նութ յու նը ե ղել է ոչ լիար ժեք, բնա կան ռե սուրս ներն 
օգ տա գործ վել են ոչ ռա ցիո նալ78: Բ նա պահ պա նա կան բազ մա թիվ ո լորտ նե րում (ջրա յին ռե սուրս-
նե րից մինչև ան տա ռա հա տում ներ և հան քարդ յու նա բե րութ յուն) խնդիր ներ ար ձա նագր վել են ոչ 
միայն բնա պահ պան նե րի կող մից, այլև հաս տատ վել են պե տութ յան կող մից Շր ջա կա մի ջա վայ-
րի պահ պա նութ յան և բ նա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման կա ռա վար ման ռազ մա վա րութ յամբ: 
Մաս նա վոր ո լոր տի նկատ մամբ պատ շաճ վե րահս կո ղութ յան բա ցա կա յութ յան մա սին է վկա յում 
նաև հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում առ կա ի րա վի ճա կը, ո րը հան գեց րել է նաև հա սա րա կա-
կան բո ղո քի ա լիք նե րի79:

Այս տե սանկ յու նից ՀՀ-ում հատ կա պես կար ևոր են դառ նում ա ռողջ շրջա կա մի ջա վայ րի ի րա-
վուն քի և բ նա պահ պա նա կան նպա տակ նե րով մաս նա վոր կոր պո րա ցիա նե րի ի րա վունք նե րի սահ-
մա նա փակ ման սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րագ րում նե րը:

Նա խոր դիվ թվարկ ված մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի ա ռանց քա յին մո տե ցումն այն 
է, որ պե տութ յուն նե րը պար տա վո րութ յուն ու նեն բնակ չութ յա նը պաշտ պա նե լու շրջա կա մի ջա-
վայ րին պատ ճառ վող այն պի սի վնաս նե րից, ո րոնք մի ջամ տում են մար դու ի րա վունք նե րի ի րաց-
մա նը: Ուս տի սոսկ «շրջակամիջավայրիպահպանության, բարելավմանև վերականգնմանխթա
նումը»,ինչ պես սահ ման վում է ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 12-րդ հոդ վա ծով, չի կա րող դի տարկ վել 
որ պես անվ տանգ, մա քուր, ա ռողջ և կա յուն շրջա կա մի ջա վայ րի ա պա հով ման բա վա րար ե րաշ-
խիք: Այն չի կա րող տվյալ ե րաշ խի քի և մար դու մի շարք այլ ի րա վունք նե րի միջև ուղ ղա կի կա պի 
և հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րի ա պա հով ման հիմք լի նել, մինչ դեռ դա են 
պա հան ջում ներ կա յիս ի րա վա կան զար գաց ման մի տում նե րը: Այս ա ռու մով  2005 թ. Սահ մա նադ-
րութ յան կար գա վո րում ներն ա վե լի բարձր ե րաշ խիք ներ էին նա խա տե սում, ո րոնց վե րա կանգ նու-
մը մե ծա պես կբարձ րաց նի շրջա կա մի ջա վայ րի ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յան մա կար դա կը:

Մաս նա վո րա պես ա ռողջ շրջա կա մի ջա վայ րի ի րա վուն քի ամ րագ րու մը Սահ մա նադ րութ յան 
2-րդ գլ խում՝ որ պես սահ մա նադ րա կան դա տա կան վի ճար կե լիութ յուն ու նե ցող ան մի ջա կա նո րեն 
գոր ծող սուբ յեկ տիվ ի րա վունք, քա ղա քա ցի նե րի կող մից ա ռողջ շրջա կա մի ջա վայ րի նկատ մամբ 
ի րենց պա հան ջա տի րութ յան կար ևո րա գույն սահ մա նադ րաի րա վա կան հիմ քը կա րող է դառ նալ:

Ս րա մա սին է վկա յում մի շարք երկր նե րի, օ րի նակ՝ Կոս տա Ռի կա յի և Ար գեն տի նա յի փոր-
ձը: Այս պես՝ Կոս տա Ռի կա յի Սահ մա նադ րա կան պա լա տը, հիմն վե լով ի րենց Սահ մա նադ րութ յան 
50-րդ հոդ վա ծի վրա, ո րը սահ մա նում է ա ռողջ շրջա կա մի ջա վայ րի ի րա վուն քը, 1989 թ -ից մինչև 

78. Տե՛ս Է կո լո գի ա կան քա ղա քա կա նու թյու նը Հա յաս տա նում, Վ․ Բուռ նա զյան, https://ge.boell.org/en/2019/06/24/ekolo-
giakan-kaghakakanowtyowne-hayastanowm։
79. Տե՛ս, օ րի նակ, Ա մուլ սա րի հան քի շա հա գործ ման ա ռն չու թյամբ հան րային բո ղոք նե րի ակ նար կը, https://www.ecolur.org/
hy/news/amulsar/։

https://ge.boell.org/en/2019/06/24/ekologiakan-kaghakakanowtyowne-hayastanowm
https://ge.boell.org/en/2019/06/24/ekologiakan-kaghakakanowtyowne-hayastanowm
https://www.ecolur.org/hy/news/amulsar/
https://www.ecolur.org/hy/news/amulsar/
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2012 թ. 85 գործ է քննել շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նութ յան հար ցե րի վե րա բեր յալ և գոր ծե րից 
36-ի դեպ քում հա կա սահ մա նադ րա կա նութ յան մա սին ո րո շում է կա յաց րել80: Ար գեն տի նա յի Գե-
րա գույն դա տա րա նը ևս շր ջա կա մի ջա վայ րի ի րա վուն քի վե րա բեր յալ ա ռա ջա դեմ նա խա դե պա-
յին ո րո շում է կա յաց րել՝ հիմն վե լով Ար գեն տի նա յի Սահ մա նադ րութ յան 41-րդ հոդ վա ծի վրա, ո րը 
սահ մա նում է յու րա քանչ յու րի ա ռողջ և բա լան սա վոր ված շրջա կա մի ջա վայր ու նե նա լու ի րա վուն-
քը, որն անհ րա ժեշտ է մար դու զար գաց ման հա մար՝ չվտան գե լով հե տա գա սե րունդ նե րին81:

Սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հա մար շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ-
յու նը որ պես ա ռան ձին նպա տակ սահ մա նե լը սահ մա նադ րաի րա վա կան հիմք կա րող է լի նել խո-
շոր կոր պո րա ցիա նե րի նկատ մամբ սահ մա նա փա կող օ րենսդ րութ յուն ձևա վո րե լու հա մար: Այս 
մո տե ցու մը հա մա հունչ է ՄԻԵԴ-ի նա խա դե պա յին ի րա վուն քին ինչ պես ՄԻԵԿ-ի 8-րդ հոդ վա ծի՝ 
մաս նա վոր կյան քի ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յան, այն պես էլ ՄԻԵԿ-ի 1-ին ար ձա նագ րութ յան 
1-ին հոդ վա ծի սահ մա նա փակ ման ի րա վա չա փութ յան տե սանկ յու նից: Շր ջա կա մի ջա վայ րի վե-
րա բեր յալ գոր ծեր քննե լիս ՄԻԵԴ-ը շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յու նը դի տար կել է որ պես 
հան րա յին շա հի պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված օ րի նա կան նպա տակ, իսկ ո րոշ գոր ծե րով նաև պե-
տութ յան պո զի տիվ պար տա կա նութ յուն ՄԻԵԿ-ի 8-րդ հոդ վա ծի շրջա նա կում82: Մաս նա վո րա-
պես Օ’ՍալիվանՄքքարթիՄասըլԷլթիդինընդդեմԻռլանդիայի գոր ծով ՄԻԵԴ-ը ի րա վա չափ է 
հա մա րել ձկնա բու ծութ յան ո լոր տում աշ խա տող կազ մա կեր պութ յան սե փա կա նութ յան ի րա վուն-
քի սահ մա նա փա կում նե րը (կրած ֆի նան սա կան վնաս նե րը)83 ՄԻԵԿ-ի 1-ին ար ձա նագ րութ յան 
1-ին հոդ վա ծի հա մա տեքս տում, քա նի որ դրանք ար վել են ԵՄ շրջա կա մի ջա վայ րի չա փա նիշ նե-
րին հա մա պա տաս խա նե լու հա մար և  ու նե ցել են օ րի նա կան նպա տակ: 

Բ նա պահ պա նա կան տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ յան սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րա- 
գ րու մը բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րի նկատ մամբ հա սա րա կա կան վե րահս կո ղութ յան սահ մա-
նադ րաի րա վա կան հիմք կա րող է դառ նալ: Սա նաև հա մա պա տաս խա նում է Օր հու սի կոն վեն-
ցիա յի 4-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին, որն ամ րագ րում է բնա պահ պա նա կան տե ղե կատ վութ յան 
տրա մադր ման պե տութ յան պար տա վո րութ յու նը և  այդ տե ղե կատ վութ յու նը մեր ժե լու բա ցա ռիկ 
դեպ քե րը: Մաս նա վո րա պես նշվում է, որ բնա պահ պա նա կան տե ղե կատ վութ յան հարց ման դեպ-
քում անհ րա ժեշ տութ յուն չկա անձ նա կան հե տաքրք րութ յու նը հիմ նա վո րե լու: Սա բնա պահ պա-
նա կան տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ յու նը ա ռանձ նա հա տուկ է դարձ նում տե ղե կատ վութ յան 
այլ ձևե րի հա մե մա տութ յամբ, ո րոնց հարց ման դեպ քում ան ձը անձ նա կան հե տաքրք րութ յուն 
պետք է ցույց տա: Ս րա նով է պայ մա նա վոր ված բնա պահ պա նա կան տե ղե կատ վութ յան տրա-
մադր ման մա սով հա տուկ սահ մա նադ րաի րա վա կան ե րաշ խի քի ամ րագր ման անհ րա ժեշ տութ-
յու նը:

80. Տե՛ս The Environmental Jurisprudence of Costa Rica’s Constitutional Court (ա նգ լե րեն), http://environmentalrightsdatabase.
org/the-environmental-jurisprudence-of-costa-ricas-constitutional-court/:
81. Մաս նա վո րա պես Մա տան զա Ռի ա խո ւե լո գե տի շր ջա կայ քը, ո րը Լա տի նա կան Ա մե րի կայի ա մե նաաղ տոտ ված քա ղա-
քային տա րածք նե րից է հա մար վում, ա ռող ջա կան մեծ վնաս ներ էր հասց նում տե ղի բնակ չու թյա նը: 2004 թ. բնա կիչ նե րից 
մե կը՝ Բե ատ րիս Մեն դո զան, ո րի ա ռող ջու թյու նը ևս կրել էր աղ տոտ վա ծու թյան ազ դե ցու թյու նը, դա տա կան կար գով կա րո-
ղա ցավ պար տա վո րեց նել քա ղա քային իշ խա նու թյուն նե րին, կա ռա վա րու թյանն ու 44 աղ տո տող կազ մա կեր պու թյուն նե րին 
ան ցկաց նել տես չա կան զն նում և սեղմ ժամ կե տում վե րա կանգ նել բնա կիչ նե րի՝ ա ռողջ մի ջա վայ րում ապ րե լու սահ մա նա- 
դ րա կան ի րա վուն քը։ Տե՛ս https://www.futurepolicy.org/crimes/argentinian-supreme-courts-pioneering-judgement-on-environ-
mental-rights: 
82. Տե՛ս Factsheet – Environment and the ECHR (ա նգ լե րեն), https://www.echr.coe.int/documents/fs_environment_eng.pdf։
83. Տե՛ս O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd v. Ireland, ECtHR, Application no. 44460/16, Judgement of 7 June 2018 
(ա նգ լե րեն), http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-183395:

http://environmentalrightsdatabase.org/the-environmental-jurisprudence-of-costa-ricas-constitutional-court/
http://environmentalrightsdatabase.org/the-environmental-jurisprudence-of-costa-ricas-constitutional-court/
https://www.futurepolicy.org/crimes/argentinian-supreme-courts-pioneering-judgement-on-environmental-rights/
https://www.futurepolicy.org/crimes/argentinian-supreme-courts-pioneering-judgement-on-environmental-rights/
https://www.echr.coe.int/documents/fs_environment_eng.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-183395
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ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ (Գլուխ 2)ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ (Գլուխ 2)

Սույն գլխում քննարկ ված խնդիր նե րի և ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րի արդ յուն քում 
ա ռա ջար կում ենք․

1. Սահ մա նադ րութ յան 12-րդ հոդ վա ծում ամ րագ րել պե տութ յան կող մից ա ռողջ, անվ տանգ 
շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յան պար տա վո րութ յու նը:

2. Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում որ պես ան մի ջա կա նո րեն գոր ծող սուբ յեկ տիվ ի րա վունք 
ամ րագ րել յու րա քանչ յու րի՝ ա ռողջ շրջա կա մի ջա վայ րում ապ րե լու ի րա վուն քը:

3. Սահ մա նադ րութ յան 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը լրաց նել բնա պահ պա նա կան տե ղե կա- 
տ վութ յու նը մեր ժե լու ան թույ լատ րե լիութ յան և  այդ տե ղե կատ վութ յու նը թաքց նե լու հա մար 
պա տաս խա նատ վութ յուն նա խա տե սող դրույ թով։

4. Սահ մա նադ րութ յան 60-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում, որ պես սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի 
սահ մա նա փակ ման հիմք, ամ րագ րել նաև շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յու նը:
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Երեխայի իրավունքների 
պաշտպանության սահմանադրական 
երաշխիքների վերանայում 

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու նում 2015 թ․ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րով ա ռան ձին ամ-
րագ րում ստա ցան ե րե խա յի ի րա վունք նե րը: Մաս նա վո րա պես Սահ մա նադ րութ յան 37-րդ հոդ-
վա ծում ամ րագր վեց․ 
«1.Երեխանիրավունքունիազատարտահայտելուիրկարծիքը,որը,երեխայիտարիքինևհասու
նությանմակարդակինհամապատասխան,հաշվիէառնվումիրենվերաբերողհարցերում:
2.Երեխայինվերաբերողհարցերումերեխայիշահերըպետքէառաջնահերթուշադրությանար
ժանանան:
3.Յուրաքանչյուրերեխաունիիրծնողներիհետկանոնավորանձնականփոխհարաբերություններ
ևանմիջականշփումներպահպանելուիրավունք՝բացառությամբայնդեպքի,երբդա,դատարանի
որոշմանհամաձայն,հակասումէերեխայիշահերին:Մանրամասներըսահմանվումենօրենքով:
4.Առանցծնողականխնամքիմնացածերեխաներըպետությանհոգածությանևպաշտպանության
ներքոեն»:

Հարկ է նշել, որ ե րե խա յի ո րոշ ի րա վունք ներ տեղ են գտել նաև Սահ մա նադ րութ յան 36-րդ 
(ծնող նե րի ի րա վունք նե րը և պար տա կա նութ յուն նե րը), 47-րդ (ՀՀ քա ղա քա ցիութ յան ի րա վուն քը) 
և 57-րդ (աշ խա տան քի ա զատ ընտ րութ յան և  աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րը) հոդ ված նե րում։ 
Սահ մա նադ րութ յան 86-րդ հոդ վա ծում որ պես պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան նպա տակ է ամ-
րագր ված երեխաներիանհատականությանլիակատարևբազմակողմանիզարգացմանհամարբա
րենպաստպայմաններիստեղծումը: Սահ մա նադ րութ յան 16-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մայրությունը
ևմանկությունըպետությանհատուկպաշտպանությանևհովանավորությաններքոեն:

Այս պի սով՝ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 16-րդ, 36-րդ, 86-րդ հոդ ված նե րի և 37-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սի դրույթ նե րը ե րե խա յին, ըն տա նի քը, ման կութ յու նը դի տար կում են որ պես հա տուկ հո գա-
ծութ յան և պաշտ պա նութ յան ա ռար կա, իսկ 37-րդ հոդ վա ծի 1-3-րդ մա սե րի, 47-րդ, 57-րդ հոդ-
ված նե րի դրույթ նե րը ե րե խա յին օժ տում են ան մի ջա կան գոր ծող ի րա վունք նե րով և ն րան դի-
տար կում որ պես ի րա վուն քի լիա կա տար սուբ յեկտ: 

Այս մո տեց մամբ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու նը հա մադ րում է մի ջազ գա յին փոր ձում պայ մա նա կա-
նո րեն ա ռանձ նաց վող «հա տուկ պաշտ պա նութ յան» և «ե րե խա յա կենտ րոն» սահ մա նադ րութ-
յուն նե րի տե սակ նե րը84: 

84. « Հա տուկ պաշտ պա նու թյան» սահ մա նադ րու թյուն նե րը ե րե խային դի տար կում են որ պես պաշտ պա նու թյան և հո գա-
ծու թյան օբյեկ տի և ոչ որ պես ա ռան ձին ի րա վա տե րե րի և պա րու նա կում են կար գա վո րում ներ ըն տա նի քի, ման կու թյան, 
ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան, ծնող նե րի պար տա վո րու թյուն նե րի և պե տու թյան հա տուկ հո գա ծու թյան մա սին: «Ե րե-
խա յա կենտ րոն» սահ մա նադ րու թյուն նե րը ե րե խային դի տար կում են որ պես ի րա վա տի րոջ և ի րա վա սուբյեկ տի և ամ րա- 
գ րում են ե րե խա նե րի հա մար սուբյեկ տիվ ի րա վունք ներ ու ե րե խա նե րի հետ պե տու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո-
րող հիմ նա րար սկ զբունք ներ, ի նչ պես՝ ե րե խայի լա վա գույն շա հը, լս ված լի նե լու ի րա վուն քը, կր թու թյան ի րա վուն քը, շա հա-
գոր ծու մից և վնա սա կար աշ խա տան քից զերծ լի նե լու ի րա վուն քը և այլն։ Տե՛ս P. Alston, J. Tobin, Laying the Foundations for 
Children’s Rights: An Independent Study of some Key Legal and Institutional Aspects of the Impact of the Convention on the Rights 
of the Child, UNICEF, 2005 (ա նգ լե րեն), https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ii_layingthefoundations.pdf:

3
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Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ե րաշ խիք նե րի գոր ծող սահ մա նադ րա կան կար-
գա վո րում նե րի ու սում նա սի րութ յու նը, սա կայն, ցույց է տա լիս, որ անհ րա ժեշտ են ո րո շա կի վե րա-
նա յում ներ, ո րոնց անդ րա դառ նում ենք տվյալ գլխում։ Մաս նա վո րա պես քննարկ վում են․

• «ե րե խա յի լա վա գույն շահ» եզ րույ թի սահ մա նադ րա կան ամ րագր ման վե րա նայ ման ան- 
հ րա ժեշ տութ յու նը,

• լսված լի նե լու ի րա վուն քի սահ մա նադ րա կան ամ րագր ման վե րա նայ ման անհ րա ժեշ տութ-
յու նը,

• ե րե խա նե րի տնտե սա կան շա հա գործ ման և ե րե խա յի հա մար վտան գա վոր, նրա կրթութ-
յու նը խո չըն դո տող կամ նրա ա ռող ջութ յա նը և ֆի զի կա կան, մտա վոր, բա րո յա կան ու սո-
ցիա լա կան զար գաց մա նը վնա սող աշ խա տան քի ար գել քի սահ մա նադ րա կան ամ րագր ման 
վե րա նայ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։

ԲԱԺԻՆ 3.1ԲԱԺԻՆ 3.1
Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի սահ մա նադ րա կա նա ցու մը որ պես Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի սահ մա նադ րա կա նա ցու մը որ պես 
մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար ման ե րաշ խիքմի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար ման ե րաշ խիք

ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց վել են մի ջազ գա յին և տա րա ծաշր ջա նա յին մի շարք փաս տաթղ թեր, 
ո րոնք այս կամ այն չա փով անդ րա դառ նում են ե րե խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յա նը85: 
Դ րան ցից հիմ նա կա նը ՄԱԿ-ի Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին 1989 թ. կոն վեն ցիան է (այ սու-
հետև նաև՝ ԵԻԿ)86։ 

ԵԻԿ-ի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա տեքս տում Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի հար ցե րով կո մի տեն (այ սու-
հետև նաև՝ Կո մի տե) ա ռանձ նա կի շեշ տադ րել է ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի սահ մա նադ րա կա-
նաց ման կար ևո րութ յու նը։ Ե թե ներ պե տա կան սահ մա նադ րութ յուն նե րում առ կա են ե րե խա յի 
ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ նոր մեր, ա պա կար ևոր են ի րա վուն քա հենք մո տե ցու մը և կոն վեն ցիա-
յի ընդ հա նուր սկզբունք նե րի ամ րագ րու մը․ « Կոմիտենողջունումէազգայինսահմանադրություննե
րումերեխայիիրավունքներիվերաբերյալայնպիսիհոդվածներիամրագրումը,որոնքարտացոլումեն
կոնվենցիայիհիմնականսկզբունքները։Դանպաստումէկոնվենցիայիայնհիմնականգաղափարի
կարևորմանը,որերեխաներըմարդուիրավունքներիկրողներեն(holdersofhumanrights)»87: Կո-
մի տեն ար ձա նագ րել է, որ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի սահ մա նադ րա կա նա ցու մը կար ևոր քայլ է 
«կոնվենցիայովսահմանվածիրավունքներիլիարժեքիրականացմանհամար»88։

Կո մի տեն իր թիվ 5 Ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յան մեջ89 կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րում ա ռանձ-
նաց նում է չորս հիմ նա կան սկզբունք, մաս նա վո րա պես՝ 

• խտրա կա նութ յան բա ցա ռու մը (2-րդ հոդ ված),
• ե րե խա յի լա վա գույն շա հը (3-րդ հոդ ված), 

85. Դ րանց թվին են պատ կա նում մաս նա վո րա պես Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ան, Տն տե սա կան, սո ցի ա լա-
կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի մի ջազ գային դաշ նա գի րը, Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի 
մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան, Սե ռա կան շա հա գոր ծու մից և սե ռա կան բռ նու թյու նից ե րե խա նե րին պաշտ պա նե լու մա-
սին Եվ րո պայի խորհր դի կոն վեն ցի ան, Ե րե խայի աշ խա տան քի վատ թա րա գույն ձևե րի մա սին Ա ՄԿ կոն վեն ցի ան, Ե րե-
խա նե րի պաշտ պա նու թյան և օ տա րերկ րյա որ դեգր ման բնա գա վա ռում հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին կոն վեն ցի ան և այլն։
86. Տե՛ս Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ա, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=60503: 
87. Տե՛ս Ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No. 5 (ա նգ լե րեն), https://www.refworld.org/do-
cid/4538834f11.html։ 
88. Տե՛ս նույն տե ղում:
89. Տե՛ս նույն տե ղում: 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=60503
https://www.refworld.org/docid/4538834f11.html
https://www.refworld.org/docid/4538834f11.html
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsiQql8gX5Zxh0cQqSRzx6Zd2%2FQRsDnCTcaruSeZhPr2vUevjbn6t6GSi1fheVp%2Bj5HTLU2Ub%2FPZZtQWn0jExFVnWuhiBbqgAj0dWBoFGbK0c
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• կյան քի, գո յութ յան և զար գաց ման ի րա վուն քը (6-րդ հոդ ված), 
• ե րե խա նե րի վրա ներ գոր ծութ յուն ու նե ցող ո րո շում նե րի կա յաց ման ժա մա նակ ե րե խա յի 

լսված լի նե լու ի րա վուն քը (12-րդ հոդ ված)։ 

Այս ընդ հա նուր սկզբունք նե րը ոչ միայն սահ ման ված են որ պես ե րե խա յի նյու թա կան 
ի րա վունք ներ, այլև ու ղե նիշ են ԵԻԿի մեկ նա բան ման և կի րառ ման հա մար։ Ե րե խա յի ի րա
վունք նե րի կո մի տեն ա ռա ջար կել է, որ այս սկզբունք նե րը մաս նա վո րա պես ստա նան ի րա
վա կան ուժ և կար գա վի ճակ (legalstandingandeffect) ներ պե տա կան ի րա վա կան հա մա կար
գե րում։

ԲԱԺԻՆ 3.2ԲԱԺԻՆ 3.2
Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի ե րաշ խիք նե րի և պաշտ պա նութ յան Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի ե րաշ խիք նե րի և պաշտ պա նութ յան 
սահ մա նադ րա կա նաց ման վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին մո տե ցում նե րըսահ մա նադ րա կա նաց ման վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին մո տե ցում նե րը

 

Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի (այ սու հետև նաև՝ ԵԽԽՎ) «Ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րի նե րա ռու մը ներ պե տա կան սահ մա նադ րութ յուն նե րում որ պես ե րե խա նե րի 
վե րա բեր յալ արդ յու նա վետ ներ պե տա կան քա ղա քա կա նութ յուն նե րի կար ևոր բա ղադ րիչ» վեր-
տա ռութ յամբ 2015 թ. մա յի սի 6-ի զե կույ ցի հա մա ձայն՝ ե րե խա յի ի րա վունք նե րի ին կոր պո րա ցիան 
սահ մա նադ րութ յուն նե րում և  ե րե խա յի ի րա վունք նե րի հար ցե րով մար դու ի րա վունք նե րի ներ պե-
տա կան ինս տի տուտ նե րի ստեղ ծու մը ե րե խա յի ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ արդ յու նա վետ քա ղա-
քա կա նութ յուն նե րի էա կան բա ղադ րիչ ներն են։ 

Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի սահ մա նադ րա կա նութ յու նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է ազ գա յին 
սո ցիա լա կան հա մա տեքս տով և տվ յալ երկ րի ի րա վա կան մշա կույ թով ու ա վան դույթ նե րով90, իսկ 
սահ մա նադ րա կան դրույթ նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը՝ նաև ե րե խա յի ի րա վունք նե րի ի րաց մանն 
ուղղ ված ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յան ու քա ղա քա կա նութ յան բո վան դա կութ յամբ և վար չա-
կան կա ռուց վածք նե րով91: 

ԵԽԽՎ-ն կոչ է ա նում ան դամ պե տութ յուն նե րին վեր լու ծել ե րե խա յի ի րա վունք նե րի վե րա-
բեր յալ գոր ծող սահ մա նադ րա կան դրույթ նե րը մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի և զար գա ցում նե րի 
լույ սի ներ քո և  ա ռա վե լա գույնս ա պա հո վել, որ ե րե խա նե րի՝ որ պես ինք նու րույն ի րա վա տե րե րի՝ 
ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի լա վա գույն շա հե րը ա ռաջ նա յին ու շադ րութ յան ար ժա նա նան ե րե խա-
նե րի պաշտ պա նութ յանն ու զար գաց մա նը միտ ված ցան կա ցած հան րա յին կամ մաս նա վոր գոր-
ծո ղութ յան շրջա նա կում։ Մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան սահ մա նադ րա կան և  
օ րենսդ րա կան հա մա կար գե րը թար մաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յամբ պայ մա նա վոր ված՝ ԵԽԽՎ-ն 
կոչ է ա նում ամ րագ րելու ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան և խ թան ման սահ մա-
նադ րա կան ե րաշ խիք նե րը92։

Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղովն իր «Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յուն․ մի ջազ գա յին 
չա փա նիշ ներ և  ազ գա յին սահ մա նադ րութ յուն ներ» վեր տա ռութ յամբ զե կույ ցում93 անդ րա դար ձել 

90. Տե՛ս The inclusion of children’s rights in national constitutions as an essential component of effective national child policies, 
PACE, Report, Doc. 13787 (ա նգ լե րեն),
 https://pace.coe.int/en/files/21757/html#_TOC_N22FC0940N2300EDBC:
91. Տե՛ս նույն տե ղում:
92. Տե՛ս The inclusion of children’s rights in national constitutions as an essential component of effective national child policies, 
PACE, Resolution 2056 (ան գ լե րեն), https://pace.coe.int/en/files/21783/html:
93. Տե՛ս On the Protection of Children’s Rights: International Standards and Domestic Institutions, adopted by the Venice Commis-

https://pace.coe.int/en/files/21757/html#_TOC_N22FC0940N2300EDBC
https://pace.coe.int/en/files/21783/html
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է այն հար ցին, թե ե րե խա յի ի րա վունք նե րը ինչ պես պետք է նե րառ վեն ազ գա յին սահ մա նադ րութ-
յուն նե րում՝ դրանց արդ յու նա վետ ի րա կա նաց մա նը նպաս տե լու հա մար։ 

Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի փոր ձա գետ նե րի հա մար մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի բա վա րար-
ման բարձ րա գույն ար տա հայ տութ յունն այն սահ մա նադ րութ յուն ներն են, ո րոնք նե րա ռում են 
ԵԻԿ-ի վե րոնշ յալ ընդ հա նուր սկզբունք նե րը, ուղ ղա կիո րեն ամ րագ րում ե րե խա նե րի ա նօ տա րե-
լի ի րա վունք նե րը, ճա նա չում ե րե խա յի՝ որ պես ի րա վա տի րոջ կար գա վի ճա կը՝ օժ տե լով նրան պե-
տութ յան առջև վի ճար կե լի ի րա վունք նե րով94: 

Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղովն ար ձա նագ րել է, որ ԵԽ-ի ան դամ պե տութ յուն ներն ի րենց սահ մա-
նադ րա կան հա մա կար գին հա մա պա տաս խան պետք է ա պա հո վեն ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
ճա նաչ ման և պաշտ պա նութ յան հա մար սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք ներ՝ հետև յալ բո վան դա-
կութ յամբ․

1. Ան կախ ըն տա նի քի ի րա վա կան կար գա վի ճա կից՝ ե րե խա նե րը պետք է ճա նաչ վեն որ պես 
ա ռան ձին ի րա վա տե րեր (rightsholders), ոչ թե որ պես սոսկ պաշտ պա նութ յան կա րիք ու նե-
ցող դե րա կա տար ներ:

2. Ե րե խա նե րի վե րա բեր յալ բո լոր գոր ծո ղութ յուն նե րում ե րե խա յի լա վա գույն շա հը ա ռաջ նա-
հերթ ու շադ րութ յան պետք է ար ժա նա նա (ԵԻԿ-ի 3-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան):

3. Ե րե խա նե րը ի րա վունք պետք է ու նե նան լսված լի նե լու ի րենց վե րա բեր յալ բո լոր ո րո շում նե-
րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րում (ԵԻԿ-ի 12-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան):

ԲԱԺԻՆ 3.3ԲԱԺԻՆ 3.3  
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ ամ րագր ված ե րե խա յի ի րա վունք նե րի ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ ամ րագր ված ե րե խա յի ի րա վունք նե րի 
շրջա նա կի գնա հա տու մը մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի տե սանկ յու նիցշրջա նա կի գնա հա տու մը մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի տե սանկ յու նից

Այս պի սով՝ 2015 թ․ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րով Հա յաս տա նում ե րե խա յի ի րա-
վունք նե րը սահ մա նադ րա կա նաց վե ցին, ին չը դրա կան զար գա ցում էր։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, գոր ծող սահ մա նադ րա կան կար գա վո րում նե րի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց 
է տա լիս, որ անհ րա ժեշտ են ո րո շա կի վե րա նա յում ներ, ո րոնց անդ րա դառ նում ենք ստորև։ 

ՎԵ ՐԱ ՆԱ ՅՈՒՄ N 1ՎԵ ՐԱ ՆԱ ՅՈՒՄ N 1
Առ կա է «ե րե խա յի լա վա գույն շահ» եզ րույ թի մա սով Առ կա է «ե րե խա յի լա վա գույն շահ» եզ րույ թի մա սով 
եզ րույ թա բա նա կան ան հա մա պա տաս խա նութ յուն ԵԻԿ-ի եզ րույ թա բա նա կան ան հա մա պա տաս խա նութ յուն ԵԻԿ-ի 
դրույթ նե րին։դրույթ նե րին։

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 37-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «Երեխայինվերաբերողհարցերումերեխա
յիշահերըպետքէառաջնահերթուշադրությանարժանանան» ձևա կերպ ման մեջ օգ տա գործ ված է 
«երեխայիշահ» եզ րույ թը «ե րե խա յի լա վա գույն շահ» եզ րույ թի փո խա րեն։ Նույն հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սում ևս  օգ տա գործ ված է «երեխայի շահ» եզ րույ թը՝ ծնող նե րի հետ կա նո նա վոր անձ նա կան 
փոխ հա րա բե րութ յուն ներ և  ան մի ջա կան շփում ներ պահ պա նե լու ե րե խա յի ի րա վուն քի սահ մա-

sion at its 98th Plenary Session (Venice, 21-22 March 2014) (ա նգ լե րեն), https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2014)005-e.:
94. Տե՛սնույն տե ղում:

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)005-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)005-e
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նա փակ ման առն չութ յամբ։ Բա ցի այդ՝ Սահ մա նադ րութ յան 36-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված է, որ 
ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զրկե լը կամ դրանց սահ մա նա փա կու մը կա րող է կա տար վել միայն 
օ րեն քով, դա տա րա նի ո րոշ մամբ` երեխայիկենսականշահերնա պա հո վե լու նպա տա կով։ 

Որ քա նո՞վ են Սահ մա նադ րութ յան տեքս տում «ե րե խա յի շահ» և «ե րե խա յի կեն սա կան շահ» 
եզ րույթ նե րը հա մա պա տաս խա նում «ե րե խա յի լա վա գույն շահ» մի ջազ գա յին սկզբուն քին և  ի րա-
վուն քին։ 

Այս հար ցադր մա նը պա տաս խա նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է պար զել «ե րե խա յի լա վա գույն 
շահ» հաս կա ցութ յան բո վան դա կութ յու նը և  այն հա մադ րել Սահ մա նադ րութ յան մեջ տեղ գտած 
«ե րե խա յի շահ», «ե րե խա յի կեն սա կան շահ» ձևա կեր պում նե րի հետ։

«Ե րե խա յի լա վա գույն շահ»-ը ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հիմ նա րար 
սկզբունք նե րից է։ 

Ըստ ԵԻԿ-ի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի․ «Երեխաներինկատմամբբոլորգործողություններում,
անկախայնբանից,թեդրանքձեռնարկվումենսոցիալականապահովությանհարցերովզբաղվողպե
տականկամմասնավորհիմնարկների,դատարանների,վարչականկամօրենսդրականմարմինների
կողմից,առաջնահերթուշադրությունէդարձվումերեխայիլավագույնշահերին»: «Ե րե խա յի լա վա-
գույն շահ»-ը ամ րագր ված է նաև Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի մյուս հոդ ված նե-
րում95, ինչ պես նաև կոն վեն ցիա յին կից ե րեք լրա ցու ցիչ ար ձա նագ րութ յուն նե րում։ 

Կո մի տեն իր մեկ նա բա նութ յուն նե րում96 նշել է, որ ե րե խա յի լա վա գույն շա հը ե ռա տարր կոն-
ցեպտ է․

1. Այն նյու թա կան ի րա վունք է։ Ե րե խան ի րա վունք ու նի, որ իր լա վա գույն շա հը գնա հատ վի, և 
դ րան տրվի ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն այն դեպ քում, երբ տար բեր շա հեր են քննարկ վում 
կոնկ րետ հար ցով ո րո շում կա յաց նե լու հա մար, և  որ պես զի ե րաշ խա վոր վի, որ այդ ի րա վուն-
քը կի րաց վի բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ե րե խա յի վե րա բեր յալ ո րո շում է կա յաց վում։ 3-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին պա րագ րա ֆը պե տութ յուն նե րի հա մար ստեղ ծում է ան վի ճե լի պար տա վո-
րութ յուն, այն ան մի ջա կան կի րառ ման նորմ է (հա մա պա տաս խան օ րենք նե րի ըն դուն ման 
անհ րա ժեշ տութ յուն չկա) և կա րող է որ պես հիմք ըն դուն վել դա տա րա նում։

2. Այն հիմ նա րար, մեկ նա բա նող ի րա վա կան սկզբունք է։ Երբ ի րա վա կան դրույ թը կա րող է 
տար բեր կերպ մեկ նա բան վել, ա պա պետք է ընտր վի այն մեկ նա բա նութ յու նը, որն ա ռա վել 
արդ յու նա վե տո րեն է ծա ռա յում ե րե խա յի լա վա գույն շա հին։ Կոն վեն ցիա յում և դ րան կից 
ար ձա նագ րութ յուն նե րում ամ րագր ված ի րա վունք նե րը հիմք են մեկ նա բան ման հա մար։

3. Այն ըն թա ցա կար գա յին կա նոն է։ Երբ ե րե խա յի վրա ազ դող ո րո շում պետք է կա յաց վի, ո րոշ-
ման կա յաց ման գոր ծըն թա ցը պետք է նե րա ռի կոնկ րետ ե րե խա յի վրա այդ ո րոշ ման հնա րա-
վոր (դրա կան կամ բա ցա սա կան) ազ դե ցութ յան գնա հա տու մը։ Ե րե խա յի լա վա գույն շա հի 
ո րո շումն ու գնա հա տու մը պա հան ջում են ըն թա ցա կար գա յին ե րաշ խիք ներ։ Ա վե լին՝ ո րոշ-
ման կա յաց ման պատ ճա ռա բա նութ յու նը պետք է ցույց տա, թե ինչ պես է այդ շա հը հաշ վի 
առն վել, ինչն է հա մար վել ե րե խա յի լա վա գույն շահ, ինչ չա փա նիշ նե րի հի ման վրա, ինչ պես է 
ե րե խա յի լա վա գույն շա հը հա մադր վել այլ դի տար կում նե րի հետ։ 

«Ե րե խա յի լա վա գույն շահ» հաս կա ցութ յու նը տեղ է գտել նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո-
պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քում։ Թեև ե րե խա յի ի րա վունք ներն ա ռան ձին ամ-
րագ րում չեն ստա ցել Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յում, ՄԻԵԴ-ն  իր մի շարք 

95. Տե՛ս Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի այի 9-րդ, 10-րդ, 18-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 37-րդ և 40-րդ հոդ ված նե րը:
96. Տե՛ս Ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No. 14 (ա նգ լե րեն), https://www.refworld.org/do-
cid/51a84b5e4.html։

https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html
https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html
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ո րո շում նե րում հղում է կա տա րել ե րե խա յի լա վա գույն շա հի սկզբուն քին և կի րա ռել այն։ Մաս նա-
վո րա պես ՄԻԵԿ-ի 8-րդ հոդ վա ծի տե սանկ յու նից անդ րա դառ նա լով «ե րե խա յի լա վա գույն շահ» 
հաս կա ցութ յա նը` ՄԻԵԴ-ն  ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ պե տա կան ի րա վա-
սու մար մին նե րի, այդ թվում` դա տա րան նե րի կող մից ե րե խա յի խնամ քի և դաս տիա րա կութ յան 
վե րա բեր յալ վե ճե րի լուծ ման հա մար վճռո րոշ նշա նա կութ յուն ու նեն ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րը, 
ո րոնց գնա հա տու մը պայ մա նա վոր ված է կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րով97:

Անդ րա դառ նա լով ե րե խա յի և ծ նող նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րին՝ ՄԻԵԴ-ը եզ րա կաց րել է, 
որ ՄԻԵԿ-ի 8-րդ հոդ վա ծը պա հան ջում է, որ իշ խա նութ յուն նե րը ե րե խա յի և ծ նող նե րի շա հե-
րի միջև գտնեն ար դար հա րա բե րակ ցութ յուն և  այդ շա հե րը հա վա սա րակշ ռե լիս հա տուկ ու շադ-
րութ յուն դարձ նեն ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րին, ո րոնք, ի րենց բնույ թով և լր ջութ յամբ պայ մա-
նա վոր ված, կա րող են գե րակշ ռել ծնող նե րի շա հե րից: Մաս նա վո րա պես, 8-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն, ծնո ղին չի կա րող տրա մադր վել այն պի սի մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու ի րա վունք, ո րոնք վնաս են 
հասց նում ե րե խա յի ա ռող ջութ յա նը և զար գաց մա նը98։

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված՝ կա րող ենք փաս տել, որ «ե րե խա յի լա վա գույն շահ» եզ րույ թը 
չի կա րող նույ նա նալ «ե րե խա յի շահ» կամ «ե րե խա յի կեն սա կան շահ» ձևա կերպ ման հետ, քա-
նի որ այն ու նի կոն ցեպ տո ւալ բո վան դա կութ յուն՝ որ պես ի րա վունք, մեկ նա բան ման սկզբունք և  
ըն թա ցա կար գա յին կա նոն, ին չը չի կա րող ար տա ցոլ ված լի նել սահ մա նադ րա կան կար գա վո րում-
նե րում տեղ գտած եզ րույթ նե րում։ Ե րե խան կա րող է ու նե նալ բազ մա թիվ շա հեր, ո րոնք բո լորն 
էլ հա մար վում են «ե րե խա յի շահ», սա կայն դրան ցից ոչ բո լո րը կա րող են հա մար վել «ե րե խա յի 
լա վա գույն շահ» կոնկ րետ հար ցի վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց նե լիս։ 

Հարկ է նշել, որ օ րենսդ րա կան պրակ տի կան ևս ՀՀ-ում ըն թա ցել է մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին 
հա մա հունչ։ Այս պես՝ ՀՀ ըն տա նե կան օ րենս գիր քը կի րա ռում է «ե րե խա յի լա վա գույն շահ» ձևա-
կեր պու մը99: 

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ևս  իր ո րո շում նե րում օգ տա գոր ծել է «ե րե խա յի լա վա գույն 
շահ» սկզբուն քը։ Մաս նա վո րա պես, մեկ նա բա նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 37-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված «ե րե խա յի շահ» եզ րույ թը, հղում է կա տա րել ՄԱԿ-ի Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին 
կոն վեն ցիա յին և Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի կո մի տեի մեկ նա բա նութ յուն նե րին և  այն մեկ նա բա նել 
է ՀՀ մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րի տե սանկ յու նից100՝ վե րա հաս տա տե լով ե րե խա յի ի րա-
վունք նե րի ի րաց ման ու պաշտ պա նութ յան հա մար «ե րե խա յի լա վա գույն շահ»-ի ա ռանց քա յին 
բնույ թը:

Այն պա րա գա յում, երբ ՀՀ օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ներն ու դա տա կան պրակ տի կան զար-
գա ցել են մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին ու սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խան, կի րա ռե լով «ե րե-

97. Տե՛սC v. Finland, ECtHR, Application No. 18249/02, Judgement of 9 May 2006, § 52, § 53 (ա նգ լե րեն), http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-75337։
98.  Տե՛սRytchenko v. Russia, ECtHR, Application . No. 22266/04, Judgement of 20 January 2021, § 39 (ա նգ լե րեն), http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-102894։
99. Փո փո խու թյուն նե րը կա տար վել են 2017 թ. դեկ տեմ բե րի 21-ի ն։ Ըն տա նե կան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծը «ե րե խայի լա-
վա գույն շահ»-ը հռ չա կում է որ պես ըն տա նե կան օ րենսդ րու թյան հիմ նա կան սկզ բունք ե րե խայի նկատ մամբ ի րա կա նաց-
վող ցան կա ցած գոր ծո ղու թյու նում, ի սկ որ պես «ե րե խայի լա վա գույն շա հե րի» գնա հատ ման տար րեր մատ նանշ վում են 
գրե թե նույ նա կան դրույթ ներ (7-րդ մաս), ի նչ ՄԱԿ-ի Ե րե խայի ի րա վունք նե րի հար ցե րով կո մի տե ի մեկ նա բա նու թյուն նե-
րում։ Միև նույն ժա մա նակ «ե րե խայի լա վա գույն շա հը» ամ րագր ված է նաև որ պես ա ռաջ նա հերթ սկզ բունք ե րե խա նե րին 
վե րա բե րող հար ցե րում ի րա վա կան նոր մե րը մեկ նա բա նե լիս և կի րա ռե լիս, ե թե որ ևէ նորմ կա րող է տա րաբ նույթ կի րառ վել:
100. Տե՛սՍԴՈ-919, ՍԴՈ-1333, ՍԴՈ-1438, ՍԴՈ-1515:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75337
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75337
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102894
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102894


59

Եր
եխ

ա
յի

 ի
րա

վո
ւն

քն
եր

ի 
պ

ա
շտ

պ
ա

նո
ւթ

յա
ն 

սա
հմ

ա
նա

դր
ա

կա
ն 

եր
ա

շխ
իք

նե
րի

 վ
եր

ա
նա

յո
ւմ

 

խա յի լա վա գույն շահ» եզ րույ թը, Սահ մա նադ րութ յու նը ա ռաջ նա հերթ կեր պով հա մա հունչ պետք 
է լի նի այդ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին։

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը՝ կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան նոր մե
րում տեղ գտած «ե րե խա յի շահ», «ե րե խա յի կեն սա կան շահ» ձևա կեր պում նե րը չեն ա պա
հո վում ՀՀ մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րին հա մա հունչ նույ նա կան եզ րույ թա բա
նութ յուն և դ րա նով պայ մա նա վոր ված՝ նաև բո վան դա կա յին հա մա պա տաս խա նութ յուն: 
Սահ մա նադ րութ յան դրույթ նե րում եզ րույ թա բա նա կան նույ նա կա նութ յան ա պա հո վու մը 
կար ևոր է ան մի ջա կա նո րեն գոր ծող սահ մա նադ րա կան նոր մի՝ ՀՀ մի ջազ գա յին պար տա
վո րութ յուն նե րին ու մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րի հի
ման վրա գոր ծող մար մին նե րի պրակ տի կա յին հա մա պա տաս խա նող մեկ նա բա նութ յամբ՝ 
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 81րդ հոդ վա ծի կի րառ ման հա մա տեքս տում։

ՎԵ ՐԱ ՆԱ ՅՈՒՄ N 2ՎԵ ՐԱ ՆԱ ՅՈՒՄ N 2
Լս ված լի նե լու ի րա վունքն իր ամ բողջ ծա վա լով ամ րագ րում  Լս ված լի նե լու ի րա վունքն իր ամ բողջ ծա վա լով ամ րագ րում  
չի ստա ցել սահ մա նադ րա կան մա կար դա կում:չի ստա ցել սահ մա նադ րա կան մա կար դա կում:

Սահ մա նադ րութ յան 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մասն ամ րագ րում է իր կար ծիքն ա զատ ար տա հայ-
տե լու ե րե խա յի ի րա վուն քը, ո րը, ե րե խա յի տա րի քին և հա սու նութ յան մա կար դա կին հա մա պա-
տաս խան, հաշ վի է առն վում ի րեն վե րա բե րող հար ցե րում:

Այս ձևա կեր պու մը բխում է ԵԻԿ-ի 12-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի դրույ թից, հա մա ձայն ո րի՝ իր հա-
յացք նե րը ձևա կեր պե լու ըն դու նակ ե րե խա յի հա մար մաս նա կից պե տութ յուն ներն ա պա հո վում 
են դրանք ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու ի րա վունք ի րեն վե րա բե րող բո լոր դեպ քե րում: Ե րե խա յի 
հա յացք նե րի նկատ մամբ ցու ցա բեր վում է նրա տա րի քին և հա սու նութ յա նը հա մա պա տաս խան 
պատ շաճ ու շադ րութ յուն: 

Միև նույն ժա մա նակ, նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն, ե րե խա յի հա մար ի րեն վե րա բե րող 
դա տա կան կամ վար չա կան ցան կա ցած քննութ յան ժա մա նակ ան մի ջա կա նո րեն կամ իր ներ կա-
յա ցուց չի կամ հա մա պա տաս խան մարմ նի մի ջո ցով լսված լի նե լու հնա րա վո րութ յուն է ա պա հով-
վում՝ ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յան դա տա վա րա կան նոր մե րով նա խա տես ված կար գով:

Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի կո մի տեն իր թիվ 12 Ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յան մեջ101 անդ րա-
դար ձել է ԵԻԿ-ի 12-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րին, դրանց ի րա վա կան վեր լու ծութ յանն ու մեկ նա բա-
նութ յա նը: Կո մի տեն մաս նա վո րա պես նշել է, որ 12-րդ հոդ վա ծը յու րօ րի նակ դրույթ է պա րու-
նա կում, քան զի անդ րա դառ նում է ե րե խա յի ի րա վա կան և սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կին, ով մի 
կող մից՝ չու նի ամ բող ջա կան ան կա խութ յուն մե ծա հա սա կից, սա կայն մյուս կող մից՝ ի րա վուն քի 
սուբ յեկտ է: Ե րե խա նե րի լսված լի նե լու և լր ջո րեն ըն կալ վե լու ի րա վունք նե րը ԵԻԿ-ի հիմ նա րար 
ար ժեք նե րից են: 

Կո մի տեն ար ձա նագ րել է, որ ԵԻԿ-ի ըն դու նու մից հե տո ազ գա յին, տա րա ծաշր ջա նա յին և մի-
ջազ գա յին մա կար դակ նե րում օ րենսդ րութ յան և քա ղա քա կա նութ յան զար գա ցում ներ են տե ղի 
ու նե ցել 12-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման ա ռու մով: Մաս նա վո րա պես զար գա ցում է ապ րել «ե րե խա յի 

101. Տե՛ս Ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No. 12 (ա նգ լե րեն), https://www.refworld.org/
docid/4ae562c52.html:

https://www.refworld.org/docid/4ae562c52.html
https://www.refworld.org/docid/4ae562c52.html
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մաս նակ ցայ նութ յուն» կոն ցեպ տը, թեև այդ ձևա կեր պու մը ԵԻԿ-ում ինք նին չկա: Այս հա մա տեքս-
տում ար տա հայտ վե լու և լս ված լի նե լու ի րա վուն քը Կո մի տեն մեկ նա բա նում է նաև որ պես խմբա-
յին ի րա վունք, ո րը ե րե խա նե րի մաս նակ ցայ նութ յան մե խա նիզմ նե րի ստեղծ ման հիմ քը պետք է 
դառ նա:

ԵԻԿ-ի 12-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը շեշ տում է, որ լսված լի նե լու հնա րա վո րութ յու նը պետք է 
տրվի մաս նա վո րա պես «ցան կա ցած դա տա կան և վար չա կան քննութ յան ժա մա նակ, որն ազ դե-
ցութ յուն ու նի ե րե խա յի վրա»: Կո մի տեն ընդգ ծում է, որ այս պա հան ջը տա րած վում է ե րե խա յին 
վե րա բե րող դա տա կան բո լոր գոր ծըն թաց նե րի վրա ա ռանց բա ցա ռութ յան, նե րառ յալ, օ րի նակ, 
ծնող նե րի ա մուս նա լու ծութ յու նը, խնա մա կա լութ յան, որ դեգր ման հար ցե րը, օ րեն քի հետ խնդիր 
ու նե ցող ե րե խա նե րի, ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան կամ սե ռա կան բռնութ յան զոհ դար ձած ե րե-
խա նե րի, փախս տա կան կամ ա պաս տան հայ ցող ե րե խա նե րի, պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րի կամ այլ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի զոհ դար ձած ե րե խա նե րի մաս նակ ցութ յամբ գոր ծըն-
թաց նե րը և  այլն: Դա սա կան վար չա կան վա րույթ նե րը նե րա ռում են, օ րի նակ, ե րե խա յի կրթութ-
յան, ա ռող ջութ յան, բնա կութ յան պայ ման նե րի, պաշտ պա նութ յան և  այլ հար ցե րի վե րա բեր յալ 
ո րո շում ներ կա յաց նե լուն ուղղ ված վա րույթ նե րը:

Լս ված լի նե լու ի րա վուն քը վե րա բե րում է ինչ պես ե րե խա յի կող մից նա խա ձեռն ված գոր ծըն-
թաց նե րին, ինչ պի սիք են վատ վե րա բեր մուն քի կամ դպրո ցից դուրս մնա լու վե րա բեր յալ բո ղոք նե-
րը, այն պես էլ այլ ան ձանց նա խա ձեռ նութ յամբ սկսված ըն թա ցա կար գե րը, ինչ պի սիք են ա մուս-
նա լու ծութ յու նը կամ որ դեգ րու մը: Կո մի տեն քա ջա լե րում է պե տութ յուն նե րին օ րենսդ րա կան 
կար գա վո րում նե րով պար տա դիր ուժ տալ այն դրույթ նե րին, ո րոնք վե րա բե րում են դա տա կան և 
վար չա կան գոր ծըն թաց նե րում ո րո շում կա յաց նող նե րի կող մից (դա տա վոր ներ, վար չա կան մար-
մին նե րի աշ խա տող ներ) ե րե խա յի կար ծի քը հաշ վի առ նե լու և  ե րե խա յի հա մար դրանց հետ ևանք-
նե րը բա ցատ րե լու չա փա նիշ նե րին։ 

Կար ևոր է նաև այն հան գա ման քը, որ վար չա կան և դա տա կան բո լոր քննութ յուն նե րը լի նեն 
ե րե խա նե րի հա մար մատ չե լի և հա սա նե լի: Հատ կա պես ու շադ րութ յուն պետք է դարձ վի ե րե խա-
նե րի հա մար մատ չե լի տե ղե կութ յան տրա մադր մա նը, ինք նար տա հայտ ման հա մար ա ջակ ցութ-
յա նը, հա մա պա տաս խան վե րա պատ րաս տում ան ցած անձ նա կազ մի առ կա յութ յա նը, դա տա կան 
նիս տե րի դահ լի ճի կա հա վոր մա նը, դա տա վոր նե րի և փաս տա բան նե րի հա գուս տին, սպաս ման 
սրահ նե րին և  այլն:

Ե րե խա յի լսված լի նե լու ի րա վուն քի ա ռա վել լայն մեկ նա բան ման մա սով դիր քո րո շում է հայտ նել 
ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 20.12.2016 թ. N ՍԴՈ-1333 ո րոշ մամբ: Անդ րա դառ նա լով 
Սահ մա նադ րութ յան 37-րդ հոդ վա ծին՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշել է.« Սահ մա նա դի րը 
տվյալ նոր մով ե րե խա յին վե րա պա հել է ոչ միայն իր կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վունք, 
այլև ի րեն վե րա բե րող դա տա կան գոր ծըն թաց նե րում լսվե լու ի րա վունք, լսվե լու ի րա վուն քի շրջա-
նա կում` դա տա կան մար մին նե րի կող մից իր կար ծի քը հաշ վի առ նե լու ի րա վունք»:Այս պի սով՝ ՍԴ 
դիր քո րոշ մամբ դա տա կան և վար չա կան գոր ծըն թաց նե րում ե րե խա յի լսված լի նե լու ի րա վուն քը 
ևս Սահ մա նադ րութ յան 37-րդ հոդ վա ծի մաս պետք է կազ մի: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, նույ նիսկ վե րոնշ յալ ՍԴ ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված լայն մեկ նա բան ման 
դեպ քում գոր ծող սահ մա նադ րաի րա վա կան ձևա կերպ ման պա րա գա յում լսված լի նե լու ի րա վուն-
քը չի ըն կալ վում որ պես բո լոր ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման և մեկ նա բան ման սկզբունք, ինչ պես 
այն դի տար կում է Կո մի տեն: Այս ի րա վուն քի ամ բող ջա կան ամ րագ րու մը ԵԻԿ եզ րույ թա բա նութ-
յամբ և բա ռա պա շա րով կստեղ ծի սահ մա նադ րաի րա վա կան այն հիմ քը, ո րի վրա կզար գա նան 
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ե րե խա յի մաս նակ ցայ նութ յան, ե րե խա յի հա մար հա սա նե լի և մատ չե լի դա տա կան ու վար չա կան 
գոր ծըն թաց նե րի ա պա հով ման և  ե րե խա յա կենտ րոն դա տաի րա վա կան հա մա կար գի ձևա վոր ման 
կոն ցեպտ նե րը:

Այս պի սով՝ ԵԻԿի 12րդ հոդվածի 2րդ մասում տեղ գտած՝ ե րե խա յի լսված լի նե լու ի րա
վուն քի բո վան դա կութ յան լիար ժեք սահ մա նադ րա կան ամ րագ րու մը բխում է ինչ պես ՀՀի 
ստանձ նած մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րից, այն պես էլ ՍԴ ար դա րա դա տա կան 
դրա կան փոր ձից և հա վել յալ ար ժեք կա րող է ստեղ ծել ե րե խա յի լսված լի նե լու ի րա վուն քի 
նոր կա ռու ցա կար գե րի զար գաց ման հա մար:

Ըստ այդմ՝ ա ռա ջար կում ենք Սահ մա նադ րութ յան 37րդ հոդ վա ծի 1ին մա սում ամ բող
ջա կան ամ րագ րում տալ ե րե խա յի լսված լի նե լու ի րա վուն քին ՄԱԿի Ե րե խա յի ի րա վունք
նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րի շա րադր մամբ, այն է՝ «Ե րե խան ան մի ջա կա նո րեն 
կամ իր ներ կա յա ցուց չի կամ հա մա պա տաս խան մարմ նի մի ջո ցով լսված լի նե լու ի րա վունք 
ու նի ի րեն վե րա բե րող դա տա կան կամ վար չա կան ցան կա ցած քննութ յան ժա մա նակ»:

ՎԵ ՐԱ ՆԱ ՅՈՒՄ N 3ՎԵ ՐԱ ՆԱ ՅՈՒՄ N 3
Ե րե խա յի տնտե սա կան շա հա գործ ման և ե րե խա յի հա մար Ե րե խա յի տնտե սա կան շա հա գործ ման և ե րե խա յի հա մար 
վտան գա վոր, նրա կրթութ յու նը խո չըն դո տող կամ նրա ա ռող ջութ յա նը վտան գա վոր, նրա կրթութ յու նը խո չըն դո տող կամ նրա ա ռող ջութ յա նը 
և ֆի զի կա կան, մտա վոր, բա րո յա կան ու սո ցիա լա կան զար գաց մա նը և ֆի զի կա կան, մտա վոր, բա րո յա կան ու սո ցիա լա կան զար գաց մա նը 
վնա սող աշ խա տան քի ար գել քը:վնա սող աշ խա տան քի ար գել քը:

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 57-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ար գել վում է մինչև 16 տա րե-
կան ե րե խա նե րին մշտա կան աշ խա տան քի ըն դու նե լը: Ն րանց ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քի ըն-
դուն ման կար գը և պայ ման նե րը սահ ման վում են օ րեն քով։

Հե տա գա օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը ման րա մաս նում են, որ 14-16 տա րե կան ան ձինք 
կա րող են ընդգրկ վել միայն նրանց ա ռող ջութ յա նը, անվ տան գութ յա նը, կրթութ յա նը և բա րո յա-
կա նութ յա նը չվնա սող ժա մա նա կա վոր աշ խա տանք նե րում, իսկ  մինչև 14 տա րե կան ան ձինք կա-
րող են ընդգրկ վել կի նե մա տոգ րա ֆիա յի, մար զա կան, թա տե րա կան և հա մեր գա յին կազ մա կեր-
պութ յուն նե րում, կրկե սում, հե ռուս տա տե սութ յու նում և ռա դիո յում ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի 
ստեղծ մա նը (ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք) և (կամ) կա տար մա նը, ո րը չպետք է վնա սի նրանց 
ա ռող ջութ յանն ու բա րո յա կա նութ յա նը, ինչ պես նաև չպետք է խո չըն դո տի նրանց կրթութ յունն ու 
անվ տան գութ յու նը (ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 17-րդ հոդ ված):

ԵԻԿ-ի 32-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ մաս նա կից պե տութ յուն նե րը ճա նա չում են ե րե-
խա յի՝ տնտե սա կան շա հա գոր ծու մից և  այն պի սի աշ խա տանք կա տա րե լուց պաշտ պան վե լու ի րա-
վուն քը, ո րը կա րող է վտան գա վոր լի նել կամ խո չըն դո տել ե րե խա յի կրթութ յու նը կամ վնա սել նրա 
ա ռող ջութ յա նը և ֆի զի կա կան, մտա վոր, բա րո յա կան ու սո ցիա լա կան զար գաց մա նը:

Այս պի սով՝ ներ կա յիս սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վո րու մը նա խա տե սում է միայն «մշտա-
կան աշ խա տան քի» ար գելք մինչև 16 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար, իսկ անվ տան գութ յան և 
շա հա գործ ման ար գել քի վե րա բեր յալ բո լոր կար գա վո րում ներն առ կա են միայն օ րենսդ րա կան 
մա կար դա կում: Կար ծում ենք, որ սահ մա նադ րաի րա վա կան դրույ թը հստակ ի րա վունք պետք 
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է սահ մա նի ե րե խա յի հա մար՝ զերծ լի նե լու վտան գա վոր ու վնա սա կար աշ խա տան քից հետև յալ 
հիմ նա վոր մամբ:

Ներ կա յիս սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վո րում նե րը չեն ստեղ ծում անհ րա ժեշտ սահ մա-
նադ րաի րա վա կան հիմ քեր ե րե խա յի տնտե սա կան շա հա գործ ման և  ե րե խա յի հա մար վտան գա-
վոր, նրա կրթութ յու նը խո չըն դո տող կամ նրա ա ռող ջութ յա նը և ֆի զի կա կան, մտա վոր, բա րո յա-
կան ու սո ցիա լա կան զար գաց մա նը վնա սող աշ խա տան քից զերծ մնա լու ի րա վուն քի ա պա հով ման 
հա մար: Սահ մա նադ րաի րա վա կան ար գել քի միակ չա փա նի շը աշ խա տան քի մշտա կան բնույթն է, 
ին չը բո վան դա կա յին ա ռու մով չի նե րա ռում աշ խա տան քի վնա սա կար կամ կրթութ յու նը խո չըն դո-
տող լի նե լու հան գա մանք նե րը:

Հարկ է նշել նաև, որ Սահ մա նադ րութ յան 57-րդ հոդ վա ծը Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում է 
և  ամ րագ րում է ան մի ջա կան գոր ծող ի րա վունք ներ։ Այս հա մա տեքս տում, ե րե խա յի տնտե սա կան 
շա հա գործ ման և վ տան գա վոր ու վնա սա կար ման կա կան աշ խա տան քի ար գելքն ա պա հո վե լու 
հա մար կար ևոր է Սահ մա նադ րութ յան 57-րդ հոդ վա ծում ամ րագ րել հստակ և լիար ժեք ի րա վա-
կան ե րաշ խիք ներ, ո րոնք կա րող են պատ շաճ գոր ծել նույ նիսկ օ րենսդ րա կան ման րա մասն կար-
գա վո րում նե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում։

Սա հատ կա պես ակ ներև է դառ նում գործնական խնդիր նե րի առ կա յութ յան պայ ման նե-
րում: Այս մա սին են վկա յում նաևՀՀ-ի կող մից ներ կա յաց ված զե կույ ցի վե րա բեր յալ Կո մի տեի 
08.07.2013 թ. Ամ փո փո փիչ դի տար կում նե րը102, ո րոն ցում Կո մի տեն մտա հո գութ յուն է հայտ նել, 
որ զգա լի թվով ե րե խա ներ, նե րառ յալ 14 տա րե կա նը չլրա ցած, դուրս են մնում դպրո ցից, որ պես-
զի աշ խա տեն ոչ ֆոր մալ ո լորտ նե րում, օ րի նակ՝ գյու ղատն տե սութ յու նում, ավ տոս պա սարկ ման և 
շի նա րա րութ յան, մե տա ղի ջար դո նի հա վաք ման աշ խա տանք նե րում և  ըն տա նե կան բիզ նե սում: 
Կո մի տեն ա ռանձ նա պես մտա հո գիչ է հա մա րել փո ղոց նե րում մու րաց կա նութ յամբ զբաղ ված և 
ծանր ֆի զի կա կան (բան վո րի և բեռ նո ղի) աշ խա տանք կա տա րող ե րե խա նե րի թվի ա ճը, ինչ պես 
նաև այն հան գա ման քը, որ աշ խա տան քի տես չութ յուն ներն արդ յու նա վե տո րեն չեն վե րահս կում 
ման կա կան աշ խա տան քը: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յութ յան կող մից 2015 թ. 
ի րա կա նաց ված Ե րե խա յի աշ խա տան քի ազ գա յին հե տա զո տութ յու նը ևս  ի հայտ է բե րել ման կա-
կան աշ խա տան քին առնչ վող հա մա կար գա յին խնդիր ներ: Հե տա զո տութ յան շրջա նա կում կի րառ-
ված մե թո դա բա նութ յան հա մա ձայն՝ ե րե խա յի հա մար ար գել ված հա մար վող աշ խա տանք նե րում 
(ե րե խա նե րի զբաղ վա ծութ յու նը բո լոր այն աշ խա տանք նե րում, ո րոնք ֆի զի կա պես, սո ցիա լա պես 
կամ բա րո յա պես հա մար վում են վնա սա կար կամ վտան գա վոր) ներգ րավ ված է ե ղել 5-17 տա րե-
կան ե րե խա նե րի 9 %-ը (39.3 հա զար ե րե խա): 16-17 տա րե կան 5 ե րե խա յից մե կը (19 %), 12-15 
տա րե կան 10 ե րե խա յից մե կը (10 %) ներգ րավ ված են ե ղել ար գել ված աշ խա տանք նե րում: 5-17 
տա րե կան զբաղ ված ե րե խա նե րի 6.9 %-ը ներգ րավ ված է ե ղել վնա սա կար հա մար վող աշ խա-
տանք նե րում103:

 Ն վա զա գույն տա րի քի մա սին ԱՄԿ թիվ 138 կոն վեն ցիա յով, ո րը վա վե րաց վել է ՀՀ-ի կող մից 
2005 թ., պե տութ յու նը պար տա վոր վել է ամ րագ րել աշ խա տան քի նվա զա գույն տա րիք, ո րը չի կա-
րող պար տա դիր ու սումն ա վար տե լու տա րի քից ցածր լի նել: Այս հա մա տեքս տում հատ կան շա կան 

102. Տե՛ս Հա յաս տա նի 3-րդ և 4-րդ պար բե րա կան զե կույց նե րի ա ռն չու թյամբ Ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ամ փո փիչ 
դի տար կում նե րը, CRC/C/ARM/3-4 (ա նգ լե րեն), 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fARM%2f-
CO%2f3-4&Lang=en։
103. Տե՛ս «Ե րե խայի աշ խա տան քի ազ գային հե տա զո տու թյուն» վեր լու ծա կան զե կույց, Աշ խա տան քի մի ջազ գային կազ-
մա կեր պու թյուն և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյուն, 2015 թ․ էջ 108, https://www.
armstat.am/file/article/national_child_labour_survey_in_armenia_report_-_web_version.pdf։

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fARM%2fCO%2f3-4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fARM%2fCO%2f3-4&Lang=en
https://www.armstat.am/file/article/national_child_labour_survey_in_armenia_report_-_web_version.pdf
https://www.armstat.am/file/article/national_child_labour_survey_in_armenia_report_-_web_version.pdf
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է, որ « Հան րակր թութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ՀՀ-ում 12-ամ յա միջ-
նա կարգ կամ նախ նա կան (ար հես տա գոր ծա կան) մաս նա գի տա կան կամ մի ջին մաս նա գի տա կան 
կրթութ յու նը պար տա դիր է մինչև սո վո րո ղի 19 տա րին լրա նա լը, ե թե այդ ի րա վուն քը չի ի րաց վել 
ա վե լի վաղ: 

Այս պի սով՝ ՀՀ-ն  այն սա կա վա թիվ երկր նե րի շար քում է, որ տեղ օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված 
պար տա դիր կրթութ յան տա րի քը 18 տա րե կա նից բարձր է: Ն ման մո տե ցու մը պե տութ յուն նե րը 
որ դեգ րում են ա ռա ջին հեր թին ե րե խա նե րի՝ դպրո ցից վաղ դուրս մնա լու դեպ քե րը կան խե լու և 
ման կա կան աշ խա տանքն ու վաղ ա մուս նութ յուն նե րը կան խար գե լե լու հա մար104: Միև նույն ժա-
մա նակ սահ մա նադ րա կան ամ րագ րում ստա ցած աշ խա տան քի նվա զա գույն տա րիքն ըն դա մե նը 
16-ն  է, ին չը կաս կա ծի է են թար կում 16-19 տա րե կան ան ձանց պար տա դիր կրթութ յան ի րա վուն-
քի ի րա ցու մը և  աշ խա տան քի հետ այն հա մա տե ղե լու հնա րա վո րութ յու նը: Սա նաև հա կա սում է 
Ն վա զա գույն տա րի քի մա սին ԱՄԿ թիվ 138 կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին, հա մա-
ձայն ո րի՝ իր բնույ թով կամ ի րա գործ ման հան գա մանք նե րի բե րու մով դե ռա հա սի ա ռող ջութ յա-
նը, անվ տան գութ յա նը կամ բա րո յա կա նութ յա նը հնա րա վոր վնաս հասց նող ցան կա ցած տե սա կի 
զբաղ վա ծութ յան կամ աշ խա տան քի ըն դու նե լու նվա զա գույն տա րի քը ցածր չպետք է լի նի 18-ից: 

Այս պի սով՝ ԱՄԿ-ն ևս ա ռաջ նա հերթ ու շադ րութ յուն է դարձ նում ե րե խա յի զբաղ վա ծութ յան 
անվ տան գութ յա նը և  ոչ այն քան զբաղ վա ծութ յան մշտա կան կամ ժա մա նա կա վոր բնույ թին և  ամ-
րագ րում է աշ խա տան քի ըն դուն վե լու նվա զա գույն տա րի քի կա պը պար տա դիր կրթութ յան տա-
րի քի հետ, ո րը չի կա րող ա վե լի ցածր լի նել, քան 18 տա րե կա նը:

Միև նույն ժա մա նակ, ԵԻԿ Կո մի տեն ա ռա ջար կել է ա պա հո վել աշ խա տան քա յին օ րենս- 
դ րութ յան և պ րակ տի կա յի հա մա պա տաս խա նութ յու նը ԵԻԿ-ի 32-րդ հոդ վա ծին, նե րառ յալ գոր-
ծող օ րենք նե րի արդ յու նա վետ կի րա ռութ յու նը և  աշ խա տան քի տես չութ յուն նե րի հզո րա ցումն ու 
ներգ րա վու մը, և ս տեղ ծել ման կա կան աշ խա տան քի մա սին հա ղոր դում ներ ներ կա յաց նե լու մե-
խա նիզմ ներ:

Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին ցան ցը ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի գե րա գույն հանձ-
նա կա տա րին 2017 թ․ ներ կա յաց րած աշ խա տան քի ի րա վուն քի և կա յուն զար գաց ման նպա տակ-
նե րի վե րա բեր յալ իր զե կույ ցում105 հիմ նա վո րել է այն մո տե ցու մը, որ քան զի ման կա կան աշ խա-
տան քը աղ քա տութ յանն առնչ վող հիմ նախն դիր է, աշ խա տան քի հա մընդ հա նուր ար գել քը ո րո շա-
կի տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար կա րող է մղել նրանց ստվե րա յին աշ խա տան քի, ո րը շա հա գործ-
ման և բռ նութ յան են թարկ վե լու ա վե լի մեծ վտանգ է պա րու նա կում: Ուս տի ցան ցը կար ևո րել է 
հիմ նա կան ու շադ րութ յու նը դարձ նել ոչ թե ֆոր մալ ար գել քի, այլ ե րե խա յի ա ռող ջութ յան, զար-
գաց ման և  ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի պայ ման նե րի ա պա հով մա նը:

Կո մի տեն դե ռա հաս ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի կի րառ ման մա սին թիվ 20 Ընդ հա նուր մեկ նա-
բա նութ յու նում106 ար ձա նագ րել է, որ «տարիքինհամապատասխանաշխատանքներինծանոթանալը
զարգացնողկարևորդերէկատարումդեռահասներիկյանքում՝տալովնրանցհմտություններևպա
տասխանատվությունստանձնելուփորձ,իսկեթեանհրաժեշտէ,նաևիրենցընտանիքներիսոցիալ

104. Տե՛սFree and compulsory education for all children: the gap between promise and performance, K. Tomaševski, 2001 (ա նգ-
լե րեն), https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer%202.pdf։
105. Տե՛ս Submission   to   the   UN   High   Commissioner   for   Human  Rights   on   the   right   to   work   and   the implementation   of   the   Sustain-
able   Development   Goals (ա նգ լե րեն), https://archive.crin.org/sites/default/files/submission_right_to_work_and_sdgs.pdf։
106. Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյու նը կենտ րո նա նում է հատ կա պես 10-18 տա րե կան ե րե խա նե րի խն դիր նե րի վրա։

https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer 2.pdf
https://archive.crin.org/sites/default/files/submission_right_to_work_and_sdgs.pdf
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տնտեսական բարեկեցությանը մասնակցություն ունենալու և իրենց կրթության հասանելիությունն
ապահովելուհնարավորություն…»։ Կո մի տեն ա ռա ջար կել է որ դեգ րել ան ցու մա յին մո տե ցում՝ ա պա-
հո վե լու հա մար աշ խա տան քի դրա կան ազ դե ցութ յան և  ա ռանց խտրա կա նութ յան պար տա դիր 
կրթութ յան ի րա վուն քի ա պա հով ման միջև հա վա սա րակշ ռութ յու նը դե ռա հաս նե րի կյան քում 107:

Այս պի սով՝ Կո մի տեն ևս  ընդգ ծել է ման կա կան աշ խա տան քի ար գել քի հիմ քում աշ խա տան քի 
վնա սա կար, վտան գա վոր կամ կրթութ յա նը խո չըն դո տող բնույ թը սահ մա նե լու կար ևո րութ յու նը։ 

ՀՀ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը ՀՀ-ի կող մից ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի 
կոն վեն ցիա յով և կից ար ձա նագ րութ յուն նե րով սահ ման ված պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար-
ման վի ճա կի վե րա բեր յալ իր ար տա հերթ զե կույ ցում108 ա ռանձ նաց րել է օ րենսդ րա կան մի շարք 
փո փո խութ յուն նե րի ա ռա ջարկ ներ, ինչ պի սիք են «հար կա դիր աշ խա տան քի», «աշ խա տան քի 
վատ թա րա գույն ձևե րի» և «ա նօթ ևան, մու րա ցիկ և թա փա ռաշր ջիկ ե րե խա նե րի» օ րենսդ րա կան 
կար գա վո րում նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են օ րենք նե րի կի րառ ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ-
րաց ման նպա տա կով: Այս պի սի կար գա վո րում նե րի բա ցա կա յութ յու նը ևս մեկ ան գամ վկա յում է 
ա մուր սահ մա նադ րաի րա վա կան հիմ քե րի բա ցա կա յութ յան մա սին: Հս տակ և թի րա խա յին սահ-
մա նադ րաի րա վա կան կար գա վոր ման դեպ քում, Սահ մա նադ րութ յան 75-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, 
հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ կազ մա-
կեր պա կան կա ռու ցա կար գե րի և  ըն թա ցա կար գե րի ըն դու նու մը օ րենս դի րը կըն կա լեր որ պես ան-
մի ջա կան պար տա կա նութ յուն:

Այս պի սով՝ կար ծում ենք, որ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 57րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սը չի ար տա
ցո լում ման կա կան աշ խա տան քի և  ե րե խա յի շա հա գործ ման վե րա բեր յալ կան խար գել ման և 
դ րանց դեմ պայ քա րի առն չութ յամբ ՀՀ մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րի ամ բող ջա կան 
շրջա նա կը, աշ խա տան քի նվա զա գույն տա րի քը չի հա մա պա տաս խա նում ՀՀի վա վե րաց րած 
մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րով ամ րագր ված տա րի քի նվա զա գույն շե մի սահ ման ման չա փա
նիշ նե րին և թու լաց նում է ե րե խա յի ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի ի րա վուն քի սահ մա նադ
րաի րա վա կան հիմ քե րը: 

Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում սահ մա նադ րո րեն ամ րագ րել ե րե խա յի (մինչև 18 տա րե կան)՝ 
տնտե սա կան շա հա գոր ծու մից և  այն պի սի աշ խա տանք կա տա րե լուց պաշտ պան վե լու ի րա
վուն քը, ո րը կա րող է վտան գա վոր լի նել կամ խո չըն դո տել ե րե խա յի կրթութ յու նը կամ վնա սել 
նրա ա ռող ջութ յա նը և ֆի զի կա կան, մտա վոր, բա րո յա կան ու սո ցիա լա կան զար գաց մա նը:

107. Տե՛ս Ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No. 20 (ա նգ լե րեն), https://www.refworld.org/
docid/589dad3d4.html։
108.  Տե՛ս ՄԻՊ ար տա հերթ զե կույց, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի կոն-
վեն ցի այով և կից ար ձա նագ րու թյուն նե րով սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ, 
https://ombuds.am/images/files/0b44c6d762045fbcd7edd99b443608b0.pdf։ 

https://www.refworld.org/docid/589dad3d4.html
https://www.refworld.org/docid/589dad3d4.html
https://ombuds.am/images/files/0b44c6d762045fbcd7edd99b443608b0.pdf
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ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ (Գլուխ 3)ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ (Գլուխ 3)

Սույն գլխում քննարկ ված խնդիր նե րի և ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րի արդ յուն քում 
ա ռա ջար կում ենք․

1. Սահ մա նադ րութ յան 36-րդ և 37-րդ հոդ ված նե րում կա տա րել եզ րու յթա բա նա կան փո փո-
խութ յուն՝ «երեխայիշահ», «երեխայիկենսականշահ» եզ րույթ նե րը փո խա րի նե լով «երեխայի
լավագույնշահ» մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված ձևա կերպ մամբ։ 

2. Սահ մա նադ րութ յան 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ բող ջա կան ամ րագ րում տալ ե րե խա յի՝ 
ան մի ջա կա նո րեն կամ իր ներ կա յա ցուց չի կամ հա մա պա տաս խան մարմ նի մի ջո ցով ի րեն 
վե րա բե րող ցան կա ցած դա տա կան կամ վար չա կան քննութ յան ժա մա նակ լսված լի նե լու 
ի րա վուն քին։ 

3. Սահ մա նադ րութ յան 57-րդ հոդ վա ծում ամ րագ րել ե րե խա յի (մինչև 18 տա րե կան)՝ տնտե-
սա կան շա հա գոր ծու մից և  այն պի սի աշ խա տանք կա տա րե լուց պաշտ պան վե լու ի րա վուն քը, 
ո րը կա րող է վտան գա վոր լի նել ե րե խա յի հա մար կամ խո չըն դո տել նրա կրթութ յու նը կամ 
վնա սել նրա ա ռող ջութ յա նը և ֆի զի կա կան, մտա վոր, բա րո յա կան ու սո ցիա լա կան զար գաց-
մա նը: 
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Հավասարության ապահովման 
և խտրականության արգելքի 
սահմանադրական ամրագրումների 
վերանայում

Դ րանք կա րե լի է դա սա կար գել «ֆոր մալ հա վա սա րութ յան» և «բո վան դա կա յին հա վա սա րութ-
յան» ա պա հով ման ե րաշ խիք նե րի109։

Փաս տա ցի (բո վան դա կա յին) հա վա սա րութ յան ա պա հով ման ե րաշ խի քը, ի տար բե րութ յուն 
ֆոր մալ հա վա սա րութ յան ե րաշ խի քի, հաշ վի է առ նում փաս տա ցի ան հա վա սա րութ յան առ կա-
յութ յու նը, դրա պատ ճառ ներն ու հիմ քե րը և փաս տա ցի հա վա սա րութ յան ա պա հով մանն ուղղ-
ված կա ռու ցո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը դի տար կում է որ պես հա վա սա րութ յան 
ա պա հով մանն ուղղ ված պե տութ յան պար տա վո րութ յուն։ 

Սույն գլխում անդ րա դարձ է կա տար վել հա վա սա րութ յան, խտրա կա նութ յան բա ցառ ման և 
նե րա ռա կա նութ յան սկզբունք նե րի սահ մա նադ րաի րա վա կան բա վա րար հիմ քե րի ստեղծ ման ու 
առ կա խնդրա հա րույց ի րա վա կան կար գա վո րում նե րի փո փոխ ման անհ րա ժեշ տութ յա նը: 

Ա ռանձ նա հա տուկ քննութ յան ա ռար կա են դարձ վել փաս տա ցի (բո վան դա կա յին) (substantiv
equality /de facto) հա վա սա րութ յան ա պա հով ման մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը, ու ա ռանձ-
նաց վել են ՀՀ սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վո րում նե րում դրանք ար տա ցո լե լու հնա րա վոր 
լա վա գույն լու ծում նե րը։

Սույն գլխի շրջա նա կում վեր հան վել են նաև Սահ մա նադ րութ յան տեքս տում կի րառ վող խտրա-
կան եզ րույթ նե րը, և  ու սում նա սիր վել են խտրա կան մո տե ցում նե րի վրա հիմն ված ան գոր ծու-
նա կութ յան ինս տի տու տի սահ մա նադ րաի րա վա կան հիմ քե րը, ո րոնց վե րա նայ ման անհ րա ժեշ-
տութ յու նը մար դու ի րա վունք նե րի զար գաց ման ժա մա նա կա կից մի տում նե րից է: Անդ րա դարձ է 
կա տար վել նաև հա վա սա րութ յան ի րա վուն քի ա պա հով մանն ու խտրա կա նութ յան բա ցառ մանն 
ուղղ ված սահ մա նադ րաի րա վա կան այլ փո փո խութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յա նը, ինչ պի սիք են 
հա վա սա րութ յան ու ղիղ ե րաշ խիք նե րը բո լոր կրո նա կան հա մայնք նե րի հա մար, պե տութ յան քա-
ղա քա կա նութ յան նպա տակ նե րի հա մա պա տաս խա նե ցու մը մար դու ի րա վունք նե րի չա փա նիշ նե-
րին և նե րա ռա կան կրթութ յան սահ մա նադ րաի րա վա կան հիմ քե րի ամ րագ րու մը:

109. Տե՛ս Equality and Anti-Discrimination, Human Rights Library, University of Minnesota (ա նգ լե րեն), http://hrlibrary.umn.edu/
edumat/hreduseries/TB6/html/CH1.html#:~:text=In%20other%20words%2C%20de%20facto,capacity%20to%20contribute%20
to%20society։

4

http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/TB6/html/CH1.html#:~:text=In other words%2C de facto,capacity to contribute to society
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/TB6/html/CH1.html#:~:text=In other words%2C de facto,capacity to contribute to society
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/TB6/html/CH1.html#:~:text=In other words%2C de facto,capacity to contribute to society
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ԲԱԺԻՆ 4.1ԲԱԺԻՆ 4.1
Փաս տա ցի հա վա սա րութ յան ա պա հով ման Փաս տա ցի հա վա սա րութ յան ա պա հով ման սահ մա նադ րաի րա վա կանսահ մա նադ րաի րա վա կան  
ե րաշ խի քի ամ րագ րու մե րաշ խի քի ամ րագ րու մ

Ի րա վա հա վա սա րութ յան և խտ րա կա նութ յան բա ցառ ման սահ մա նադ րաի րա վա կան հիմ քերն 
ամ րագր ված են ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 28-30-րդ հոդ ված նե րում: Դ րանք կա րե լի է գնա հա տել 
որ պես ֆոր մալ հա վա սա րութ յան ա պա հով ման սահ մա նադ րաի րա վա կան ե րաշ խիք ներ։

Այս պես՝ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 28-րդ հոդ վածն ամ րագ րում է օ րեն քի առջև բո լո րի հա վա սա-
րութ յու նը, իսկ 30-րդ հոդ վա ծը՝ կա նանց և տ ղա մարդ կանց ի րա վա հա վա սա րութ յու նը: 

Սահ մա նադ րութ յան 29-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն. «Խտրականությունը,կախվածսեռից,ռասա
յից,մաշկիգույնից,էթնիկկամսոցիալականծագումից,գենետիկականհատկանիշներից,լեզվից,կրո
նից,աշխարհայացքից,քաղաքականկամայլհայացքներից,ազգայինփոքրամասնությանըպատկա
նելությունից,գույքայինվիճակից,ծնունդից,հաշմանդամությունից,տարիքիցկամանձնականկամ
սոցիալականբնույթիայլհանգամանքներից,արգելվումէ»:

Սահ մա նադ րութ յան 86-րդ հոդ վա ծի 4-րդ  են թա կե տում, որ պես տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և 
մ շա կու թա յին ո լորտ նե րում պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան նպա տակ, ամ րագր ված 
է կանանցևտղամարդկանցմիջևփաստացիհավասարությանխթանումը:

Հարկ է նշել, որ պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան նպա տակ ներն ամ րագ րող նոր մերն ու ղե նիշ-
ներ են պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան ձևա վոր ման հա մար, սա կայն դրանք սուբ յեկ տիվ սահ մա-
նադ րա կան ի րա վունք ներ չեն ա ռա ջաց նում քա ղա քա ցի նե րի հա մար և հս տակ պար տա վո րութ-
յուն ներ՝ պե տութ յան հա մար: Այս պի սով՝ կա նանց և տ ղա մարդ կանց միջև փաս տա ցի հա վա սա-
րութ յան խթան ման ամ րագ րու մը՝ որ պես պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան նպա տակ, կա րե լի է 
գնա հա տել իբրև փաս տա ցի հա վա սա րութ յան սկզբուն քի միայն մաս նա կի սահ մա նադ րաի րա վա-
կան ամ րագ րում։

Անդ րա դառ նանք փաս տա ցի հա վա սա րութ յան սկզբուն քի` մի ջազ գա յին ի րա վուն քում տրվող 
բո վան դա կութ յա նը:

Բո վան դա կա յին կամ դե-ֆակ տո (փաս տա ցի)110 հա վա սա րութ յան սկզբուն քը ճա նա չում է անց-
յա լում առ կա խտրա կա նութ յու նը և քա ղա քա կան, տնտե սա կան ու սո ցիա լա կան խո չըն դոտ նե րը, 
ո րոնց ան ձինք բախ վել են հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րի հաս նե լու և  ի րենց ի րա վունք նե րից 
օգտ վե լու ու ո րո շում ներ կա յաց նե լու ճա նա պար հին: 

Մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ ա կա դե միա կան գրա կա նութ յան մեջ և մար դու ի րա վունք-
նե րի վե րա բեր յալ պայ մա նագ րե րի հի ման վրա գոր ծող մար մին նե րի մեկ նա բա նութ յուն նե րում բո-
վան դա կա յին հա վա սա րութ յան սկզբունքն ար դեն լայ նո րեն կի րառ վում է: Վեր ջինս են թադ րում 
է, որ պետություններըպետքէիրականացնենկառուցողականգործողություններ՝ապահովելովհա
մակարգայինխտրականությանվերացմաննուղղվածիրենցպարտականություններիկատարումը111:

ՄԱԿ-ի Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան վե րաց ման կո մի տեն իր թիվ 25 Ընդ հա նուր 

110. Մի ջազ գային մար մին նե րի պրակ տի կայի և ա կա դե մի ա կան գրա կա նու թյան մեջ 3 եզ րույթ ներն էլ հա մար ժե քո րեն օգ-
տա գործ վում ե ն։
111. Տե՛ս Loper K. Substantive Equality in International Human Rights Law and its Relevance for the Resolution of Tibetan Auton-
omy Claims (ա նգ լե րեն), https://core.ac.uk/download/pdf/151516502.pdf։

https://core.ac.uk/download/pdf/151516502.pdf
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հանձ նա րա րա կա նում նշում է, որ «կանանցևտղամարդկանցմիջևհավասարությանհասնելուհա
մարկոնվենցիայով[Կանանցնկատմամբխտրականությանբոլորձևերիվերացմանմասինկոնվեն
ցիա]սահմանվածխտրականությանվերացմանպահանջըպետքէմեկնաբանվիբովանդակայինհա
վասարությանսկզբունքիներքո։Բովանդակայինկամդեֆակտոհավասարություննանհրաժեշտէ,
որբացառվիանհավասարվերաբերմունքիվերարտադրումը»112:

ՄԱԿ-ի Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի կո մի տեն իր թիվ 6 Ընդ հա-
նուր հանձ նա րա րա կա նում շեշ տել է որ «հնարավորություններիհավասարեցումը՝որպեսկոնվեն
ցիայի[Հաշմանդամությունունեցողանձանցիրավունքներիկոնվենցիա]3րդհոդվածիընդհանուր
սկզբունք,արձանագրումէֆորմալհավասարությանմոդելիցբովանդակայինհավասարությանմոդե
լինանցնելուառաջադեմզարգացում»։113 Հարկ է նշել նաև, որ նե րա ռա կան հա վա սա րութ յան կոն-
ցեպ տը, ո րի վրա հիմն ված է Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի կոն վեն ցիան 
(այ սու հետև նաև՝ ՀՈՒԱԻԿ), զար գա ցել է բո վան դա կա յին հա վա սա րութ յան մո դե լի հի ման վրա: 
Բո վան դա կա յին հա վա սա րութ յու նը, ըստ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի 
կո մի տեի, նե րա ռա կա նութ յան կոն ցեպ տի ա ռա վել հա մա պար փակ և  ա ռա ջա դեմ մեկ նա բա նում-
նե րից է114։ 

Խմ բա յին ի րա վունք նե րին անդ րա դար ձող կոն վեն ցիոն մար մին նե րից բա ցի՝ բո վան դա կա յին/
փաս տա ցի հա վա սա րութ յու նը ճա նաչ վում է նաև ՏՍՄԻԴ-ով, ո րը պա հան ջում է բո վան դա կա-
յին անխտ րա կան մո տե ցում սո ցիա լա կան և տն տե սա կան ի րա վունք նե րի ե րաշ խիք նե րի ա ռու մով 
(հոդ ված 2): ՏՍՄԻԿ-ը իր թիվ 20 Ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յու նում որ պես պե տութ յան պար տա-
վո րութ յուն նշում է ոչ միայն ֆոր մալ, այլև բո վան դա կա յին խտրա կա նութ յան վե րաց մանն ուղղ-
ված քայ լե րի ի րա կա նա ցու մը115: 

Սահ մա նադ րա կան կար գա վո րում նե րի ա ռու մով մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սի րու մը ցույց 
է տա լիս, որ փաս տա ցի հա վա սա րութ յան սկզբունքն ամ րագ րում է ստա ցել հիմ նա կա նում գեն-
դե րա յին հա վա սա րութ յան հա մա տեքս տում: Սահ մա նադ րա կան նոր մե րի հիմ նա կան կար ևո-
րութ յու նը կա ռու ցո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար ման պար տա վո րութ յան ամ րագ րումն է 
պե տութ յան հա մար: Ո րոշ երկր նե րի սահ մա նադ րութ յուն նե րում այս սկզբունքն ամ րագ րում է 
ստա ցել՝ ընդգ ծե լով կա ռու ցո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։ 
Գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան ա պա հով ման հա մար կա ռու ցո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կա-
տար ման պե տութ յան սահ մա նադ րաի րա վա կան պար տա վո րութ յու նը սահ ման ված է Հու նաս-
տա նի, Հուն գա րիա յի և Ի տա լիա յի սահ մա նադ րութ յուն նե րում116:

Բուն «բո վան դա կա յին հա վա սա րութ յուն» եզ րույ թը տեղ է գտել Վ րաս տա նի սահ մա նադ րութ-
յան 11-րդ հոդ վա ծում և Ավստ րիա յի սահ մա նադ րութ յան 7-րդ հոդ վա ծում: Վ րաս տա նի Սահ-
մա նադ րութ յան 11-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում ամ րագր ված է պե տութ յան պար տա վո րութ յու նը՝ 
կի րա ռե լու հա տուկ մի ջոց ներ կա նանց և տ ղա մարդ կանց բո վան դա կա յին հա վա սա րութ յունն 

112. Տե՛ս Կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան կո մի տե ի Ը նդ հա նուր հանձ նա րա րա կան No.20 (ա նգ լե րեն), https://www.
refworld.org/docid/52d91fd34.html։
113. Տե՛ս Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No.6 (ա նգ լե րեն), 
https://digitallibrary.un.org/record/1626976?ln=en։
114. Տե՛ս նույն տե ղում:
115. Տե՛ս Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No. 20 (ա նգ լե րեն), https://
www.refworld.org/docid/4a60961f2.html։
116.  Հե տա զո տու թյան հա մար օգ տա գործ վել է Codices հա մա կար գը, http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=tem-
plates&fn=default.htm։

https://www.refworld.org/docid/52d91fd34.html
https://www.refworld.org/docid/52d91fd34.html
https://digitallibrary.un.org/record/1626976?ln=en
https://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html
https://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
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ա պա հո վե լու և  ան հա վա սա րութ յու նը վե րաց նե լու հա մար: Վ րաս տա նի սահ մա նադ րութ յունն 
ամ րագ րում է նաև հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա մար հա տուկ պայ ման նե րի ստեղծ-
ման պե տութ յան պար տա վո րութ յու նը117: Հա տուկ մի ջոց նե րի (կա ռու ցո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րի) կա տար ման պե տութ յան պար տա վո րութ յունն ամ րագր ված է Հուն գա րիա յի սահ մա նադ րութ-
յամբ՝ կա նանց, ե րե խա նե րի և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց պաշտ պա նութ յան հա մար:

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու նում գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան ա պա հով ման հա մար կա ռու ցո ղա-
կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար ման սահ մա նադ րաի րա վա կան հիմ քե րի անհ րա ժեշ տութ յա նը 
անդ րա դար ձել է Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վը: Վեր ջինս 2015 թ. ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան նա խագ-
ծի մա սին իր կար ծի քում, անդ րա դառ նա լով Սահ մա նադ րութ յան 7-րդ հոդ վա ծում ընտ րա կան 
ի րա վուն քի սկզբունք նե րի մեջ կա նանց և տ ղա մարդ կանց հա վա սա րութ յան սկզբուն քի բա ցա-
կա յութ յա նը, իր մտա հո գութ յու նը պատ ճա ռա բա նել է հա տուկ մի ջոց նե րի (կա նանց հա մար հա-
տուկ քվո տա նե րի) սահ ման ման հնա րա վո րութ յան սահ մա նադ րաի րա վա կան հիմ քե րի անհ րա-
ժեշ տութ յամբ118: 

Կար ծում ենք, որ այս մտա հո գութ յունն ար դիա կան է ոչ միայն ընտ րա կան ի րա վուն քով սահ-
ման վող քվո տա նե րի, այլև այլ ո լորտ նե րում կի րառ վող կա ռու ցո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի սահ-
մա նադ րաի րա վա կան հիմ քե րի տե սանկ յու նից, և  այս ա ռու մով անհ րա ժեշտ են ա վե լի լայն կար-
գա վո րում ներ: 

Մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի հի ման վրա գոր ծող մար-
մին նե րի պրակ տի կան և  այլ երկր նե րի սահ մա նադ րաի րա վա կան զար գա ցում նե րը ա ռա ջըն թաց 
են գրան ցել հա վա սա րութ յան ի րա վուն քի և բո վան դա կա յին հա վա սա րութ յան սկզբուն քի ամ-
րագր ման տե սանկ յու նից: Կա ռու ցո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը՝ որ պես փաս-
տա ցի հա վա սա րութ յան ա պա հով ման մի ջոց, ՀՀ-ում չու նի սահ մա նադ րաի րա վա կան հիմ քեր։ 
Ա վե լին՝ ա ռանձ նա հա տուկ սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վոր ման բա ցա կա յութ յան պայ ման-
նե րում դրանք կա րող են նույ նիսկ գնա հատ վել որ պես խտրա կան, քա նի որ ա ռա վե լութ յուն ներ ու 
ար տո նութ յուն ներ են նա խա տե սում մի խումբ ան ձանց հա մար։

Այս պես՝ ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ կա ռու ցո ղա կան գոր ծո ղութ յուն ներ են նա խա տես ված հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի119, հաշ ման դա մութ յուն ձեռք բե րած 
զին ծա ռա յող նե րի կրթա կան ի րա վունք նե րի120, ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի քա ղա քա կան 
կյան քին մաս նակ ցե լու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա մար, ո րոնց նպա տա կը աշ խա տան քի, 
կրթութ յան և քա ղա քա կա նութ յան ո լոր տում փաս տա ցի հա վա սա րութ յան ա պա հո վումն է: 

Կար ծում ենք, որ Սահ մա նադ րութ յան 29-րդ հոդ վա ծում անհ րա ժեշտ են լրա ցում ներ, ո րոնք 
կստեղ ծեն վե րոնշ յալ կա ռու ցո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի սահ մա նադ րաի րա վա կան հիմ քե րը և 
կխ րա խու սեն պե տութ յան կող մից կա ռու ցո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը։ Հաշ-
ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա վա սա րութ յան ի րա վուն քի ա պա հով մանն ուղղ ված ՀՀ մի-
ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ ա ռա ջար կում ենք նաև ա վե լի պար տա-
վո րեց նող սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վո րում տալ այդ նպա տա կով կա ռու ցո ղա կան գոր ծո-

117. Տե՛ս Վրաս տա նի սահ մա նադ րու թյու նը, https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=36։
118. Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րի նա խագ ծի 1-7-րդ և 10-րդ գլուխ նե րի 
վե րա բե րյալ նախ նա կան կար ծիք, Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղով, Կար ծիք No. 757/2014, կետ 64, https://venice.coe.int/webforms/
documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015rev-arm։
119. Տե՛ս « Հաշ ման դամ նե րի սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծը:
120. Տե՛ս « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայող նե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 67-րդ հոդ վա ծը:

https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=36
https://venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015rev-arm
https://venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015rev-arm
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ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման սահ մա նադ րաի րա վա կան դրույ թին:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված՝ ա ռա ջար կում ենք ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 29րդ հոդ
վա ծը լրաց նել հետև յալ բո վան դա կութ յամբ դրույթ նե րով.

• «Պետությունը կարող է կիրառել հատուկ միջոցներ (կառուցողական գործողություն-
ներ)անձանցհավասարիրավունքներիապահովմաննպատակով:Այդպիսիմիջոցների
կիրառումըչիհամարվումխտրականություն»:

• «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասար իրավունքների ապահովման նպա-
տակովպետությունըպետքէկիրառիհատուկմիջոցներ(կառուցողականգործողութ-
յուններ)»:

ԲԱԺԻՆ 4.2 ԲԱԺԻՆ 4.2 
Ա ռան ձին ի րա վունք նե րի ի րաց ման շրջա նա կում խտրա կա նութ յան Ա ռան ձին ի րա վունք նե րի ի րաց ման շրջա նա կում խտրա կա նութ յան 
բա ցառ ման և նե րա ռա կա նութ յան ա պա հով ման բա ցառ ման և նե րա ռա կա նութ յան ա պա հով ման 
սահ մա նադ րաի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի ներդ րումսահ մա նադ րաի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի ներդ րում

 
I. Կր թութ յան նե րա ռա կա նութ յան սկզբուն քի ե րաշ խի քի ամ րագ րու մI. Կր թութ յան նե րա ռա կա նութ յան սկզբուն քի ե րաշ խի քի ամ րագ րու մ

Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կա գի րը և ՏՍՄԻԴ-ը ե րաշ խա վո րում են կրթութ-
յան ի րա վուն քը՝ ան կախ սե ռից, ռա սա յից, մաշ կի գույ նից, լեզ վից, կրո նից, քա ղա քա կան կամ այլ 
հա յացք նե րից, ազ գա յին կամ սո ցիա լա կան ծա գու մից, գույ քա յին դրութ յու նից, ծննդից և  այլ կար-
գա վի ճա կից (ՄԻՀՀ-ի 2-րդ հոդ ված և ՏՍՄԻԴ-ի 2-րդ հոդ ված), իսկ ԵԻԿ-ը որ պես պաշտ պան-
ված հատ կա նիշ ներ ա վե լաց րել է էթ նիկ ծա գումն ու հաշ ման դա մութ յու նը: 

Այս պաշտ պան ված հատ կա նիշ ներն ամ րագր ված են նաև Կր թութ յան բնա գա վա ռում խտրա-
կա նութ յան դեմ կոն վեն ցիա յով121, ո րի 1-ին հոդ վածն ար գե լում է խտրա կա նութ յու նը կրթութ յան 
բո լոր մա կար դակ նե րում:  Մի շարք մի ջազ գա յին կոն վեն ցիա ներ, ո րոնք ամ րագ րում են հա վա սար 
ի րա վունք ներ ո րո շա կի խմբի ան ձանց հա մար, նույն պես ճա նա չում են կրթութ յան ի րա վուն քի 
նկատ մամբ դրանց կի րա ռե լիութ յու նը122:

Ի լրումն մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով ամ րագր ված կրթա կան ե րաշ-
խիք նե րի՝ հա մաշ խար հա յին հան րութ յու նը կրթութ յան հա մընդ հան րութ յու նը հռչա կել է ա ռաջ-
նա հեր թութ յուն՝ ըն դու նե լով «Կր թութ յուն բո լո րի հա մար» կա յուն զար գաց ման նպա տա կը123 և 
« Տար րա կան ընդ հա նուր կրթութ յան ա պա հո վու մը»՝ որ պես Հա զա րամ յա կի զար գաց ման նպա-
տակ124։

Թեև նե րա ռա կան կրթութ յան ի րա վուն քը հստակ ամ րագր ված չէ ԵԻԿ-ով, սա կայն թվարկ-
ված են այն նպա տակ նե րը, ո րոնց պետք է հաս նել նե րա ռա կան կրթութ յամբ125: Բո լո րի կրթութ-

121. Տե՛ս Կր թու թյան բնա գա վա ռում խտ րա կա նու թյան դեմ կոն վեն ցի ան, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?Do-
cID=75858:
122. Տե՛ս Կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի ան, Հաշ ման դա մու թյուն ու նե-
ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ան և այլն։
123. Տե՛ս Կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րի ա ռա ջարկ վող վերջ նա կան ցու ցա նիշ նե րի ցանկ, http://un.am/up/file/SDGs_
Targets_Indicators_ARMENIAN_FINALIZED.pdf։ 
124. Տե՛ս Հա զա րա մյա կի զար գաց ման նպա տակ ներն ու Հա յաս տա նը, http://www.un.am/hy/p/mdgs-and-armenia:
125. Տե՛ս Moving Towards Inclusive Education as a Human Right: An Analysis of International Obligations to Implement Inclusive 
Education in Law and Policy. Maastricht University Faculty of Law (ա նգ լե րեն), 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75858
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75858
http://un.am/up/file/SDGs_Targets_Indicators_ARMENIAN_FINALIZED.pdf
http://un.am/up/file/SDGs_Targets_Indicators_ARMENIAN_FINALIZED.pdf
http://www.un.am/hy/p/mdgs-and-armenia
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յան ի րա վունքն ամ րագր ված է ԵԻԿ-ի 28-րդ հոդ վա ծում, իսկ Հա կախտ րա կա նութ յան սկզբուն-
քը՝ կոն վեն ցիա յի 2-րդ հոդ վա ծում։ Այն նե րա ռում է խտրա կա նութ յան բա ցա ռու մը կրթութ յան 
մեջ և պե տութ յուն նե րին պար տա վո րեց նում է ա պա հո վել բո լոր ե րե խա նե րի՝ կրթութ յուն ստա-
նա լու հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րը: Մաս նա վոր կար գա վոր մամբ 23-րդ հոդ վածն ամ րագ-
րում է պե տութ յան պար տա վո րութ յու նը՝ ա պա հո վե լու հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հա մար կրթութ յան հա սա նե լիութ յու նը: Այս բո լոր կար գա վո րում ներն ի րենց հա մակ ցութ յան մեջ 
սահ մա նում են նե րա ռա կան կրթութ յան նպա տակ նե րը, ո րոնք են հա սա նե լիութ յու նը, ան հա տա-
կան ու սու ցու մը և հա վա սա րութ յու նը կրթութ յան մեջ: 

Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի կո մի տեն իր Ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յուն նե րով և Ամ փո փիչ եզ-
րա հան գում նե րով պե տութ յուն նե րին խրա խու սում է կի րար կել նե րա ռա կան կրթութ յու նը126: Իր 
հեր թին ՏՍՄԻԿ-ը պա հան ջում է դաշ նագ րա յին դրույթ նե րի, այդ թվում՝ կրթութ յան ի րա վուն-
քի պրոգ րե սիվ ի րա կա նա ցում (հոդ ված 2), ին չը նշա նա կում է, որ պե տութ յու նը շա րու նա կա կան 
ա ռա ջըն թաց պետք է ար ձա նագ րի ի րա վունք նե րի ի րաց ման ուղ ղութ յամբ։

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված՝ ա ռա ջար կում ենք ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 38րդ հոդ
վա ծի 1ին մա սում որ պես կրթութ յան ի րա վուն քի լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ամ րագ րել  կրթութ
յան նե րա ռա կա նութ յան սկզբուն քը հետև յալ ձևա կերպ մամբ. « Պետություննապահովումէ
կրթությաններառականությունը»:

II. Կ րո նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ ևորդ նե րի հա վա սա րութ յան II. Կ րո նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ ևորդ նե րի հա վա սա րութ յան 
ի րա վուն քի ա պա հո վու մի րա վուն քի ա պա հո վու մ

Սահ մա նադ րութ յան 17-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված է ՀՀ-ում կրո նա կան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի գոր ծու նեութ յան ա զա տութ յու նը, իսկ Սահ մա նադ րութ յան 18-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված 
է պե տութ յան կող մից Հա յաս տան յայց Ա ռա քե լա կան Սուրբ Ե կե ղե ցու (այ սու հետև նաև՝ ՀԱՍԵ)՝ 
որ պես ազ գա յին ե կե ղե ցու բա ցա ռիկ ա ռա քե լութ յան ճա նա չու մը հայ ժո ղովր դի հոգ ևոր կյան քում, 
ազ գա յին մշա կույ թի զար գաց ման և  ազ գա յին ինք նութ յան պահ պան ման գոր ծում, և սահ ման-
վում է, որ ՀԱՍԵ-ի հետ հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վոր վում են օ րեն քով: Միև նույն ժա մա նակ, 
թե՛ սահ մա նադ րա կան դրույթ նե րը, թե՛ հե տա գա օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը չեն պար զա-
բա նում ՀԱՍԵ-ի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի վե րա բեր յալ հար ցը՝ չհստա կեց նե լով ե կե ղե ցու՝ կրո-
նա կան կազ մա կեր պութ յուն լի նե լու հար ցը: 

Կ րո նի և դա վա նան քի ա զա տութ յու նը և կ րո նի հիմ քով խտրա կա նութ յան բա ցա ռու մը ՀՀ մի-
ջազ գա յին ի րա վա կան պար տա վո րութ յունն է՝ ամ րագր ված ՄԻՀՀ-ի (hոդ ված 18), ՄԱԿ-ի Քա-
ղա քա կան և քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րի (այ սու հետև՝ նաև 
ՔՔԻԴ) (հոդ ված ներ 4 և 18), ՄԻԵԿ-ի (հոդ ված 9) և դ րան կից 2-րդ  ար ձա նագ րութ յան, ՄԱԿ-ի 
Կ րո նի և հա մոզ մուն քի հիմ քով ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան և խտ րա կա նութ յան բո լոր ձևե րի 
վե րաց ման մա սին հռչա կագ րի և մի ջազ գա յին այլ փաս տաթղ թե րի շրջա նակ նե րում։ 

«Խղ ճի ա զա տութ յան ու կրո նա կան կազ մա կեր պութ յու նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը և « Հա յաս-

https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Maastricht_University_Moving_To-
wards_Inclusive_Education_as_a_Human%20Right_2014_1.pdf։
126. Տե՛ս Ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ամ փո փիչ եզ րա հան գում նե րը՝ ո ւղղ ված Սին գա պու րին, U.N. Doc. CRC/C/
SGP/2-3 (2011), § 53(b), (ա նգ լե րեն), https://www.refworld.org/docid/4dcb89f92.html, Ի րա նին, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.123 
(2000), § 42, (ա նգ լե րեն), http://hrlibrary.umn.edu/crc/iran2000.html, Հոր դա նա նին, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.125 (2000), § 44, 
(ա նգ լե րեն), http://hrlibrary.umn.edu/crc/jordan2000.html:

https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Maastricht_University_Moving_Towards_Inclusive_Education_as_a_Human Right_2014_1.pdf
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Maastricht_University_Moving_Towards_Inclusive_Education_as_a_Human Right_2014_1.pdf
https://www.refworld.org/docid/4dcb89f92.html
http://hrlibrary.umn.edu/crc/iran2000.html
http://hrlibrary.umn.edu/crc/jordan2000.html
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տա նի Հան րա պե տութ յան և Հա յաս տան յայց Ա ռա քե լա կան Սուրբ Ե կե ղե ցու հա րա բե րութ յուն-
նե րի մա սին» օ րեն քը պա տաս խան չեն տա լիս այն հար ցին, թե արդ յոք ՀԱՍԵ-ն հա մար վում է 
կրո նա կան կազ մա կեր պութ յուն, և ՀԱՍԵ-ի հետ ևորդ նե րի վրա տա րած վում են արդ յոք այն բո լոր 
սահ մա նա փա կում նե րը, ո րոնք օ րենսդ րութ յամբ կրում են կրո նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Մաս նա վո րա պես այդ պի սի սահ մա նա փա կում ներ են սահ ման ված «Ոս տի-
կա նութ յու նում ծա ռա յութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի  39-րդ հոդ վա ծով և « Դա տա խա զութ յան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 49-րդ հոդ վա ծով։ «Ոս տի կա նութ յու նում ծա ռա յութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի  39-րդ 
հոդ վա ծը մա սամբ ճա նաչ վել է ՀՀ Սահ մա նադ րութ յա նը հա կա սող և  ան վա վեր127:

Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեի (այ սու հետև՝ նաև ՄԻԿ) թիվ 2 Ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ-
յունն128 անդ րա դառ նում է ՔՔԻԴ-ի 18-րդ հոդ վա ծին (մտքի, խղճի և կ րո նի ա զա տութ յուն)՝ մաս-
նա կիաց նե լով դրա ներ պե տա կան կի րարկ ման չա փա նիշ նե րը։ Այս պես՝ ՄԻԿ-ի կող մից սահ ման-
վում է, որ «այն փաս տը, որ ո րո շա կի կրո նա կան ուղղ վա ծութ յու նը ճա նաչ ված է իբրև պե տա կան, 
քա նի որ դրա հետ ևորդն է բնակ չութ յան մե ծա մաս նութ յու նը, չպետք է հան գեց նի կրո նա կան այլ 
ուղ ղութ յուն նե րին հա րող կամ կրո նա կան որ ևէ ուղ ղութ յան չհա րող ան ձանց հան դեպ խտրա կա-
նութ յան»։ ՄԻԿ-ի հոր դորն է ՔՔԻԴ-ը վա վե րաց րած պե տութ յուն նե րին ներ կա յաց նել պար բե-
րա կան տե ղե կութ յուն առ այն, թե ինչ քայ լեր և մի ջո ցա ռում ներ են ի րա կա նաց վում՝ ա պա հո վե լու 
կրո նա կան բո լոր հա մայնք նե րի հա մար հա վա սար, ոչ խտրա կան ներ պե տա կան օ րենսդ րա կան և 
քա ղա քա կա նութ յան շրջա նակ։ 

Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի, Եվ րա խորհր դի Մար դու ի րա վունք նե րի և  ի րա վա կան հար-
ցե րի գլխա վոր տնօ րե նութ յան, ԵԱՀԿ Ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րի և մար դու 
ի րա վունք նե րի գրա սեն յա կի (ԺՀՄԻԳ)  Կ րո նի կամ հա մոզ մուն քի ա զա տութ յան հար ցե րով 
խորհրդատ վա կան խորհր դի դի տարկ մամբ «կրո նա կան ո րո շա կի հա մայնք նե րի հա մար նպաս-
տա վոր պայ ման ներ սահ մա նե լը սկզբուն քո րեն չի հա կա սում ՄԻԵԿ-ի պա հանջ նե րին՝ պայ մա-
նով, որ տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը թե լադր ված լի նի օբ յեկ տիվ և խե լա միտ հիմ նա վո րում-
նե րով»129: Այս ա ռու մով, սա կայն, կար ևո րա գույն պա հանջն է, որ յու րա քանչ յուր կրո նա կան հա-
մայնք, ո րը կցան կա նա օգտ վել պե տութ յան կող մից կրո նա կան մեկ այլ հա մայն քին տրված ա ռա-
վե լութ յուն նե րից, կա րո ղա նա ներ կա յաց նել հա մա պա տաս խան դի մում նա խա պես սահ ման ված 
ոչ խտրա կան չա փո րո շիչ նե րի հի ման վրա։

ՀՀ օ րենսդ րա կան դաշ տը չի պա րու նա կում նման չա փո րո շիչ ներ՝ գործ նա կա նում բա ցա ռե լով 
ՀԱՍԵ-ին տրվող ա ռա վե լութ յուն նե րին հա վակ նե լու կրո նա կան այլ հա մայնք նե րի հնա րա վո րութ-
յու նը։ Ի լրումն չա փո րո շիչ նե րի բա ցա կա յութ յան՝ ՀԱՍԵ-ի կար գա վի ճա կի130 ոչ հստակ սահ մա-
նադ րա կան կար գա վո րու մը հան գեց նում է նրան, որ առ կա չէ ՀՀ-ում գոր ծող կրո նա կան բո լոր 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա մար հա վա սար հնա րա վո րութ յուն ներ ա պա հո վող ոչ խտրա կան 
օ րենսդ րա կան և քա ղա քա կա նութ յան դաշտ, ին չը ՀՀ-ի վա վե րաց րած մի ջազ գա յին պայ մա նա- 
գ րե րի դրույթ նե րից բխող պա հանջ է։

Կ րո նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ ևորդ նե րի և գե րիշ խող կրո նա կան կազ մա կեր պութ-

127. Տե՛ս ՍԴՈ- 1506:
128. Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No 2 (ա նգ լե րեն), https://www.refworld.org/do-
cid/453883fa19.html։
129. Տե՛ս Joint Guidelines on the Legal Personality of Religious or Belief Communities (ա նգ լե րեն), https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)023-e:
130. Սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի հա մա տեքս տում քն նարկ վում է նաև ՀԱ ՍԵ-ին հան րային ի րա վուն քի ի րա-
վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ շնոր հե լը Սահ մա նադ րու թյամբ, ին չը ևս մեկ ան գամ կընդգ ծի կրո նա կան կա ռույ ցի 
ա ռանձ նա հատ կու թյունն այլ կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մե մատ: ՀԱ ՍԵ-ի կար գա վի ճա կի հար ցը դուրս է սույն 
հե տա զո տու թյան ա ռար կայի շր ջա նա կից: Ան կախ ՀԱ ՍԵ-ի կար գա վի ճա կից կամ դրա փո փո խու թյու նից՝ ՀԱ ՍԵ-ի և այլ 
կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և վեր ջին նե րիս հետ ևորդ նե րի հա վա սար ի րա վունք նե րի ե րաշ խի քի հս տակ սահ մա-
նադ րաի րա վա կան ամ րագր ման ան հրա ժեշ տու թյուն ե նք տես նում:

https://www.refworld.org/docid/453883fa19.html
https://www.refworld.org/docid/453883fa19.html
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)023-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)023-e
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յան հետ ևորդ նե րի ի րա վունք նե րի հա վա սա րութ յան ա պա հով ման սահ մա նադ րաի րա վա կան 
լուծ ման լավ օ րի նակ է Կիպ րո սը։ 

Կիպ րո սի սահ մա նադ րութ յան 18-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մասն ամ րագ րում է բո լոր կրոն նե րի հա վա-
սա րութ յունն օ րեն քի ա ռաջ և հա վե լում, որ չսահ մա նա փա կե լով Կո մու նալ պա լատ նե րի (հու նա-
կան և թուր քա կան կրո նա կան հա մայնք նե րի, ո րոնք մե ծա մաս նութ յուն են Կիպ րո սում և Սահ-
մա նադ րութ յամբ ու նեն հա տուկ կար գա վի ճակ) ի րա վա սութ յու նը Սահ մա նադ րութ յամբ՝ հան րա-
պե տութ յան օ րենսդ րա կան, գոր ծա դիր կամ վար չա կան որ ևէ ակ տով չպետք է խտրա կա նաց վեն 
այլ կրո նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը կամ կրոն նե րը131: Ն մա նօ րի նակ դրույթ նե րը սահ մա նա- 
դ րաի րա վա կան մա կար դա կում ա պա հո վում են գե րիշ խող և մ յուս կրոն նե րի հա վա սա րութ յու նը։

Կար ծում ենք, որ ՀՀ-ում գոր ծող կրո նա կան բո լոր հա մայնք նե րի ի րա վունք նե րի և խտ րա կա-
նութ յան բա ցառ ման տե սանկ յու նից նմա նա տիպ սահ մա նադ րաի րա վա կան դրույ թի անհ րա ժեշ-
տութ յուն կա: 

Ուս տի ա ռա ջար կում ենք Սահ մա նադ րութ յան 41րդ հոդ վա ծը լրաց նել 5րդ մա սով՝ 
հետև յալ բո վան դա կութ յամբ. « Պետությունն ապահովում է Հայաստանյայց Առաքելական
ՍուրբԵկեղեցուևայլկրոնականկազմակերպություններիհետևորդներիիրավահավասա-
րությունըհանրայինկյանքիբոլորոլորտներում»:

III. Հաշ ման դա մութ յան ի րա վուն քա հենք մո տեց ման ամ րագ րու մ III. Հաշ ման դա մութ յան ի րա վուն քա հենք մո տեց ման ամ րագ րու մ 
պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան նպա տակ նե րը սահ մա նող պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան նպա տակ նե րը սահ մա նող 
սահ մա նադ րա կան ու ղե նիշ նե րի շրջա նա կում սահ մա նադ րա կան ու ղե նիշ նե րի շրջա նա կում 

Սահ մա նադ րութ յան 86-րդ հոդ վա ծի 8-րդ  են թա կե տում ամ րագր ված է հաշ ման դա մութ յան 
կան խար գե լու մը՝ որ պես պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան նպա տակ: 

2007 թ. Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի (այսուհետև 
նաև՝ ՀՈՒԱԿ) ըն դու նու մից հե տո կոն վեն ցիա յի կո մի տեն բազ միցս նշել է, որ ՀՈՒԱԻԿ-ի ըն դուն-
մամբ տե ղի է ու նե ցել պա րա դիգ մա յի փո փո խութ յուն․ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ըն-
կա լու մը օբ յեկ տից փոխ վել է սուբ յեկ տի, և պե տութ յուն նե րը պետք է ա ռաջ նորդ վեն հաշ ման դա-
մութ յան ի րա վուն քա հենք մո դե լով նախ կի նում կի րառ վող բժշկա կան մո դե լի փո խա րեն: 

Բժշ կա կան մո դե լը հաշ ման դա մութ յու նը տես նում էր իբրև «խնդիր», ո րը պետք է շտկվի բժշկա-
կան մի ջամ տութ յան շնոր հիվ։ Տվ յալ մո դե լի գե րա կա յու մը պատ մա կա նո րեն պայ մա նա վոր վում է 
հա սա րա կութ յու նում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հան դեպ բազ մա թիվ կարծ րա տի պե-
րի առ կա յութ յամբ, նրանց՝ գոր ծոր դութ յու նից (agency) զուրկ ըն կալ մամբ։

Ի րա վուն քա հենք մո դե լը հաշ ման դա մութ յու նը ճա նա չում է որ պես մարդ կանց բազ մա զա-
նութ յան կար ևոր կողմ, պա հան ջում, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձինք լիար ժեք ի րաց նեն 
ի րենց ի րա վունք նե րը ա ռանց խտրա կա նութ յան և հաշ ման դա մութ յամբ պայ մա նա վոր ված տար-
բե րակ ման132: 

131.  Հե տա զո տու թյան հա մար օգ տա գործ վել է Codices հա մա կար գը, http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=tem-
plates&fn=default.htm: 
132. Տե՛ս A Human Rights Model of Disability , Th. Degener, 2014 (ա նգ լե րեն),
 https://www.researchgate.net/publication/283713863_A_human_rights_model_of_disability#read:  

http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
https://www.researchgate.net/publication/283713863_A_human_rights_model_of_disability#read
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Վա վե րաց նե լով ՀՈՒԱԻԿ-ը՝ ՀՀ-ն  իր պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան նպա տակ պետք է ճա-
նա չի հաշ ման դա մութ յան ի րա վուն քա հենք մո դել նե րի տե ղայ նա ցու մը և հ րա ժար վի բժշկա կան 
մո դե լից, ինչից բխում է «հաշմանդամության կանխարգելումն ու բուժումը» որպես պետության 
քաղաքականության նպատակ ամրագրող սահմանադրաիրավական գործող նորմը։

Այս պի սով՝ ա ռա ջար կում ենք ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 86րդ հոդ վա ծում որ պես սո ցիա
լա կան, մշա կու թա յին և տն տե սա կան ո լորտ նե րում պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան նպա
տակ ամ րագր ված հաշ ման դա մութ յան կան խար գե լու մը փո խա րի նել հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան, հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րի 
ա պա հով ման և նե րա ռա կան հա սա րա կութ յան կա ռուց ման նպա տա կով:

IV. Ան գոր ծու նա կութ յան ինս տի տու տի սահ մա նադ րա կան հիմ քե րի վե րա ցումIV. Ան գոր ծու նա կութ յան ինս տի տու տի սահ մա նադ րա կան հիմ քե րի վե րա ցում

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 48-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում ամ րագր ված է. «4.Ընտրելուևընտրվե
լու,ինչպեսնաևհանրաքվեինմասնակցելուիրավունքչունենդատարանի՝օրինականուժիմեջմտած
վճռովանգործունակճանաչված,ինչպեսնաևդիտավորությամբկատարվածծանրհանցանքների
համարօրինականուժիմեջմտածդատավճռովդատապարտվածևպատիժըկրողանձինք:Ընտրվե
լուիրավունքչունեննաևայլհանցանքներիհամարօրինականուժիմեջմտածդատավճռովդատա
պարտվածևպատիժըկրողանձինք»:

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 98-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն. «1.Պատգամավորիլիազորութ
յունները դադարում են Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետն ավարտվելու, Հայաստանի
Հանրապետությանքաղաքացիությունըկորցնելուկամայլպետությանքաղաքացիությունձեռքբե
րելու,նրանազատազրկմանդատապարտելուվերաբերյալդատավճիռնօրինականուժիմեջմտնելու,
նրանանգործունակ,անհայտբացակայողկամմահացածճանաչելուվերաբերյալդատարանիվճիռն
օրինականուժիմեջմտնելու,նրամահվան,հրաժարականիդեպքերում»:

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 164-րդ հոդ վա ծի 8-րդ մա սում ամ րագր ված է. «8. Դատավորի լիա
զորություններըդադարումեն լիազորություններիժամկետնավարտվելու,ՀայաստանիՀանրապե
տությանքաղաքացիությունըկորցնելուկամայլպետությանքաղաքացիությունձեռքբերելու,նրա
նկատմամբկայացվածմեղադրականդատավճիռնօրինականուժիմեջմտնելու կամքրեականհե
տապնդումըոչարդարացնողհիմքովդադարեցնելու,նրանանգործունակ,անհայտբացակայողկամ
մահացածճանաչելուվերաբերյալդատարանիվճիռնօրինականուժիմեջմտնելու,նրահրաժարակա
նի,մահվանդեպքերում»:

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 193-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում ամ րագր ված է. «5.Մարդուիրավունք
ներիպաշտպանիլիազորություններըդադարումեննրալիազորություններիժամկետնավարտվելու,
ՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքացիությունըկորցնելուկամայլպետությանքաղաքացիութ
յունձեռքբերելու,նրանկատմամբկայացվածմեղադրականդատավճիռնօրինականուժիմեջմտնե
լու,նրանանգործունակ,անհայտբացակայողկամմահացածճանաչելուվերաբերյալդատարանի
վճիռնօրինականուժիմեջմտնելու,նրամահվան,հրաժարականիդեպքերում»:

Այս պի սով` ՀՀ-ում սահ մա նադ րա կան մա կար դա կով ամ րագր ված է ան գոր ծու նա կութ յան 
ինս տի տու տը, և  ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձանց հա մար սահ մա նա փակ ված է ընտ րե լու,           
ընտր վե լու, հան րաք վե նե րին մաս նակ ցե լու, ԱԺ պատ գա մա վոր, դա տա վոր և մար դու ի րա վունք-
նե րի պաշտ պան դառ նա լու ի րա վուն քը: Ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու կար գը սահ ման ված է 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով:
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Ան գոր ծու նա կութ յան մա սին սահ մա նադ րա կան ամ րագ րում նե րը հա կա սում են ՀՀ-ի ստանձ-
նած մի շարք պար տա վո րութ յուն նե րին: Այս պես` ՀՈՒԱԿ-ի 12-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մասն ամ րագ-
րում է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց՝ այլ ան ձանց հետ հա վա սար հի մունք նե րով գոր-
ծու նա կութ յան (ի րա վու նա կութ յան) ի րա վուն քը կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ 
մասն ամ րագ րում է պե տութ յան պար տա վո րութ յու նը` ձեռ նար կե լու  հա մա պա տաս խան մի ջոց-
ներ, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա մար մատ չե լի դառ նա այն ա ջակ ցութ յու նը, ո րը 
կա րող է պա հանջ վել նրանց ի րա վու նա կութ յու նը (գոր ծու նա կութ յու նը) կի րա ռե լիս: Այս հոդ վա ծի 
կի րառ մամբ տե ղի ու նե ցավ պա րա դիգ մա յի փո փո խութ յուն գոր ծու նա կութ յան և  ան գոր ծու նա-
կութ յան ինս տի տուտ նե րի կի րառ ման հար ցում: Քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սով Հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի կո մի տեն իր թիվ 1 Ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յու-
նում ար ձա նագ րել է, որ ան ձի՝ ո րո շում կա յաց նե լու կա րո ղութ յու նը չի կա րող հիմք ծա ռա յել հաշ-
ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց կող մից ի րենց քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի ի րաց ման, նե րառ-
յալ քվեար կե լու և  ընտր վե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա կումն ար դա րաց նե լու հա մար133: 

Առ կա մի ջազ գա յին զար գա ցում նե րի հա մա տեքս տում մի շարք երկր նե րում քննարկ վում և  
ի րա կա նաց վում են ան գոր ծու նա կութ յան ինս տի տու տի վե րա նա յում և փո փո խութ յուն, այդ 
թվում՝ Ֆ րան սիա յում, Հուն գա րիա յում, Իռ լան դիա յում, Լատ վիա յում, Պոր տու գա լիա յում, Ս լո-
վա կիա յում, Չե խիա յում և Ռու սաս տա նում: Ան գոր ծու նա կութ յան և խ նա մա կա լութ յան ինս տի-
տուտ նե րը փո խա րին վե ցին գոր ծա կա լութ յան և  ա ջակ ցութ յան մե խա նիզմ նե րով։ Ընդ ո րում՝ 
գոր ծու նա կութ յունն ըն կալ վում է որ պես մար դու հիմ նա րար ի րա վունք, իսկ հա մա պա տաս խան 
ա ջակ ցութ յան ա պա հո վու մը՝ որ պես պե տութ յան պար տա կա նութ յուն134:

ՄԻԵԴ-ը ևս  անդ րա դար ձել է ան գոր ծու նա կութ յան ինս տի տու տին և ն շել, որ նույ նիսկ այն 
դեպ քե րում, երբ ներ պե տա կան մար մին նե րի կող մից բա վա րար հստա կութ յամբ հաս տատ վել է 
անձ նա կան հար ցե րի առն չութ յամբ ո րո շում ներ կա յաց նե լու հար ցում ան ձի խնդիր նե րի առ կա-
յութ յու նը, գոր ծու նա կութ յան նույ նիսկ մաս նա կի սահ մա նա փա կու մը կա րող է կի րառ վել որ պես 
ծայ րա հեղ մի ջոց միայն այն դեպ քում, երբ բո լոր հնա րա վոր այ լընտ րանք նե րը հաշ վի առ նե լով՝ 
ներ պե տա կան մար մին նե րը հան գել են եզ րա կա ցութ յան, որ ա ռա վել նվազ սահ մա նա փա կում-
ներ են թադ րող մի ջո ցի կի րա ռումն ա պարդ յուն կլի ներ135: Գոր ծու նա կութ յու նից ամ բող ջութ յամբ 
զրկե լը չի հա մա պա տաս խա նում ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման չա փա նիշ նե րին136:

ՄԻԵԴ-ն  անդ րա դար ձել է նաև Հա յաս տա նում գոր ծող ան գոր ծու նա կութ յան ինս տի տու տի 
խնդիր նե րին ՆիկոլյաննընդդեմՀայաստանի գոր ծով և ճա նա չել է ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված քա-
ղա քա ցու ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի և  անձ նա կան կյան քի ի րա վուն քի խախ տում նե-
րը137: Ան գոր ծու նա կութ յան ինս տի տու տի առ կա հա մա կար գա յին խնդիր նե րին հատ կա պես ար-
դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի ա պա հով ման տե սանկ յու նից անդ րա դար ձել է նաև ՀՀ Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րա նը138:

133. Տե՛ս Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No.1 (անգլերեն), 
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/gc.aspx:  
134. Տե՛սWho Gets to Decide? Right to Legal Capacity for Persons with Intellectual and Psychosocial Disabilities, Council of 
Europe, 2012 (ա նգ լե րեն), https://rm.coe.int/who-gets-to-decide-right-to-legal-capacity-for-persons-with-intellectu/16807bb0f9:  
135. Տե՛ս  Ivinovic v. Croatia, ECtHR, Application No. 13006/13, Judgement of 18 September 2014, § 44 (ա նգ լե րեն), http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-146393: 
136. Տե՛ս Salontaji-Drobnjak v. Serbia, ECtHR, Application No. 36500/05, Judgement of 13 October 2009, § 144 (ա նգ լե րեն), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94985:  
137. Տես՛ Nikolyan v Armenia, ECtHR, Application No. 7438/14, Judgement of 3 October 2019 (ան գ լե րեն), http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-196149։
138. Տե՛սՍԴՈ- 1197: 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/gc.aspx
https://rm.coe.int/who-gets-to-decide-right-to-legal-capacity-for-persons-with-intellectu/16807bb0f9
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146393
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146393
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94985
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196149
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196149
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 Այս պի սով՝ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան մի շարք հոդ ված նե րում ամ րագր ված ան գոր ծու նա կութ-
յան ինս տի տու տը խնդրա հա րույց է, և դ րա գա ղա փա րա կան ու ըն թա ցա կար գա յին հիմ քե րը փո-
փոխ ման փու լում են աշ խար հի և հատ կա պես Եվ րո պա յի մի շարք երկր նե րում: Ա վե լին՝ Սահ մա-
նադ րութ յան 48-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված ընտ րե լու և հան րաք վե նե րին մաս նակ ցե լու ան ձի 
ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը ան գոր ծու նա կութ յան հիմ քով հա կա սում է Հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի կո մի տեի մեկ նա բա նութ յանն ու հա մար վում է խտրա կա նութ-
յան դրսևո րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ: 

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված՝ ա ռա ջար կում ենք․ 
• ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան  48րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սից հա նել «դատարանի՝օրինական

ուժիմեջմտածվճռովանգործունակճանաչված» ար տա հայ տութ յու նը:
• ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 98րդ, 164րդ և 193րդ հոդ ված նե րից հա նել ան գոր ծու նակ 

ճա նաչ վե լու հիմ քով ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու սահ մա նա փա կում նե րը: 

V. Սահ մա նադ րութ յան տեքս տում օգ տա գործ վող խտրա կան եզ րույթ նե րի V. Սահ մա նադ րութ յան տեքս տում օգ տա գործ վող խտրա կան եզ րույթ նե րի 
բա ցա ռումբա ցա ռում

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան  27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ  են թա կե տում և 86-րդ հոդ վա ծի 8-րդ 
մա սում օգ տա գործ վում են «հոգեկանխանգարումունեցողանձ», «հարբեցող», «թմրամոլ», «հաշ
մանդամ» բա ռե րը, ո րոնք խտրա կան են և զ գա յուն եզ րույ թա բա նութ յամբ փո խա րին ման կա րիք 
ու նեն։ 

Ժա մա նա կա կից ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում, ո րոնք ամ րագ րում են մար դու ի րա վունք նե րի 
ե րաշ խիք ներ, կար ևոր վում է ոչ միայն ի րա վա կան փաս տաթղ թի բո վան դա կութ յու նը, այլև օգ տա-
գործ վող եզ րույթ նե րի  հա կախտ րա կան և զ գա յուն լի նե լը: Այս ա ռու մով ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 
տեքստն ու նի վե րա նայ ման և մի շարք եզ րույթ նե րի  վե րաի մաս տա վոր ման կա րիք:  

Ըստ այդմ՝ ա ռա ջար կում ենք եզ րույ թա բա նա կան փո փո խութ յուն ներն ի րա կա նաց նել 
Սահ մա նադ րութ յան 27րդ և 86րդ հոդ ված նե րում․ 27րդ հոդ վա ծում «հոգեկանխանգա-
րումունեցողանձ» եզ րույթն անհ րա ժեշտ է փո խա րի նել  «հոգեկանառողջությանխնդիր
ունեցողանձ» եզ րույ թով, «հարբեցողը» և «թմրամոլը» հա մա պա տաս խա նա բար՝ «ալկոհո-
լից/թմրանյութերիցկախվածությունունեցողանձ» եզ րույ թով, իսկ 86րդ հոդ վա ծում՝ «հաշ-
մանդամ» եզ րույ թը «հաշմանդամությունունեցողանձ» եզ րույ թով:

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ (Գլուխ 4) (Գլուխ 4)

Սույն գլխում քննարկ ված խնդիր նե րի և ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րի արդ յուն քում 
ա ռա ջար կում ենք․

1. Սահ մա նադ րութ յան 29-րդ հոդ վա ծը լրաց նել հետև յալ բո վան դա կութ յամբ դրույթ նե րով.
• « Պե տութ յու նը կա րող է կի րա ռել հա տուկ մի ջոց ներ (կա ռու ցո ղա կան գոր ծո ղութ յուն-

ներ) ան ձանց հա վա սար ի րա վունք նե րի ա պա հով ման նպա տա կով: Այդ պի սի մի ջոց նե-
րի կի րա ռու մը չի հա մար վում խտրա կա նութ յուն»:

• « Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա վա սար ի րա վունք նե րի ա պա հով ման նպա-
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տա կով պե տութ յու նը պետք է կի րա ռի հա տուկ մի ջոց ներ (կա ռու ցո ղա կան գոր ծո-
ղութ յուն ներ)»: 

2. ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում որ պես կրթութ յան ի րա վուն քի լրա-
ցու ցիչ ե րաշ խիք ամ րագ րել  կրթութ յան նե րա ռա կա նութ յան սկզբուն քը հետև յալ ձևա կերպ-
մամբ. «Պետություննապահովումէկրթությաններառականությունը»:

3. Սահ մա նադ րութ յան 41-րդ հոդ վա ծը լրաց նել 5-րդ մա սով՝ հետև յալ բո վան դա կութ յամբ.
• «ՊետություննապահովումէՀայաստանյայցԱռաքելականՍուրբԵկեղեցուևայլկրոնա
կանկազմակերպություններիհետևորդներիիրավահավասարությունըհանրայինկյանքի
բոլորոլորտներում»:

4. Սահ մա նադ րութ յան 86-րդ հոդ վա ծում որ պես սո ցիա լա կան, մշա կու թա յին և տն տե սա կան 
ո լորտ նե րում պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան նպա տակ ամ րագր ված «հաշմանդամության
կանխարգելումը» փո խա րի նել «հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտ
պանության, հավասար հնարավորություններիապահովմանև ներառական հասարակության
կառուցման» նպա տա կով:

5. Սահ մա նադ րութ յան  48-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սից հա նել «դատարանի՝օրինականուժիմեջ
մտածվճռովանգործունակճանաչված» ար տա հայ տութ յու նը:

6. Սահ մա նադ րութ յան 98-րդ, 164-րդ և 193-րդ հոդ ված նե րից հա նել ան գոր ծու նակ ճա նաչ վե-
լու հիմ քով ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու սահ մա նա փա կում նե րը: 

7. Սահ մա նադ րութ յան 27-րդ և 86-րդ հոդ ված նե րում ի րա կա նաց նել եզ րույ թա բա նա կան փո-
փո խութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ 27-րդ հոդ վա ծում «հոգեկանխանգարումունեցողանձ» 
եզ րույ թը փո խա րի նել  «հոգեկանառողջության խնդիր ունեցողանձ» եզ րույ թով, «հարբե
ցողը» և «թմրամոլը» հա մա պա տաս խա նա բար՝ «ալկոհոլից/թմրանյութերիցկախվածություն
ունեցողանձ» եզ րույ թով, իսկ 86-րդ հոդ վա ծում՝ «հաշմանդամ» եզ րույ թը «հաշմանդամութ
յունունեցողանձ» եզ րույ թով:
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Մարդու իրավունքների 
և ազատությունների 
սահմանափակումների 
սահմանադրական հիմքերի  
վերանայում 

2015 թ. խմբագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յու նում ո րո շա կի վե րա նայ ման են են թարկ վել մար-
դու ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բեր յալ կար գա վո րում նե րը։ 

Ըստ 2015 թ․ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի հա յե ցա կար գում ար տա ցոլ ված գնա հա-
տա կա նի՝ «2005թ.սահմանադրականփոփոխություններըհամակարգայինամբողջականությանմեջ
չերաշխավորեցիննաևհիմնականիրավունքներիսահմանափակումներիառանձնահատկությունների
հստակտարբերակումըևդրանցհամապատասխանեցումըմիջազգայինչափորոշիչներին։Հիմնական
իրավունքներիցանկիմիշարքհոդվածներումսահմանվածենինչպեսընդհանուր,այնպեսէլհատուկ
սահմանափակումներ,ինչնառաջացնումէտարակարծիքմեկնաբանություններդրանցծավալիևբո
վանդակությանվերաբերյալ»139։ Այս ա ռու մով նշված հա յե ցա կար գը շեշ տադ րել է հիմ նա կան ի րա-
վունք նե րի սահ մա նա փակ ման խնդրի վե րա նայ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։ 

Մինչև 2015 թ․ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րը Սահ մա նադ րութ յան տեքս տը նե րա-
ռում էր մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բեր յալ 2 հոդ ված (43-րդ և 44-րդ 
հոդ ված ներ), ո րոն ցից ա ռա ջի նը թվար կում էր մի շարք ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը140, իսկ մյուսն ամ րագ րում էր ար տա կարգ կամ ռազ մա կան դրութ յան 
ժա մա նակ մար դու ի րա վունք նե րի ժա մա նա կա վոր սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բեր յալ սահ մա-
նադ րա կան կար գա վո րում ներ։ 

2015 թ․ խմ բագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յու նը հրա ժար վել է մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա-
նա փա կում նե րին ներ կա յաց վող ընդ հա նուր պա հանջ նե րից՝ նա խա տե սե լով յու րա քանչ յուր ի րա-
վուն քի սահ մա նա փակ ման հիմ քերն ա ռան ձին-ա ռան ձին՝ կոնկ րետ հոդ վա ծի շրջա նա կում: 

Այս մո տե ցու մը թույլ է տա լիս հաշ վի առ նել յու րա քանչ յուր ի րա վուն քի և  ա զա տութ յան սահ-
մա նա փակ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ինչ պես նաև բխում է ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց ված 

139. Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի հայե ցա կարգ, Եր ևան, 2014 թ․, http://
www.parliament.am/library/sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf: 
140. 43-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մար դու և քա ղա քա ցու՝ Սահ մա նադ րու թյան 23-րդ (ա նձ նա կան և ըն տա նե կան կյան քի 
նկատ մամբ հար գան քի ի րա վունք), 24-րդ (բ նա կա րա նի ան ձեռնմ խե լի ու թյան ի րա վունք), 25-րդ (ա զատ տե ղա շարժ վե լու և 
բնա կա վայր ը նտ րե լու ի րա վունք), 27-րդ (կար ծիքն ար տա հայ տե լու ի րա վունք), 27.1-ին (պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րին դի մե լու ի րա վունք), 28-րդ (մի ա վոր վե լու ի րա վունք), 29-րդ (հա վաք ներ ան ցկաց նե լու ի րա-
վունք), 30 (ը նտ րե լու և հան րաք վե նե րին մաս նակ ցե լու ի րա վունք), 30.1-ին (քա ղա քա ցի ու թյան ի րա վունք) հոդ ված նե րով, 
32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով (գոր ծա դու լի ի րա վունք) ամ րագր ված հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը կա րող 
են սահ մա նա փակ վել մի այն օ րեն քով, ե թե դա ան հրա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում պե տա կան ան-
վտան գու թյան, հա սա րա կա կան կար գի պահ պան ման, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման, հան րու թյան ա ռող ջու թյան ու 
բա րո յա կա նու թյան, այ լոց սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի, պատ վի և բա րի համ բա վի պաշտ պա-
նու թյան հա մար։

5

http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan barepoxumner/hayecakarg.pdf
http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan barepoxumner/hayecakarg.pdf
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մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի շարք պայ մա նագ րե րում այս հար ցի ա ռու մով առ կա մո տե-
ցում նե րից։ Մաս նա վո րա պես այս մո տե ցումն է որ դեգր ված ՄԻԵԿ-ի141, ՔՔԻԴ-ի142 և ՏՍՄԻԴ-ի 
շրջա նակ նե րում143։

Մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րի սահ մա նադ րա կան ամ-
րագր ման նոր մո տեց ման տրա մա բա նութ յունն ընդ հա նուր առ մամբ դրա կան է։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բեր յալ սահ մա նադ րա-
կան նոր մե րի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ առ կա են ո րո շա կի խնդիր ներ, ո րոնց անդ-
րա դառ նում ենք սույն գլխում, մաս նա վո րա պես․ 

• Մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րի ի րա վա չա փութ յան գնա հատ ման ոչ բո լոր 
պա հանջ ներն են (պայ ման նե րը, չա փա նիշ նե րը, սահ մա նա փակ ման սահ մա նա փա կում նե-
րը) տեղ գտել Սահ մա նադ րութ յան մեջ։ Մաս նա վո րա պես խոս քը վե րա բե րում է «անհ րա-
ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յու նում» ձևա կերպ մա նը, ո րը, ամ րագր ված լի-
նե լով Սահ մա նադ րութ յան նախ կին եր կու խմբագ րութ յամբ տեքս տե րում, չի ամ րագր վել    
2015 թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րով։ Այս ա ռու մով կա րող ենք փաս տել, որ առ-
կա է սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի նվա զե ցում։

• Ա ռան ձին հոդ ված նե րում մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բեր յալ ամ-
րագ րում նե րը ո րոշ դեպ քե րում սահ մա նում են սահ մա նա փակ ման ի րա վա չափ նպա տակ-
նե րի ա վե լի լայն ցանկ՝ ՀՀ մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րով սահ ման ված ցան կի 
հա մե մա տութ յամբ։ Այս պի սի էքս ցե սը խախ տում է Սահ մա նադ րութ յան 81-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված՝ «ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րը չեն կա րող գե-
րա զան ցել ՀՀ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով սահ ման ված սահ մա նա փա կում նե րը» սահ-
մա նադ րա կան դրույ թը։

ԲԱԺԻՆ 5.1ԲԱԺԻՆ 5.1
«Անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յու նում»  «Անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յու նում»  
կոն ցեպ տի սահ մա նադ րա կան ամ րագր ման անհ րա ժեշ տութ յու նըկոն ցեպ տի սահ մա նադ րա կան ամ րագր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը

2005 թ. խմբագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յու նը մար դու մի շարք ի րա վունք նե րի սահ մա նա-
փակ ման թույ լատ րե լիութ յան պա հանջ նե րում ամ րագ րում էր սահ մա նա փակ ման գնա հատ ման 
«անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յու նում» սահ մա նադ րաի րա վա կան պա հան ջը։ 

 Մաս նա վո րա պես այն սահ ման ված է ե ղել նա խորդ խմբագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յան 43-
րդ հոդ վա ծում և կի րա ռե լի է ե ղել 2005 թ․ Սահ մա նադ րութ յան 23-րդ (անձ նա կան և  ըն տա նե կան 
կյան քի նկատ մամբ հար գան քի ի րա վունք), 24-րդ (բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վունք), 
25-րդ (ա զատ տե ղա շարժ վե լու և բ նա կա վայր ընտ րե լու ի րա վունք), 27-րդ (կար ծիքն ար տա հայ-
տե լու ի րա վունք), 27.1-ին (պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին դի մե լու 
ի րա վունք), 28-րդ (միա վոր վե լու ի րա վունք), 29-րդ (հա վաք ներ անց կաց նե լու ի րա վունք), 30-րդ 
(ընտ րե լու և հան րաք վե նե րին մաս նակ ցե լու ի րա վունք), 30.1-ին (քա ղա քա ցիութ յան ի րա վունք) 

141. Տե՛ս, օ րի նակ, Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 8-րդ, 9-րդ,10-րդ, 11-րդ հոդ ված նե րը:
142. Տե՛ս 12-րդ, 18-րդ, 19-րդ հոդ ված նե րը:
143. Տե՛ս 8-րդ հոդ վա ծը: 



80

հոդ ված նե րով, 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով (գոր ծա դու լի ի րա վունք) ամ րագր ված հիմ նա կան 
ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի նկատ մամբ։ 

Հա մադր ված վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ այժմ նման պա հանջ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու-
նում ամ րագր ված չէ, մինչ դեռ այն ամ րագր ված պետք է լի ներ հետև յալ ի րա վունք նե րի և  ա զա-
տութ յուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բեր յալ դրույթ նե րում. մաս նա վոր և  ըն տա նե կան 
կյան քի, պատ վի ու բա րի համ բա վի ան ձեռնմ խե լիութ յու նը (31-րդ hոդ ված), բնա կա րա նի ան-
ձեռնմ խե լիութ յու նը (32-րդ հոդ ված), հա ղոր դակ ցութ յան ա զա տութ յու նը և գաղտ նիութ յու նը (33-
րդ հոդ ված), անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յու նը (34-րդ hոդ ված), ա զատ տե ղա շարժ վե լու 
ի րա վուն քը (40-րդ hոդ ված), կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տութ յու նը (42-րդ հոդ ված), հա վաք-
նե րի ա զա տութ յու նը (44-րդ հոդ ված), միա վո րում նե րի ա զա տութ յու նը (45-րդ հոդ ված)։

Մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րի թույ լատ րե լիութ յան գնա հատ ման պա հանջ-
նե րում «անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յու նում» ձևա կեր պու մը նա խորդ 
խմբագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յան տեքս տում հիմն ված է ե ղել մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի 
վրա։ Մաս նա վո րա պես այդ պի սի պա հանջ է սահ ման ված ՄԻԵԿ-ի մի շարք հոդ ված նե րում (օ րի-
նակ՝ 8-11-րդ հոդ ված ներ), ինչ պես նաև ՔՔԻԴ-ում (21-րդ և 22-րդ հոդ ված ներ), ՏՍՄԻԴ-ում (8-
րդ հոդ ված) և ԵԻԿ-ում (15-րդ հոդ ված)։

Հարկ է նշել, որ 2015 թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի հա յե ցա կար գում այս փո փո-
խութ յու նը որ ևէ կերպ հիմ նա վոր ված չէ։ 

Մաս նա գի տա կան հան րույ թում տեղ գտած կար ծի քը «անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա-
սա րա կութ յու նում» ձևա կերպ ման ան տես ման վե րա բեր յալ հան գում է նրան, որ «անհ րա ժեշտ է 
ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յու նում» մո տեց ման նպա տա կը ոչ թե մի ջամ տութ յուն ի րա-
կա նաց նող պե տութ յան ժո ղովր դա վա րա կան բնույ թը ցույց տալն է, այլ ար ձա նագ րե լը, որ ի րա-
վուն քին կամ ա զա տութ յա նը մի ջամ տե լը թույ լատ րե լի դի տար կե լու հա մար այդ մի ջամ տութ յու նը 
պետք է անհ րա ժեշտ լի նի ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յու նում՝ նման անհ րա ժեշ տութ յա-
նը ա ռա ջադր վող չա փով144։ Այս պայ մա նը չամ րագ րե լու դեպ քում էա կա նո րեն ընդ լայն վում է պե-
տութ յան կող մից ի րա վուն քին մի ջամ տե լու հնա րա վո րութ յու նը, ին չը նաև հա կա սում է ՀՀ մի ջազ-
գա յին ի րա վա կան պար տա վո րութ յուն նե րին, մաս նա վո րա պես ՄԻԵԿ-ի շրջա նա կում մի շարք 
հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի վե րա բեր յալ (հոդ ված ներ 6-րդ, 8-11-րդ և 4-րդ  
ար ձա նագ րութ յան 2-րդ հոդ ված):  

Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վը ևս 2015 թ․ սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի վե րա բեր յալ իր 
կար ծի քում անդ րա դարձ է կա տա րել գոր ծող Սահ մա նադ րութ յու նում «անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա-
վա րա կան հա սա րա կութ յու նում» պա հան ջը չամ րագ րե լու խնդրին145։ 

Մաս նա վո րա պես Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վը նշել է.
«40.30րդ (Մասնավորևընտանեկանկյանքի,պատվիուբարիհամբավիանձեռնմխելիությու

144. Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան նա խագ ծի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
փաս տա բան նե րի խմ բի կար ծի քը, Եր ևան, 2015 թ․, https://lex.am/docs/lawyers%20opinion.pdf?fbclid=IwAR3XbFBdsvIxXB-
zaIH2ikc_EwTm4Ra6AV8sMYf65LFzFNaDOgsmc2vCAAPw։ 
145. Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րի նա խագ ծի 1-7-րդ և 10-րդ գլուխ նե րի 
վե րա բե րյալ նախ նա կան կար ծիք, Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղով, Կար ծիք No. 757/2014, https://venice.coe.int/webforms/docu-
ments/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015rev-arm։

https://lex.am/docs/lawyers opinion.pdf?fbclid=IwAR3XbFBdsvIxXBzaIH2ikc_EwTm4Ra6AV8sMYf65LFzFNaDOgsmc2vCAAPw
https://lex.am/docs/lawyers opinion.pdf?fbclid=IwAR3XbFBdsvIxXBzaIH2ikc_EwTm4Ra6AV8sMYf65LFzFNaDOgsmc2vCAAPw
https://venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015rev-arm
https://venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015rev-arm
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նը),31րդ(Բնակարանիանձեռնմխելիությունը),32րդ(Հաղորդակցությանազատությունըևգաղտ
նիությունը),39րդ(Ազատտեղաշարժվելուիրավունքը),40րդ(Մտքի,խղճիևկրոնիազատությու
նը),41րդ(Կարծիքիազատությունըևտեղեկատվությանազատությունը),43րդ(Հավաքներիազա
տությունը) և 44րդ (Միավորումներիազատությունը) մշակված են միևնույն կառուցվածքով՝ 1ին
մասըսահմանումէիրավունքը,իսկ2րդմասը՝դրասահմանափակմանլեգիտիմնպատակները:
41.Այսհոդվածներիցոչմեկումնախատեսվածչէհամաչափությանևժողովրդավարականհասա

րակությունումանհրաժեշտության սկզբունքը, որըպահանջվում էՄԻԵԿովայս հիմնական իրա
վունքներիիրականացումըսահմանափակելիս:Իրականում,հայնախագծողներընախընտրելեննա
խատեսել ընդհանուր դրույթ համաչափության սկզբունքի կիրառության վերաբերյալ բոլոր հիմնա
կանիրավունքներիսահմանափակումներիդեպքում,ինչպեսնաևդրույթ«հիմնականիրավունքների
ևազատություններիվերաբերյալդրույթներիէությանանխախտելիության»մասին(80րդհոդված):
Ափսոսումենք,որանհրաժեշտությանկենտրոնականպահանջնայժմ«թաքնված»էհամաչափութ
յանսկզբունքիվերաբերյալհոդվածումևայններառվածչէառանձինհիմնականիրավունքներիվե
րաբերյալդրույթներում»:

Ըստ էութ յան՝ Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի կող մից «անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա-
սա րա կութ յու նում» պա հան ջի ամ րագր ման «թաքն ված» դրսևոր ման փորձ է հա մար վել գոր ծող 
Սահ մա նադ րութ յան 78-րդ հոդ վա ծը146, որն ամ րագ րում է հա մա չա փութ յան սկզբուն քը։ Մինչ դեռ 
հա մա չա փութ յան սկզբուն քը կա րող է հա մար վել վե րոնշ յալ պա հան ջի միայն մի բա ղադ րի չը և չի 
կա րող ամ բող ջութ յամբ ար տա ցո լել «ժո ղովր դա վա րա կան անհ րա ժեշ տութ յան» պա հան ջը։ Վեր-
ջի նիս նշա նա կութ յու նը ոչ միայն մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման պա հանջ լի նելն է, 
այլև կոն ցեպ տո ւալ ա ռու մով մար դու ի րա վունք նե րի և ժո ղովր դա վա րութ յան միջև կա պի առ կա-
յութ յու նը։

Հա մա չա փութ յան սկզբուն քի և ժո ղովր դա վա րա կան անհ րա ժեշ տութ յան ոչ հա մար ժեք լի նե լու 
վե րա բեր յալ գնա հա տա կա նը բխում է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա-
դե պա յին ի րա վուն քում տեղ գտած ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րից։ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո-
պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քում «անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա-
րա կութ յու նում» կոն ցեպ տի մեկ նա բա նութ յու նը ցույց է տա լիս, որ ՄԻԵԴ-ը մար դու ի րա վունք-
նե րի սահ մա նա փակ ման գնա հատ ման չա փա նիշ նե րից մե կը հա մա րում է ժո ղովր դա վա րութ յան 
հետ դրանց կա պը, այն է՝ անհ րա ժեշտ լի նե լը։ Ընդ ո րում՝ ՄԻԵԴ-ը այդ «անհ րա ժեշ տութ յու նը» 
գնա հա տե լիս օգ տա գոր ծում է տար բեր չա փա նիշ ներ, ինչ պի սիք են սո ցիա լա կան անհ րա ժեշ տութ-
յու նը (pressingsocialneeds), ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռութ յու նը՝ հա մա չա փութ յան սկզբուն քը, 
բա վա րար և հա մա պա տաս խան պատ ճառ նե րի առ կա յութ յու նը և պե տութ յան հա յե ցո ղութ յան 
սահ ման նե րը147։ 

«Անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յու նում» ձևա կեր պու մը մեկ նա բան վել 
է նաև Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեի թիվ 37 Ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յու նում148, ո րի հա-
մա ձայն․ «21-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ սահ մա նա փա կում նե րը պետք է լի նեն «անհ րա ժեշտ 

146. « Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման հա մար ը նտր ված մի ջոց նե րը պի տա նի և ան հրա-
ժեշտ պետք է լի նեն Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Սահ մա նա փակ ման հա մար ը նտր-
ված մի ջոց նե րը հա մար ժեք պետք է լի նեն սահ մա նա փակ վող հիմ նա կան ի րա վուն քի և ա զա տու թյան նշա նա կու թյա նը»:
147. Տե՛ս Sunday Times (I) v. UK, ECtHR, Application No. 6538/74, Judgement of 29 April 1979, § 62 (ա նգ լե րեն), http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-57584։  
148. Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No․ 77, https://digitallibrary.un.org/re-
cord/3884725?ln=en։

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57584
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57584
https://digitallibrary.un.org/record/3884725?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3884725?ln=en
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ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յու նում»։ Սահ մա նա փա կում նե րը պետք է լի նեն պի տա նի և  
անհ րա ժեշտ ժո ղովր դա վա րութ յան վրա հիմն ված հա սա րա կութ յան, ի րա վուն քի գե րա կա յութ-
յան, քա ղա քա կան բազ մա կար ծութ յան և մար դու ի րա վունք նե րի հա մա տեքս տում և պետք է լի-
նեն ող ջա միտ և ն պա տա կա հար մար։ Այս սահ մա նա փա կում նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն 
ծայ րա հեղ սո ցիա լա կան անհ րա ժեշ տութ յա նը (pressing social needs), ո րը վե րա բե րում է սույն 
հոդ վա ծում սահ ման ված նպա տակ նե րից որ ևէ մե կին»։ 

Այս պի սով, ինչ պես բխում է վե րո շա րադր յա լից, «անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կութ յու նում» ձևա կեր պու մը լիար ժեք կեր պով չի ար տա ցոլ վել գոր ծող սահ մա
նադ րա կան նոր մե րում՝ որ պես սահ մա նա փա կում նե րի թույ լատ րե լիութ յան գնա հատ ման 
հիմք։ Հետ ևա բար անհ րա ժեշտ է Սահ մա նադ րութ յան հա մա պա տաս խան դրույթ նե րում 
վե րա կանգ նել այդ ձևա կեր պու մը ՝ ա պա հո վե լով ՀՀ մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րի 
և սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի ներ դաշ նա կե ցու մը։

Ըստ այդմ՝ ա ռա ջար կում ենք ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 31րդ (մաս նա վոր և  ըն տա նե կան 
կյան քի, պատ վի ու բա րի համ բա վի ան ձեռնմ խե լիութ յու նը), 32րդ (բնա կա րա նի ան ձեռն 
մ խե լիութ յու նը), 33րդ (հա ղոր դակ ցութ յան ա զա տութ յու նը և գաղտ նիութ յու նը), 34րդ 
(անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յու նը), 40րդ (ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն քը), 
42րդ (կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տութ յու նը), 44րդ (հա վաք նե րի ա զա տութ յու նը), 45
րդ (միա վո րում նե րի ա զա տութ յու նը) հոդ ված նե րում ամ րագ րել «անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա
վա րա կան հա սա րա կութ յու նում» ձևա կեր պու մը որ պես սահ մա նա փակ ման թույ լատ րե
լիութ յան գնա հատ ման պա հանջ։

ԲԱԺԻՆ 5.2ԲԱԺԻՆ 5.2
Մտ քի, խղճի և կ րո նի ա զա տութ յան Մտ քի, խղճի և կ րո նի ա զա տութ յան 
սահ մա նա փակ ման հիմ քե րի վերանայման անհրաժեշտությունըսահ մա նա փակ ման հիմ քե րի վերանայման անհրաժեշտությունը

Գոր ծող Սահ մա նադ րութ յան 41-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում է մտքի, խղճի և կ րո նի 
ա զա տութ յան սահ մա նա փակ ման հիմ քե րը. «Մտքի,խղճիև կրոնիազատությանարտահայտու
մըկարողէսահմանափակվելմիայնօրենքով`պետականանվտանգության,հասարակականկարգի,
առողջությանևբարոյականությանկամայլոցհիմնականիրավունքներիևազատություններիպաշտ
պանությաննպատակով»:

Սույն հոդ վա ծում նա խորդ Սահ մա նադ րութ յան հա մե մա տութ յամբ ա վե լա ցել է «պե տա կան 
անվ տան գութ յու նը»՝ որ պես ա զա տութ յան սահ մա նա փակ մամբ հե տապնդ վող նպա տակ։ Մար-
դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ-ի վա վե րաց րած պայ մա նագ րե րի, մաս նա վո րա պես ՄԻԵԿ-ի 
(9-րդ հոդ ված) և ՔՔԻԴ-ի (18-րդ հոդ ված) ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ դրան ցում 
այս ա զա տութ յան մի ջամ տութ յան հա մար պե տա կան անվ տան գութ յան հիմ քը նա խա տես ված չէ: 
Այ սինքն՝ այս հոդ վա ծը հա կա սութ յան մեջ է ՀՀ մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րի հետ, քա նի 
որ նա խա տե սում է մի ջամ տութ յան լրա ցու ցիչ հիմք, ին չը նա խա տես ված չէ, ա պա և թույ լատ րե լի 
չէ վկա յա կոչ ված մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով: 

Մտ քի, խղճի և կ րո նի ա զա տութ յան սահ մա նա փակ ման հիմ քե րի սպա ռիչ բնույ թին անդ րա-
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դար ձել է ՄԻԵԴ-ն  իր նա խա դե պա յին ի րա վուն քում՝ նշե լով, որ սահ մա նա փա կու մը կա րող է հա-
մա պա տաս խա նել ՄԻԵԿ-ին միայն այն դեպ քում, երբ հե տապն դում է բա ցա ռա պես թվարկ ված 
նպա տակ նե րից մե կը149։ 

Ըստ ՄԻԵԴ-ի նա խա դե պա յին ի րա վուն քի, ի տար բե րութ յուն այլ հոդ ված նե րի (8-րդ, 10-րդ, 
11-րդ), «պե տա կան անվ տան գութ յու նը»՝ որ պես սահ մա նա փակ ման հիմք, նե րառ ված չէ ՄԻԵԿ-ի 
9-րդ հոդ վա ծում։ Սա պա տա հա կան չէ, քա նի որ նման մո տե ցումն ար տա ցո լում է կրո նա կան բազ-
մա զա նութ յան՝ որ պես ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յան հիմ նա քա րե րից մե կի կար ևո րութ-
յու նը այն հիմ նա վոր մամբ, որ պե տութ յու նը չի կա րող ան ձին թե լադ րել, թե ինչ կրոն նա պետք է 
դա վա նի, կամ մի ջոց ներ ձեռ նար կել ան ձի կող մից իր կրո նը փո խե լու ուղ ղութ յամբ150։ 

Հետ ևա բար այս պի սի սահ մա նա փակ ման հիմ քը հա կա սում է սահ մա նադ րա կան այն 
սկզբուն քին, հա մա ձայն ո րի՝ սահ մա նադ րո րեն սահ ման ված սահ մա նա փա կում նե րը չեն 
կա րող գե րա զան ցել մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րով սահ ման ված սահ մա նա փա
կում նե րը151։ Ուս տի անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել այս հոդ վա ծի հա մա պա տաս խա նութ յու նը 
ՀՀի կող մից ստանձն ված մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րին:

Ըստ այդմ՝ ա ռա ջար կում ենք ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 41-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սից հա նել «պե-
տա կան անվ տան գութ յան» բա ռա կա պակ ցութ յու նը։ 

ԲԱԺԻՆ 5.3ԲԱԺԻՆ 5.3
Սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի Սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի 
սահ մա նա փակ ման հիմ քե րի վերանայման անհրաժեշտությունըսահ մա նա փակ ման հիմ քե րի վերանայման անհրաժեշտությունը

Գոր ծող Սահ մա նադ րութ յան 60-րդ հոդ վա ծի 8-րդ մա սի հա մա ձայն. « Յուրաքանչյուրոքպար
տավոր է մուծել oրենքին համապատասխան uահմանված հարկեր,տուրքեր, կատարելպետական
կամհամայնքայինբյուջեմուտքագրվողպարտադիրայլվճարումներ»: 

2005 թ. խմբագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յան 46-րդ հոդ վա ծի 8-րդ մա սը հար կեր, տուր քեր և  
այլ պար տա դիր վճա րում ներ կա տա րե լու պար տա վո րութ յան ծա գու մը կա պում էր միայն դրանց 
«օրենքովսահմանվածկարգիևչափի» հետ: 

Ներ կա յիս կար գա վոր մամբ հար կեր, տուր քեր և  այլ պար տա դիր վճա րում ներ վճա րե լու պար-
տա կա նութ յունն ար դեն ոչ թե անհ րա ժեշ տա բար սահ ման վե լու է օ րեն քով, այլ օ րենս դի րի ո րոշ-
մամբ կա րող է սահ ման վել նաև են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րով, ին չը նշա նա կում է, որ ան ձի սե-
փա կա նութ յան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը (հարկ վճա րե լու պար տա վո րութ յու նը) կա րող է 
ի րա կա նաց վել ոչ միայն օ րենս դիր, այլև գոր ծա դիր մարմ նի կող մից: 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից ըն դուն վող օ րենք նե րը թե՛ 

149. Տե՛ս SvyatoMykhaylivska Parafiya v. Ukraine, ECtHR, Application No 77703/01, Judgement of 14 June 2007 § § 132 and 137 
(ա նգ լե րեն), http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-81067։
150. Տե՛ս Nolan and K. v. Russia, ECtHR, Application No. 2512/04, Judgement of 12 February 2009, § 73 (ա նգ լե րեն), http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91302։ 
151. Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 81-րդ հոդ ված:

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-81067
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91302
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91302
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ի րենց ըն դուն ման ըն թա ցա կար գով, թե՛ վեր ջին նե րիս նկատ մամբ պա հանջ նե րի տե սանկ յու նից 
ա վե լի խիստ են, ներ կա յիս ի րա վա կար գա վո րու մը նախ կին ի րա վա կար գա վոր ման հա մե մատ սե-
փա կա նութ յան ի րա վուն քից օգտ վե լու մա սով  հե տըն թաց է նա խա տե սում։

Ուս տի ա ռա ջար կում ենք վե րա կանգ նել նախ կին խմբագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յան 
կար գա վո րու մը և 60րդ հոդ վա ծի 8րդ մա սը վե րաձ ևա կեր պել հետև յալ կերպ. « Յուրաքանչ-
յուրոքպարտավորէօրենքովսահմանվածկարգովևչափովմուծելհարկեր,տուրքեր,կա-
տարելպարտադիրայլվճարումներ»:

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ (Գլուխ 5)ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ (Գլուխ 5)

Սույն գլխում քննարկ ված խնդիր նե րի և ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րի արդ յուն քում 
ա ռա ջար կում ենք․

1. ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 31-րդ (մաս նա վոր և  ըն տա նե կան կյան քի, պատ վի ու բա րի համ-
բա վի ան ձեռնմ խե լիութ յու նը), 32-րդ (բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիութ յու նը), 33-րդ (հա ղոր-
դակ ցութ յան ա զա տութ յու նը և գաղտ նիութ յու նը), 34-րդ (անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա-
նութ յու նը), 40-րդ (ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն քը), 42-րդ (կար ծի քի ար տա հայտ ման 
ա զա տութ յու նը), 44-րդ (հա վաք նե րի ա զա տութ յու նը), 45-րդ (միա վո րում նե րի ա զա տութ-
յու նը) հոդ ված նե րում ամ րագ րել «անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակությունում» 
ձևա կեր պու մը որ պես սահ մա նա փակ ման թույ լատ րե լիութ յան գնա հատ ման պա հանջ։ 

2. ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 41-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սից հա նել «պետականանվտանգության» 
բա ռա կա պակ ցութ յու նը։ 

3. ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 60-րդ հոդ վա ծի 8-րդ մա սը ձևա կեր պել այս պես. « Յու րա քանչ յուր 
ոք պար տա վոր է օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով մու ծել հար կեր, տուր քեր, կա տա-
րել պար տա դիր այլ վճա րում ներ»:
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Դատապարտված և պատիժը կրող 
քաղաքացիների ընտրելու իրավունքի 
սահմանադրական սահմանափակման 
վերանայում 

2015 թ․ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում վե րա նայ վեց նաև ա զա տա-   
զրկ ման դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի նե րի ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա-
փակ ման շրջա նա կը։ Մաս նա վո րա պես գոր ծող Սահ մա նադ րութ յան 48-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն․ 
«Ընտրելուևընտրվելու,ինչպեսնաևհանրաքվեինմասնակցելուիրավունքչունենդատարանի՝օրի
նականուժիմեջմտածվճռովանգործունակճանաչված,ինչպեսնաևդիտավորությամբկատարված
ծանրհանցանքներիհամարօրինականուժիմեջմտածդատավճռովդատապարտվածևպատիժը
կրողանձինք:Ընտրվելուիրավունքչունեննաևայլհանցանքներիհամարօրինականուժիմեջմտած
դատավճռովդատապարտվածևպատիժըկրողանձինք»: Նա խորդ՝ 2005 թ․ խմ բագ րութ յամբ Սահ-
մա նադ րութ յան 30-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում էր, որ ընտ րել և  ընտր վել չեն կա րող դա տա րա նի 
վճռով ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված, ինչ պես նաև օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով ա զա-
տազրկ ման դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի նե րը։

Ըստ էութ յան՝ մինչև 2015 թ․ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րը ընտ րե լու ի րա վուն քից 
զրկված էին ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող բո լոր քա ղա քա ցի նե րը՝ ան կախ 
այն հան գա ման քից, թե ինչ հան ցա գոր ծութ յուն են կա տա րել։ Վեր ջին սահ մա նադ րա կան փո փո-
խութ յուն նե րով ընտ րե լու ի րա վուն քի այդ սահ մա նա փա կու մը սահ ման վեց սուբ յեկտ նե րի ա վե-
լի նեղ շրջա նա կի՝ միայն դի տա վո րութ յամբ կա տար ված ծանր հան ցանք նե րի հա մար օ րի նա կան   
ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող ան ձանց հա մար։ 

ԲԱԺԻՆ 6.1ԲԱԺԻՆ 6.1  
Դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի նե րի ընտ րե լու Դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի նե րի ընտ րե լու 
ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծող ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծող 
սահ մա նադ րա կան նոր մի վեր լու ծութ յու նըսահ մա նադ րա կան նոր մի վեր լու ծութ յու նը

2015 թ․ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի հա յե ցա կար գի հա մա ձայն՝ դա տա պարտ ված 
և պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի նե րի ընտ րե լու ի րա վուն քի փո փո խութ յան հիմ քում ընտ րա կան ի րա-
վուն քի հնա րա վոր սահ մա նա փակ ման շրջա նակ նե րի վե րա նա յումն է։ Այն պայ մա նա վոր ված է 
Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի կող մից ըն դուն ված «Ընտ րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ու ղե ցույց»-ում 
տեղ գտած այն դիր քո րոշ մամբ, որ դա տա պարտ յալ նե րը կա րող են զրկվել ընտ րե լու ի րա վուն քից 
միայն ծանր հան ցա գոր ծութ յուն նե րի դեպ քում։ Սահ մա նադ րութ յու նում նման սահ մա նա փա-
կում սահ մա նելն ա վե լի նպա տա կա հար մար է, քան պա տի ժը կրող դա տա պարտ յալ նե րին ընտ րե-
լու ի րա վուն քից ընդ հան րա պես զրկե լը152։

152. ՀՀ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի հայե ցա կարգ, 2014 թ, http://www.parlia-
ment.am/library/sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf:

6

http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan barepoxumner/hayecakarg.pdf
http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan barepoxumner/hayecakarg.pdf
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2015 թ․ կա տար ված փո փո խութ յան վե րա բեր յալ Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վը153 իր գնա հա տա-
կա նում նշել է հետև յա լը․ « Վենետիկիհանձնաժողովըվերջերսուսումնասիրել է մասնավորապես
խորհրդարանիցհանցագործներիբացառմանհարցըև եզրահանգում էարել, որ«ընտրվելու իրա
վունքչունենալըազատընտրություններիիրավունքիսահմանափակումէ.այդիսկպատճառովայն
պետքէհիմնվիիրավունքիհստակնորմերիվրա,հետապնդիլեգիտիմնպատակևպահպանիհամա
չափությանսկզբունքը:Ընդհանուրհանրայինշահերիցէբխումխուսափելքաղաքականորոշումների
կայացմանգործընթացումհանցագործներիակտիվդերակատարությունից:Համաչափությունըսահ
մանափակումէոչմիայնայնդեպքերը,երբսահմանափակումնընդունելիէ,այլևսահմանափակման
տևողությունը.այնպահանջումէ,որհաշվիառնվենայնպիսիտարրեր,ինչպիսիքենհանցագործութ
յանբնույթնուծանրությունըև/կամպատժիտևողությունը»154։

Ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված քա ղա քա ցի նե րի ընտ րե լու ի րա վուն քի վե րա բեր յալ 
2015 թ․ փո փո խութ յուն նե րի վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ
մա նա փակ ման ա ռու մով կա տար ված փո փո խութ յու նը մի կող մից՝ ե ղել է ա ռա ջըն թաց, իսկ 
մյուս կող մից՝ հե տըն թաց։ 

Մաս նա վո րա պես, նախ կին կար գա վո րում նե րի հա մա ձայն, ընտ րե լու ի րա վունք չու նեին միայն 
ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված ան ձինք՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե ինչ հան ցա գոր ծութ-
յուն էին կա տա րել։ Կա տար ված սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յու նը մի կող մից՝ այդ սահ մա նա-
փա կու մը տա րա ծել է միայն ծանր և  ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րած ան ձանց 
վրա (ինչն ա ռա ջըն թաց է), մյուս կող մից՝ սա կայն, որ պես ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փակ-
ման պայ ման, պար տա դիր է հա մա րել այդ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մար ցան կա ցած պատ ժի 
դա տա պարտ ված լի նե լը։ Այս դեպ քում առ կա է հե տըն թաց նա խորդ սահ մա նադ րա կան նոր մե րի 
հա մե մատ, քա նի որ ծանր հան ցա գոր ծութ յան դեպ քում ա զա տազրկ ման հետ չկապ ված պատ ժի 
դա տա պարտ վե լու դեպ քում ան ձը զրկվում է ընտ րե լու ի րա վուն քից, մինչ դեռ նա խորդ սահ մա-
նադ րա կան կար գա վո րում նե րի պա րա գա յում տվյալ անձն այդ ի րա վուն քից չէր զրկվում, քա նի որ 
նրա պա տի ժը ա զա տազր կու մը չէր։ 

Բաժին 6.2Բաժին 6.2
Դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի նե րի ընտ րե լու  Դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի նե րի ընտ րե լու  
ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բեր յալ օ տա րերկր յաի րա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բեր յալ օ տա րերկր յա
սահ մա նադ րա կան փոր ձը և մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րըսահ մա նադ րա կան փոր ձը և մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը

Օ տա րերկր յա պե տութ յուն նե րի փոր ձը դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի նե րի 
ընտ րե լու ի րա վուն քի վե րա բեր յալ տար բեր երկր նե րում տար բեր է։ 

1. Պե տութ յուն նե րի մի մա սում բո լոր դա տա պարտ յալ ներն ինք նա բե րա բար զրկվում են ընտ-
րե լու ի րա վուն քից(blanketban):

2. Ո րոշ երկր նե րում դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի նե րի ընտ րե լու ի րա վուն քը 
սահ մա նա փակ վում է ո րո շա կի պայ ման նե րի հի ման վրա: Այս դեպ քում սահ մա նա փա կում-
նե րը հիմն ված են կա տար ված հան ցան քի ծան րութ յան աս տի ճա նի, տե սա կի կամ ա զա-
տազրկ ման ժամ կե տի վրա։ Օ րի նակ՝ Իս լան դիա յում այդ ժամ կե տը առն վազն չորս տա րի 

153.  Տե՛սՀա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րի նա խագ ծի 1-7-րդ և 10-րդ գլուխ նե րի 
վե րա բե րյալ նախ նա կան կար ծիք, Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղով, Կար ծիք No. 757/2014, https://venice.coe.int/webforms/docu-
ments/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015rev-arm:
154.  Տե՛ս Preliminary report on Exclusion of Offenders from Parliament, adopted by the Council for Democratic Elections at its 
51th meeting (Venice, 18 June 2015) and by the Venice Commission at its 103rd Plenary Session (Venice, 19-20 June 2015), CDL-
AD(2015)019, § 150 (ա նգ լե րեն), https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)019-e.:

https://venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015rev-arm
https://venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015rev-arm
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)019-e
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է155։ Ռու մի նիա յում ա զա տազրկ մամբ պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի նե րը չեն կա րող մաս նակ ցել 
ընտ րութ յուն նե րին, ե թե նրանց նկատ մամբ նշա նակ վել է 2 տա րի ժամ կե տով ա զա տազր կու-
մը գե րա զան ցող հիմ նա կան պա տիժ: Ո րոշ երկր նե րում ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա-
կու մը պայ մա նա վոր ված է ընտ րութ յուն նե րի տե սա կով։ Օ րի նակ՝ Չե խիա յում և Լատ վիա-
յում ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված ան ձինք ի րա վունք չու նեն մաս նակ ցե լու տե ղա կան 
ընտ րութ յուն նե րին այն հիմ նա վոր մամբ, որ տե ղա կան նշա նա կութ յան հար ցե րը նրանց վրա 
ազ դե ցութ յուն չեն ու նե նում156։

3. Եր րորդ խումբ երկր նե րում157 ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող քա ղա քա-
ցի նե րի ընտ րե լու ի րա վուն քի որ ևէ սահ մա նա փա կում սահ ման ված չէ։ Այդ պի սի երկր նե րի 
շար քին են դաս վում Խոր վա թիան, Դա նիան, Ֆին լան դիան, Մոն տե նեգ րոն, Նի դեր լանդ նե-
րը, Պոր տու գա լիան, Ս լո վե նիան, Շ վե դիան, Շ վեյ ցա րիան: 

Դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող ան ձանց՝ ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րի վե-
րա բեր յալ կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ պե տութ յուն նե րի մեծ մա սում158 
ընտ րե լու ի րա վուն քը չի սահ մա նա փակ վում, ե թե ան ձը դա տա պարտ վում է ա զա տազրկ ման հետ 
կապ չու նե ցող պատ ժի։

Դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի նե րի ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում-
նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը տեղ են գտել այն պի սի մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե-
րում, ինչ պի սիք են Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի «Ընտ րա կան հար ցե րում բա րեն պաստ գոր ծե լա-
կեր պի կա նո նա գիրք»-ը159, Քա ղա քա կան և քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի կո մի տեի թիվ 25-րդ 
Ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յու նը160 և  այլն։ 

ՄԻԵԴ-ն  ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն է ցու ցա բե րում, երբ խոս քը որ ևէ ան ձի կամ ան ձանց 
խմբի քվեար կե լու ի րա վուն քից զրկե լու մա սին է, ո րը պետք է հե տապն դի օ րի նա կան նպա տակ` 
միա ժա մա նակ հա մա պա տաս խա նե լով հա մա մաս նութ յան խիստ պա հանջ նե րին161:

155. Տե՛ս The right of prisoners to vote: a global overview, Penal reform international, Penal Reform International, March 2016 
(ա նգ լե րեն), https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/08/The-right-of-prisoners-to-vote_March-2016.pdf:
156. Տե՛ս նույն տե ղում:
157. Տե՛ս Incarceration and Enfranchisement: International Practices, Impact and Recommendations for Reform, Brandon Rot-
tinghaus Department of Political Science Northwestern University, IFES, p. 22, (ա նգ լե րեն),  https://www.prisonpolicy.org/
scans/08_18_03_Manatt_Brandon_Rottinghaus.pdf:
158. Տե՛ս The right of prisoners to vote: a global overview, Penal reform international, Penal Reform International, March 2016 
(ա նգ լե րեն), https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/08/The-right-of-prisoners-to-vote_March-2016.pdf։ Սույն ու-
սում նա սի րու թյան մեջ հե տա զոտ վել է 66 պե տու թյան փոր ձը:
159. «Քվեարկելուևընտրվելուիրավունքիցզրկումը.ա.կարելիէնախատեսելմիդրույթ,որըկվերաբերիանձանց՝քվեարկե
լուևընտրվելուիրավունքիցզրկվածլինելուն,սակայնմիայնհետևյալընդհանուրպայմաններիդեպքում,բ.այննախատեսված
պետքէլինիօրենքով,գ.պետքէկիրառվիհամամասնականությանսկզբունքով.ընտրություններինառաջադրվելուիրավունքից
անձանցզրկելուհամարանհրաժեշտպայմաններըպետքէպակասխիստլինեն,քանքաղաքացիականիրավունքներիցնրանց
զրկելուպայմանները,դ.զրկումըպետքէհիմնավորվածլինիմտավորառողջությանվերաբերյալխնդիրներիկամլուրջհան
ցագործությանհամարքրեականդատապարտմանփաստով,ե.բացիայդ՝քաղաքականիրավունքներիցզրկումըկամմտավոր
առողջության վերաբերյալխնդիրների բացահայտումը կարող է իրականացվել միայն օրինական դատարանիանաչառ որոշ
մամբ»: Տե՛ս Ը նտ րա կան հար ցե րում բա րեն պաստ գոր ծու նե ու թյան կա նո նա գիրք. Ցու ցում ներ և բա ցատ րա կան զե կույց, 
Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղով, Կար ծիք No. 190/2002, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=C-
DL-AD(2002)023rev2-cor-arm: 
160. Ընդ հա նուր մեկ նա բա նու թյան 14-րդ պար բե րու թյու նը սահ մա նում է, որ ը նտ րա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա-
կում նե րը պետք է լի նեն օբյեկ տիվ և ող ջա միտ: Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No. 
25(անգլերեն), https://www.refworld.org/docid/453883fc22.html։
161. Տե՛ս Ու ղե ցույց Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծի վե րա բե-
րյալ, Ա զատ ը նտ րու թյուն նե րի ի րա վունք, ՄԻ ԵԴ(անգլերեն), https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_3_Protocol_1_
HYE.pdf։

https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/08/The-right-of-prisoners-to-vote_March-2016.pdf
https://www.prisonpolicy.org/scans/08_18_03_Manatt_Brandon_Rottinghaus.pdf
https://www.prisonpolicy.org/scans/08_18_03_Manatt_Brandon_Rottinghaus.pdf
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/08/The-right-of-prisoners-to-vote_March-2016.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev2-cor-arm
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev2-cor-arm
https://www.refworld.org/docid/453883fc22.html
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_3_Protocol_1_HYE.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_3_Protocol_1_HYE.pdf
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Մաս նա վո րա պես ՄԻԵԴ-ը նշել է, որ «1ինարձանագրության3րդհոդվածը,որնամրագրում
էանհատիունակությունը՝ներգործելուօրենսդիրիշխանությանձևավորմանվրա,չիբացառում,որ
ընտրականիրավունքներիսահմանափակումներկարողենսահմանվելանհատներինկատմամբ,ով
քեր,օրինակ,էապեսչարաշահելենպետականդիրքը,կամորոնցվարքագիծըսպառնումէխաթարել
իրավունքիգերակայությունըկամժողովրդավարությանհիմունքները(…):Ընտրականիրավունքից
զրկելուդաժանմիջոցին,այնուամենայնիվ,չպետքէդիմելչափազանցհեշտությամբ,ևհամաչափութ
յանսկզբունքըպահանջումէակնհայտևբավարարկապպատժիևանհատիվարքագծիևհանգա
մանքներիմիջև»162։

ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ա սամբ լեա յի Դա տա պարտ յալ նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի հիմ նա րար 
սկզբունք նե րի մա սին թիվ 45/111 բա նաձ ևը սահ մա նում է, որ «բա ցա ռութ յամբ այն դեպ քե րի, երբ 
սահ մա նա փա կում ներն ակն հայ տո րեն պայ մա նա վոր ված են ա զա տութ յու նից զրկված լի նե լու 
հան գա ման քով, բո լոր դա տա պարտ յալ նե րը պետք է ու նե նան Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ-
հա նուր հռչա կագ րում (իսկ պե տութ յան կող մից վա վե րաց ված լի նե լու դեպ քում՝ նաև Քա ղա քա-
ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին և Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին 
ի րա վունք նե րի մա սին դաշ նագ րե րում, ինչ պես նաև ՄԱԿ-ի այլ կոն վեն ցիա նե րում) ամ րագր ված 
մար դու ի րա վունք ներն ու հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րը»163։

ԵԽԽՎ-ն Ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բեր յալ իր թիվ 1459 (2005) բա-
նաձ ևում ԵԽ ան դամ պե տութ յուն նե րին կոչ է ա նում վե րա նա յելու քրեա կան հան ցա գոր ծութ յան 
հա մար դա տա պարտ ված ան ձանց և զին վո րա կան նե րի ընտ րե լու ի րա վուն քի առ կա սահ մա նա-
փա կում նե րը՝ նպա տակ ու նե նա լով վե րաց նե լու բո լոր այն սահ մա նա փա կում նե րը, ո րոնք այլևս 
անհ րա ժեշտ չեն և հա մա չափ չեն հե տապնդ վող ի րա վա չափ նպա տա կին164։

Ամ փո փե լով օ տա րերկր յա պե տութ յուն նե րի փորձն ու մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը՝ կա
րող ենք հան գել հետև յա լին․

1. Ընտ րա կան ի րա վուն քի բա ցար ձակ ար գել քը դա տա պարտ յալ նե րի հա մար հա մար
վում է ոչ ի րա վա չափ:

2. Դա տա պարտ յա լի ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է պայ մա նա վոր
ված լի նի ա զա տութ յու նից զրկված լի նե լու հան գա ման քով:

3. Պե տութ յուն նե րի մեծ մա սը ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պայ մա նա վո
րում է ա զա տազրկ ման դա տա պարտ վե լու հան գա ման քով:

4.  Մի ջազ գա յին փոր ձը դա տա պարտ յալ նե րի ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման 
ի րա վա կար գա վո րում նե րի ա ռու մով զար գա նում է այդ սահ մա նա փա կում նե րի վե
րաց ման կամ մեղ մաց ման ճա նա պար հով։

162. Տե՛ս CEDH GC Hirst v. Great Britain, No. 2, ECtHR, Application No. 74025/01 Judgement of 6 October 2005, http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-70442:
163. Տե՛ս UN General Assembly, Basic Principles for the Treatment of Prisoners: resolution / adopted by the General Assembly, 28 
March 1991 (ա նգ լե րեն),  https://www.refworld.org/docid/48abd5740.html։
164. Տե՛ս Parliamentary Assembly Resolution 1459 (2005) Abolition of restriction on the right to vote (ա նգ լե րեն), http://as-
sembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17364&lang=en&fbclid=IwAR2xP7jCUSNdexYM4vhlxqB-
ZYZXiG4p46ZiB5cirQdFZB-zbfU8DbhFuviU։ 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70442
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70442
https://www.refworld.org/docid/48abd5740.html
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17364&lang=en&fbclid=IwAR2xP7jCUSNdexYM4vhlxqBZYZXiG4p46ZiB5cirQdFZB-zbfU8DbhFuviU
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17364&lang=en&fbclid=IwAR2xP7jCUSNdexYM4vhlxqBZYZXiG4p46ZiB5cirQdFZB-zbfU8DbhFuviU
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17364&lang=en&fbclid=IwAR2xP7jCUSNdexYM4vhlxqBZYZXiG4p46ZiB5cirQdFZB-zbfU8DbhFuviU
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ԲԱԺԻՆ 6.3 ԲԱԺԻՆ 6.3 
Գոր ծող սահ մա նադ րա կան նոր մե րի Գոր ծող սահ մա նադ րա կան նոր մե րի 
վե րա նայ ման անհ րա ժեշ տութ յու նըվե րա նայ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը

Ըստ էութ յան՝ դա տա պարտ ված ան ձանց՝ ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման վե րա բեր-
յալ գոր ծող սահ մա նադ րա կան նոր մե րի հա մադ րու մը առ կա մի ջազ գա յին փոր ձի հետ թույլ է տա-
լիս ար ձա նագ րել, որ ա զա տազրկ ման չդա տա պարտ ված նե րի ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա-
փակ ման ա ռու մով ՀՀ 2015 թ․ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րը խնդրա հա րույց են։ 

Այս ա ռու մով, ներ կա յաց ված մի ջազ գա յին դրա կան փոր ձով, ինչ պես նաև կա տար ված վեր լու-
ծութ յամբ պայ մա նա վոր ված, կար ծում ենք, որ դա տա պարտ յալ նե րի ընտ րե լու ի րա վուն քի բո լոր 
սահ մա նա փա կում նե րի վե րա ցու մը կա րող է դառ նալ դրա կան փոր ձի և զար գա ցում նե րի տե ղայ-
նա ցում։ Ա զա տազրկ ման են թարկ ված ան ձանց հա մար ընտ րե լու ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա-
վո րութ յու նը մեր կար ծի քով կար ևոր է հետև յալ ա ռում նե րով. 

1. Այն կա րող է նպաս տել պա տի ժը կրե լուց հե տո ան ձանց վե րաին տեգր մա նը և հա սա րա կութ-
յան հետ սո ցիա լա կան կա պե րի ամ րապնդ մա նը։ 

2. Այն դրա կան ազ դե ցութ յուն կա րող է ու նե նալ նրանց մեջ ի րա վուն քի գե րա կա յութ յան 
սկզբուն քի նկատ մամբ հար գան քի ձևա վոր ման վրա, իսկ ներ կա յա ցուց չա կան մարմ նի ձևա-
վոր մանն ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յու նը կա րող է նպաս տել այդ մարմ նի ի րա վա սութ յան և 
ն րա կող մից ըն դուն ված ակ տե րի լե գի տի մութ յան ճա նաչ մա նը։ 

3. Այն հա մա հունչ է նաև ՄԱԿ-ի Դա տա պարտ յալ նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի նվա զա-
գույն չա փա նիշ նե րի մա սին կա նոն նե րին ( Նել սոն Ման դե լա յի կա նոն ներ), ո րոնց հա մա ձայն՝ 
պատ ժի նպա տա կը դա տա պարտ յալ նե րի վե րա կանգ նու մը և կրկ նա հան ցա գոր ծութ յուն նե-
րի նվա զե ցումն են165։ 

ԱՌԱՋԱՐԿ (Գլուխ 6)ԱՌԱՋԱՐԿ (Գլուխ 6)

Սույն գլխում քննարկ ված խնդիր նե րի և ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րի արդ յուն քում 
ա ռա ջար կում ենք վե րաց նել դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող ան ձանց՝ ընտ րե լու ի րա վուն քի 
սահ մա նադ րա կան սահ մա նա փա կու մը և ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 48-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը վե-
րա շա րադ րել հետև յալ կերպ․ «4.Ընտրվելուիրավունքչունենհանցագործությանհամարօրինական
ուժիմեջմտածդատավճռովդատապարտվածևպատիժըկրողանձինք»։

165. Տե՛ս Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (ա նգ լե րեն), https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalIn-
terest/treatmentprisoners.pdf: 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/treatmentprisoners.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/treatmentprisoners.pdf
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Համայնքների լսված լինելու 
իրավունքի՝ որպես անմիջական 
ժողովրդավարության կառուցակարգի 
սահմանադրական ամրագրման 
վերանայում

 Հա մայնք նե րի լսված լի նե լու ի րա վուն քը ան մի ջա կան ժո ղովր դա վա րութ յան կա ռու ցա-
կար գե րից է, ո րի սահ մա նադ րա կան ամ րագ րու մը տեղ է գտել ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 190-րդ 
հոդ վա ծում։

Առ հա սա րակ ան մի ջա կան ժո ղովր դա վա րութ յան կա ռու ցա կար գե րի ձևա վո րու մը նպա տակ 
ու նի քա ղա քա ցի նե րին լայ նո րեն ներգ րա վե լու քա ղա քա կան և  ինս տի տու ցիո նալ ո րո շում նե րի 
կա յաց մա նը։ 

Հա մայն քա յին մա կար դա կում ան մի ջա կան ժո ղովր դա վա րութ յան կա ռու ցա կար գե րի սահ մա-
նադ րա կան ամ րագ րումն ու գործ նա կան ի րաց ման ե րաշ խիք նե րի ա պա հո վու մը ժո ղովր դա վա-
րա կան և  ի րա վա կան պե տութ յան կար ևոր խնդիր նե րից են։ 

Ան մի ջա կան ժո ղովր դա վա րութ յան մե խա նիզմ նե րի հա մայն քա յին մա կար դա կում կի րառ ման 
սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի ա պա հո վու մը էա կան նշա նա կութ յուն ու նի նաև տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գի կա յաց ման, հա մայն քի բնակ չի՝ տե ղա կան նշա նա կութ յան 
հար ցե րի լուծ մա նը մաս նակ ցե լու ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար։

Կար ևո րե լով ան մի ջա կան ժո ղովր դա վա րութ յան ձևե րի ի րաց ման սահ մա նադ րա կան ե րաշ-
խիք նե րի ամ րագ րու մը՝ սույն գլխում անդ րա դառ նում ենք հա մայն քի վար չա կան սահ ման նե րի 
փո փո խութ յան դեպ քում քա ղա քա կան ո րո շում նե րի վե րա բեր յալ հա մայն քի բնա կիչ նե րի՝ կար ծիք 
հայտ նե լու ի րա վուն քին (հա մայն քի լսված լի նե լու ի րա վունք):

7
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ԲԱԺԻՆ 7.1ԲԱԺԻՆ 7.1
Վար չա կան սահ ման նե րը փո փո խե լիս հա մայնք նե րի լսված Վար չա կան սահ ման նե րը փո փո խե լիս հա մայնք նե րի լսված 
լի նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման մի ջազ գա յին և սահ մա նադ րա կան լի նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման մի ջազ գա յին և սահ մա նադ րա կան 
ե րաշ խիք նե րըե րաշ խիք նե րը

Հա մայնք նե րի վար չա կան սահ ման նե րը փո փո խե լիս հա մայնք նե րի հետ խորհր դակ ցե լու և 
ն րանց լսված լի նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման պար տա վո րութ յու նը սահ ման ված է Տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տիա յի (այ սու հետև նաև՝ ՏԻԵԽ) 5-րդ հոդ վա ծով, ո րի հա-
մա ձայն. « Տեղականինքնակառավարմանմիավորիսահմաններիցանկացածփոփոխությունչպետք
էկատարվիառանցնախապեսխորհրդակցելուտեղականշահագրգիռհամայնքներիհետ,հնարավո
րությանդեպքումնաևհանրաքվեանցկացնելումիջոցով(եթեթույլատրվածէօրենքով)»166։ 

Հարկ է նշել, որ հա մայնք նե րի հետ խորհր դակ ցե լու ընդ հա նուր պար տա վո րութ յու նը տեղ է 
գտել ՏԻԵԽ-ի 4-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սում, ո րի հա մա ձայն. «Պլանավորմանևորոշումկայացնելու
գործընթացներում,որոնքանմիջականորենառնչվումենտեղականինքնակառավարմանմարմիննե
րին,անհրաժեշտէ,հնարավորությանդեպքում,ժամանակինևհամապատասխանձևովխորհրդակ
ցելայդմարմիններիհետ»: 

Սույն հոդ վա ծում Խար տիան չի հստա կեց նում խորհր դակց ման, հա մայն քի կար ծի քը լսե լու մե-
խա նիզմ նե րը։ Մինչ դեռ վար չա կան սահ ման նե րի փո փո խութ յու նը հա մա րե լով հա մայն քի բնակ-
չութ յան հա մար խիստ կար ևոր հարց՝ Խար տիան այն դարձ րել է կար գա վոր ման ա ռան ձին ա ռար-
կա և սահ մա նել է, որ այս դեպ քում հա մայն քի բնակ չութ յան լսված լի նե լու ի րա վուն քի ա մե նա-
ցան կա լի մե խա նիզ մը տե ղա կան հան րաք վեն է։ Տվ յալ հան գա ման քով է պայ մա նա վոր ված նաև 
հա մայնք նե րը միա վո րե լիս կամ բա ժա նե լիս նրանց լսված լի նե լու ի րա վուն քի ե րաշ խի քի ամ րագ-
րու մը սահ մա նադ րա կան մա կար դա կում։ 

Մինչև 2015 թ․ փո փո խութ յուն նե րը Սահ մա նադ րութ յու նը սահ մա նում էր տեղական 
հանրաքվեն սահմանում էր որպես հա մայնք նե րի վար չա կան սահ ման նե րի փո փոխ ման վե րա-
բեր յալ հա մայնք նե րի լսված լի նե լու ի րաց ման ե ղա նակ167։ Այս պես, ըստ 2005 թ․ խմ բագ րութ յամբ 
Սահ մա նադ րութ յան 110-րդ հոդ վա ծի. « Մինչևօրենսդրականնախաձեռնությաններկայացումըկա
ռավարությունըհամապատասխանհամայնքներումնշանակումէտեղականհանրաքվեներ:Վերջին
ներիարդյունքներըկցվումենօրենսդրականնախաձեռնությանը:Համայնքներըկարողենմիավոր
վելկամբաժանվել`անկախտեղականհանրաքվեներիարդյունքից»: 

2015 թ. խմբագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յամբ սահ ման վե ցին հա մայնք նե րի միա վոր ման կամ 
բա ժան ման նոր ի րա վաի րաց նող կար գա վո րում ներ: Մաս նա վո րա պես Սահ մա նադ րութ յան 190-
րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է հետև յա լը. « Հանրայինշահերիցելնելով՝համայնքներըկարողենօրեն
քովմիավորվելկամբաժանվել:Ազգայինժողովըհամապատասխանօրենքընդունելիսպարտավորէ
լսելայդհամայնքներիկարծիքը»։ 

Կա տար ված փո փո խութ յան հիմ նա վո րու մը որ ևէ կերպ չի ար տա ցոլ վել սահ մա նադ րա կան 
փո փո խութ յուն նե րի հա յե ցա կար գում։

166. Տե՛ս Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տի ա, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=20822։
167.  Թեև այդ հան րաք վե ներն ու նե ին խորհր դատ վա կան բնույթ։

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=20822
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ԲԱԺԻՆ 7.2 ԲԱԺԻՆ 7.2 
Վար չա կան սահ ման նե րը փո փո խե լիս հա մայնք նե րի լսված  Վար չա կան սահ ման նե րը փո փո խե լիս հա մայնք նե րի լսված  
լի նե լու վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րըլի նե լու վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը

Ինչ պես ար դեն նշվել է, հա մայնք նե րի լսված լի նե լու ի րա վունքն իր ամ րագ րումն է ստա ցել 
ՏԻԵԽ-ի 5-րդ հոդ վա ծում, ո րի Բա ցատ րա կան զե կույ ցի հա մա ձայն168. « Տեղականինքնակառա
վարմանմարմիններիևտվյալհամայնքիբնակիչներիհամարակնհայտորենհիմնարարնշանակութ
յունունիհամայնքիսահմաններիփոփոխությունը,որիծայրահեղդրսևորումնէհամարվումայլհա
մայնքիհետդրամիավորումը:Թեևորոշպետություններումոչիրատեսականէհամարվումտեղական
համայնքներիկողմիցայդպիսիփոփոխություններինկատմամբվետոյիկիրառումը,սակայնինչպես
ուղղակի,այնպես էլանուղղակի նախնականխորհրդակցությունըխիստ կարևոր է: Հանրաքվենե
րըհամարվումենհնարավորինսհամապատասխանընթացակարգայդպիսիխորհրդակցությունների
համար,սակայնմիշարքերկրներումայդհարցովհանրաքվենշանակելուվերաբերյալօրենսդրական
կարգավորումառկաչէ:Եթեօրենսդրականակտերը չենապահովումպարտադիրհանրաքվեանց
կացնելուվերաբերյալիրավականհիմք,ապապետքէօգտագործվենխորհրդակցությանայլձևեր»: 

« Տե ղա կան և տա րած քա յին մար մին նե րի կա ռուց ված քում և/ կամ սահ ման նե րին առնչ վող բա-
րե փո խում նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ» հանձ նա րա րա կա նի169 հա մա ձայն․ 
«15.Տեղականկամտարածքայինմարմիններիկողմիցկամավորմասնակցությանվրահիմնվածբա
րեփոխումներնավելինախընտրելիեն,քանիշխանությանբարձրօղակիկողմիցիրլիազորության
իրականացումըհամապատասխանշահագրգիռկողմերիկամքինհակառակ:«Ներքևիցվերև»նա
խաձեռնությունըհաջողվածբարեփոխմանվերածվելուհամարպետքէլրացվիիշխանությանբարձր
օղակիորոշմամբ,եթենույնիսկդատեղիէունենումբարեփոխմանմեջներգրավվածորոշմարմին
ներիկամքինհակառակ:«Վերևիցներքև»նախաձեռնությունըհաջողվածբարեփոխմանվերածվե
լուհամարպետքէձգտիապահովելուկամավորմասնակցությունբարեփոխմանենթակատարած
քայինմարմիններիմակարդակում:Շահառուներըևշահագրգիռայլկողմերըգործընթացումպետք
էընդգրկվեննախապատրաստականփուլիցսկսած:16.Համայնքներիմիավորումըևնրանցսահ
մաններըորևէկերպփոփոխողայլվերանայումներըպետքէիրականացվենմիայնՏեղականինք
նակառավարմանեվրոպականխարտիայովնախատեսվածսկզբունքներիհամաձայն (ինչպիսիքեն
համայնքների հետխորհրդակցությունը, հնարավորության դեպքում` դրա իրականացումը հանրա
քվեով):17.Բարեփոխմանցանկացածգործընթացիրնախապատրաստական,որոշմանկայացման,
իրականացմանևգնահատմանփուլերումպետքէհիմնվիինստիտուցիոնալերկխոսությանվրա,որը
պետք է բավարարիարդյունավետության, թափանցիկության, հաշվետվողականության, ներկայաց
վածությանևնպատակայնությանպահանջները:
․․․Բ.1.Առաջարկվածբարեփոխմանվերաբերյալորոշումըպետքէկայացվիինստիտուցիոնալ

բարձրագույնօղակում,որինպետքէնախորդենհամապատասխանինստիտուտներիհետխորհրդակ
ցությունները(տե՛սինստիտուցիոնալերկխոսությանվերաբերյալհանձնարարականները),ևկարող
էազդեցությունկրելկամեզրափակվելհանրաքվեով,եթեխորհրդակցությաննմանձևըսահմանված
էօրենքով»:

168. Տե՛սՏե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տի այի բա ցատ րա կան զե կույց(անգլերեն), https://rm.coe.int/
16800ca437: 
169. Տե՛ս Recommendation Rec(2004)12 of the Committee of Ministers to member states on the processes of reform of bound-
aries and/or structure of local and regional authorities (ա նգ լե րեն), https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Objec-
tID=09000016805dbeda։ 

https://rm.coe.int/16800ca437
https://rm.coe.int/16800ca437
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805dbeda
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805dbeda
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Հա մայնք նե րի կար ծի քը լսե լու և  այն հաշ վի առ նե լու վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին փոր ձը վկա յում 
է, որ հա մայն քի բնակ չութ յու նը հա մայն քա յին սահ ման նե րի փո փո խութ յան վե րա բեր յալ ակ տե րի 
առն չութ յամբ ի րա վա կան ա ռու մով «վե տո յի ի րա վունք» չու նի, սա կայն պե տութ յուն նե րը, հա վա-
տա րիմ մնա լով ժո ղովր դա վա րութ յան և հան րա յին կա ռա վար մա նը մաս նակ ցե լու ու ո րո շում նե րի 
կա յաց ման գոր ծըն թա ցում հա մայն քի բնա կիչ նե րի մաս նակ ցութ յան ի րա վուն քի սկզբունք նե րին, 
հա մայնք նե րի ան հա մա ձայ նութ յան դեպ քում հիմ նա կա նում ձեռն պահ են մնում նրանց կամ քին 
հա կա ռակ ո րո շում կա յաց նե լուց: Հա մայնք նե րի կամ քին հա կա ռակ նրանց սահ ման նե րի փո փոխ-
ման վե րա բեր յալ ո րո շու մը կա րող է կա յաց վել միայն բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ հա մայնք նե րի ող ջա-
միտ շա հե րով պայ մա նա վոր ված, ո րը ման րա մասն ի րա վա կան կար գա վոր ման է են թարկ վում:   

Ըստ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի՝ վար չա կան սահ ման նե րը փո փո խե լիս հա մայնք նե րի լսված 
լի նե լու ի րա վուն քը են թադ րում է, որ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման միա վո րի սահ ման նե րի 
ցան կա ցած փո փո խութ յուն ի րա կա նաց նե լիս (հա մայնք նե րի միա վո րում կամ բա ժա նում, մի հա-
մայն քի վար չա կան տա րած քի նե րա ռում մեկ այլ հա մայն քի վար չա կան տա րած քի մեջ) պե տութ-
յու նը նա խա պես, ուղ ղա կիո րեն կամ ա նուղ ղա կիո րեն պետք է խորհր դակ ցի տվյալ հա մայն քի/
հա մայնք նե րի և/ կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի հետ և հաշ վի առ նի նրանց 
կար ծի քը վար չա կան սահ ման նե րի փո փոխ ման վե րա բեր յալ: Ընդ ո րում՝ շա հագր գիռ հա մայնք նե-
րը պետք է մաս նակ ցեն հա մայնք նե րի վար չա կան սահ ման նե րի փո փոխ ման գոր ծըն թա ցի ինչ պես 
նա խա պատ րաս տա կան, այն պես էլ բուն ո րոշ ման կա յաց ման փու լին և  ու նե նան ի րա կան հնա-
րա վո րութ յուն ի րենց կար ծի քը հայտ նե լու և  այն լսե լի դարձ նե լու հա մար: 

Մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ առ կա է հա մայնք նե րի 
կար ծի քը լսե լու հիմ նա կա նում եր կու ե ղա նակ. 1) Ուղ ղա կիո րեն, այ սինքն՝ հա մայն քի բնակ չութ-
յան կար ծի քի վեր հա նում տե ղա կան հան րաք վե նե րի, հան դի պում նե րի, կար ծիք նե րի հարց ման և  
այլ մի ջոց նե րով: 2) Ա նուղ ղա կիո րեն, այ սինքն՝ մու նի ցի պալ մար մին նե րի կող մից կար ծիք ներ կա-
յաց նե լու մի ջո ցով: 

Ընդ ո րում՝ այս եր կու ե ղա նակ նե րը ոչ թե բա ցա ռում, այլ փոխլ րաց նում են միմ յանց և հիմ-
նա կա նում կի րառ վում են միաս նա բար: Ինչ պես նշվեց վեր ևում, ՀՀ-ում սահ մա նադ րա կան մա-
կար դա կում սահ ման ված է ե ղել և գոր ծել է հա մայն քի կար ծի քի վեր հան ման ուղ ղա կի՝ տե ղա կան 
հա րաք վեի մե խա նիզ մը։ 

Այս պի սով՝ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի ու սում նա սի րութ յու նը հիմք է տա լիս եզ րա հան
գե լու, որ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման միա վո րի սահ ման նե րի փո փո խութ յան գոր ծըն
թա ցում հա մա պա տաս խան հա մայնք նե րի հետ խորհր դակ ցութ յու նը պետք է ի րա կա նաց
վի նա խա պես և պետք է ա պա հո վի շա հագր գիռ հա մայնք նե րի ի րա կան մաս նակ ցութ յու նը 
գոր ծըն թա ցին՝ նա խա պատ րաս տա կան փու լից մինչև բուն ո րոշ ման կա յաց ման փու լը: 
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Վար չա կան սահ ման նե րը փո փո խե լիս հա մայն քների լսված Վար չա կան սահ ման նե րը փո փո խե լիս հա մայն քների լսված 
լի նե լու ի րա վունքն ամ րագ րող սահ մա նադ րա կան նոր մե րի  լի նե լու ի րա վունքն ամ րագ րող սահ մա նադ րա կան նոր մե րի  
մեկ նա բա նութ յու նը և դ րա օ րենսդ րա կան ի րաց ման խնդիր նե րըմեկ նա բա նութ յու նը և դ րա օ րենսդ րա կան ի րաց ման խնդիր նե րը

Նախ կին սահ մա նադ րա կան կարգավորումը տեղական հանրաքվեն ամրագրում էր որպես հա-
մայնք նե րի լսված լի նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման մե խա նիզմ՝ պար տա վո րեց նե լով Կա ռա վա րութ-
յա նը Ազ գա յին ժո ղով ներ կա յաց վող օ րի նագ ծի վե րա բեր յալ կազ մա կեր պել տե ղա կան հան րաք վե։ 

Այ դու հան դերձ, սահ մա նադ րա կան այս ձևա կեր պու մը չէր ընդգր կում օ րենսդ րա կան ողջ գոր-
ծըն թա ցում հա մայնք նե րի մաս նակ ցութ յունն ու ներգ րավ վա ծութ յու նը, և ն րանց լսված լի նե լու 
ի րա վուն քը սահ մա նա փակ վում էր միայն վերջ նա կան օ րի նագ ծի վե րա բեր յալ ի րենց հա մա ձայ-
նութ յու նը կամ ան հա մա ձայ նութ յու նը հայտ նե լով։ Դ րա մա սին էին վկա յում նաև սահ մա նադ րա-
կան տվյալ նոր մի հի ման վրա ըն դուն ված օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը, ո րոնք վե րա բե րում 
էին միայն տե ղա կան հան րաք վեին և  ամ բող ջա կան լու ծում ներ չէին տա լիս հա մայնք նե րի լսված 
լի նե լու ի րա վուն քի լիար ժեք ի րաց ման հա մար։ 

Ինչ վե րա բե րում է գոր ծող սահ մա նադ րա կան կար գա վոր մա նը, ա պա թեև լսված լի նե լու ի րա-
վուն քի սահ մա նադ րա կան ամ րագ րու մը տրա մա բա նո րեն ա վե լի լայն հնա րա վո րութ յուն նե րի 
դաշտ պետք է ստեղ ծեր այդ ի րա վուն քի ի րաց ման օ րենսդ րա կան ընդգր կուն մե խա նիզմ նե րի 
սահ ման ման, հետ ևա բար և դ րա լիար ժեք ի րաց ման հա մար, սա կայն լսված լի նե լու ի րա վուն քի 
ի րաց ման ամ րագ րու մը՝ որ պես պառ լա մեն տի պար տա վո րութ յուն, տա րաբ նույթ և սահ մա նա-
փակ մեկ նա բա նութ յուն նե րի տե ղիք է տա լիս և գործ նա կա նում հան գեց րել և հան գեց նում է ի րա-
վաի րաց ման խնդիր նե րի։ 

Այս պես՝ 2015 թ. փո փո խութ յուն նե րով Սահ մա նադ րութ յան 190-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
Ազ գա յին ժո ղո վի՝ «հա մայնք նե րի կար ծի քը լսե լու պար տա վո րութ յու նը» տա րի ներ շա րու նակ իր 
հե տա գա ամ րագ րու մը օ րենսդ րա կան մա կար դա կում չէր ստա նում170: Այս ի րա վա կան բա ցը պայ-
մա նա վոր ված էր այն հան գա ման քով, որ 2015 թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն ներն ու ժի 
մեջ մտնե լուց հե տո ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վը 16.12.2016 թ. ըն դուն ված « Տե ղա կան հան րաք վեի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու մա սին ՀՕ-238-Ն օ րեն քով ու ժը կորց րած էր 
ճա նա չել տե ղա կան հան րաք վե նշա նա կե լու վե րա բեր յալ նոր մը (7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի երկ-
րորդ պար բե րութ յուն) և դ րա փո խա րեն որ ևէ այլ նորմ չէր ըն դու նել: 

Այս պես՝ հա մայն քա յին սահ ման նե րի փո փո խութ յան դեպ քում հա մայնք նե րի կար ծի քը լսե լու 
վե րա բեր յալ ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րը եր կար ժա մա նակ օ րենսդ րո րեն կար գա վոր ված չեն 
ե ղել, հետ ևա բար օ րեն քով սահ ման ված չեն ե ղել հա մայնք նե րի լսված լի նե լու ի րա վուն քի ի րա-
կա նաց ման ե ղա նակ նե րը, մե խա նիզմ նե րը, ըն թա ցա կար գը, ինչ պես նաև այդ կա պակ ցութ յամբ 
հա մա պա տաս խան մար մին նե րի պար տա կա նութ յուն նե րը: 

Ն ման ի րա վա կան բա ցի պայ ման նե րում հա մայնք նե րի լսված լի նե լու ի րա վուն քը դի տարկ վել է 
պար զա պես «որ պես պառ լա մեն տա կան լսում նե րին մաս նակ ցե լու ի րա վունք» կամ «ԱԺ լիա գու-

170.  Գոր ծող Սահ մա նադ րու թյան ան ցու մային դրույթ նե րում այդ պի սի օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն կա տա րե լու հս տակ 
ժամ կետ սահ ման ված չէ։
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մար նիս տին մաս նակ ցե լու ի րա վունք»171, ին չը խախ տում էր ՀՀ մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն-
նե րը ՏԻԵԽ-ի 5-րդ հոդ վա ծի մա սով:

Միայն 2019 թ․ դեկ տեմ բե րի 19-ին, ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 190-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված 
դրույթ նե րով պայ մա նա վոր ված, Ազ գա յին ժո ղովն ըն դու նել է « Տե ղա կան հան րաք վեի մա սին»   
ՀՀ օ րեն քում փո փո խութ յուն կա տա րե լու մա սին օ րեն քը, ո րի հա մա ձայն՝ Կա ռա վա րութ յան կող-
մից հա մայնք նե րի միա վոր ման կամ բա ժան ման վե րա բեր յալ օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յան 
դեպ քում հա մա պա տաս խան հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րը հա մայնք նե րի միա վոր ման կամ բա ժան-
ման հար ցով կա րող են նա խա ձեռ նել տե ղա կան հան րաք վե: 

Սույն օ րեն քի հիմ նա վոր ման մեջ նշվում է, որ «գործողՍահմանադրությունըհամայնքներիկար
ծիքըպարտադիրկերպով լսելուպարտավորությունըվերապահել էոչթեգործադիրիշխանությա
նը,այլօրենսդիրմարմնին,սակայնառանցտեղականհանրաքվեանցկացնելուպայմանի:Տեղական
հանրաքվեանցկացնելուվերաբերյալսահմանադրականհամապատասխաննորմիբացակայությունն
իսկզբանեկանխորոշումէհամայնքներիկարծիքըլսելուայլձևաչափերսահմանելուանհրաժեշտութ
յունը:ԱզգայինժողովիլիազորություններըսահմանվումենբացառապեսՍահմանադրությամբ,իսկ
այդլիազորություններիիրականացմանընթացակարգը՝«Ազգայինժողովիկանոնակարգ»Հայաստա
նիՀանրապետությանսահմանադրականօրենքով: «Ազգայինժողովի կանոնակարգ»Հայաստանի
Հանրապետությանսահմանադրականօրենքը՝քաղաքացիականհասարակությանձայնը,հանրային
կարծիքըլսելու,տվյալդեպքումհամայնքիկարծիքըլսելուհամարսահմանելէխորհրդարանական
լսումներ կազմակերպելու ևանցկացնելու իրավական հնարավորությունը, որի կարգավորումներից
դուրս,ըստէության,Ազգայինժողովըայլձևաչափերովկարծիքլսելուհնարավորությունչունի:Այդ
իսկպատճառովհամայնքներիմիավորմանկամբաժանմանդեպքերումհամայնքներիկարծիքըլսելու
պարտավորությունըգործնականումԱզգայինժողովիվրադնելըչիիրացնելուհամայնքներիլսված
լինելուիրավունքը»172:

Վե րոնշ յալ հիմ նա վո րու մից եր ևում է, որ հան րա յին քա ղա քա կա նութ յուն մշա կող մար մի նը 
հիմք է ըն դու նել սահ մա նադ րա կան նոր մի սահ մա նա փակ մեկ նա բա նութ յու նը, այ սինքն՝ այդ-
պի սի պար տա վո րութ յան՝ միայն օ րենս դիր մարմ նի հա մար սահ ման ված լի նե լը։ Հենց այդ մո-
տեց ման հա մա տեքս տում է ա ռա ջարկ վել փո փո խութ յուն ներ կա տա րել « Տե ղա կան հան րաք վեի 
մա սին» օ րեն քում՝ նպա տակ ու նե նա լով այդ ա ռու մով ա պա հո վել հա մա պա տաս խա նութ յու նը 
ՏԻԵԽ-ին։ Մինչ դեռ հարկ է ար ձա նագ րել, որ թեև այս օ րենսդ րա կան փո փո խութ յու նը միտ ված 
էր հա մայնք նե րի բնակ չութ յան լսված լի նե լու ի րա վուն քի լիար ժեք ի րաց մա նը, սա կայն, ըստ էութ-
յան, այդ նպա տա կին չի ծա ռա յել, քա նի որկա տար ված օ րենսդ րա կան փո փո խութ յու նը չի հա
մա պա տաս խա նում հա մայնք նե րի լսված լի նե լու ի րա վուն քի վե րա բեր յալ ՀՀ մի ջազ գա յին 
պար տա վո րութ յուն նե րին ու մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին։

Վե րոնշ յալ օ րենսդ րա կան փո փո խութ յու նը, ըստ էութ յան, կար գա վո րում է Կա ռա վա րութ յան 
կող մից հա մայնք նե րի միա վոր ման կամ բա ժան ման վե րա բեր յալ օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ-
յան դեպ քում տե ղա կան հան րաք վեով հա մայնք նե րի կար ծի քի վեր հան ման ինս տի տու տը, ին չը 
բխում է ՏԻԵԽ-ի 5-րդ հոդ վա ծից։ Սա կայն, ըստ կա տար ված օ րենսդ րա կան փո փո խութ յան, հա-
մայնք նե րի միա վոր ման կամ բա ժան ման հար ցով տե ղա կան հան րաք վե նա խա ձեռ նե լու սուբ յեկ-

171.  Այս պի սի մեկ նա բա նու թյամբ է հիմ նա վոր վում 4 տա րի շա րու նակ հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն-
նե րի բա ցա կա յու թյու նը:
172. Տե՛ս նա խա գի ծը՝ http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10848&Reading=0։

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10848&Reading=0
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տը հա մայն քի բնա կիչ ներն են (պա հանջ վում են հա մայն քում տե ղա կան հան րաք վեին մաս նակ-
ցե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց առն վազն 20%-ի ստո րագ րութ յուն նե րը)։ Փաս տո րեն Կա ռա-
վա րութ յու նը այս հար ցով նա խա ձեռ նող սուբ յեկտ չէ։ Այս պի սի օ րենսդ րա կան կար գա վո րու մը, 
ըստ էութ յան, Կա ռա վա րութ յան՝ հա մայնք նե րի կար ծի քը վեր հա նե լու և  այն լսե լու պար տա վո-
րութ յու նը ուղ ղա կիո րեն «փո խան ցում է» հա մայն քի բնա կիչ նե րին՝ նրանց հա մար սահ մա նե լով 
տե ղա կան հան րաք վե նա խա ձեռ նե լու ի րա վունք։ Ըստ այդմ՝ հա մայն քի բնա կիչ նե րի՝ հա մայնք-
նե րի միա վոր ման կամ բա ժան ման հար ցով տե ղա կան հան րաք վե նա խա ձեռ նե լու հար ցով տե ղա-
կան հան րաք վե կանց կաց վի միայն այն հա մայնք նե րում, որ տեղ հա մայն քի բնա կիչ նե րը կո րո շեն 
ի րաց նել տե ղա կան հան րաք վե նա խա ձեռ նե լու ի րենց ի րա վուն քը։ 

Հետ ևա բար տե ղա կան հան րաք վեով հա մայնք նե րի կար ծի քը լսե լու ինս տի տու տը ներ կա յաց-
ված օ րենսդ րա կան փո փո խութ յան հա մա տեքս տում չի պա րու նա կում դրա ի րա վաի րաց ման անհ-
րա ժեշտ ե րաշ խիք ներ, քա նի որ դրա ի րա ցու մը պայ մա նա վոր ված է հա մայն քի բնա կիչ նե րի ակ տի-
վութ յամբ։ Այս պա րա գա յում պե տութ յու նը, ի դեմս իր մար մին նե րի, պա սիվ դե րա կա տար է դառ-
նում և  իր պար տա վո րութ յու նը «դարձ նե լով» հա մայն քի բնա կիչ նե րի «ի րա վունք»՝չի կրում որ ևէ 
օ րենսդ րա կան պար տա վո րութ յուն իր մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յան ի րա կա նաց ման հա մար։ 

Այս պի սով՝ ներ կա յաց ված վեր լու ծութ յու նը թույլ է տա լիս եզ րա հան գել, որ Սահ մա նադ րութ-
յամբ սահ ման ված հա մայնք նե րի լսված լի նե լու ի րա վուն քի վե րա բեր յալ ձևա կեր պումն ամ բող-
ջո վին չի ար տա ցո լում ՀՀ մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն ներն ու մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը, 
հետ ևա բար չի ա պա հո վում հա մայն քի բնակ չութ յան կող մից, որ պես ուղ ղա կի ժո ղովր դա վա րութ-
յան դրսևո րում, հան րա յին կա ռա վար մա նը մաս նակ ցե լու իր ի րա վուն քի լիար ժեք ի րա ցու մը։ 
Սահ մա նադ րա կան նոր մը պետք է ե րաշ խա վո րի լսված լի նե լու ի րա վուն քի լիար ժեք ի րա ցու մը 
օ րենսդ րա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր փու լե րում և  ա պա հո վի այդ ի րաց ման հա մար պա տաս խա նա-
տու մար մին նե րի ընդգր կուն շրջա նա կի ամ րագ րու մը։ 

Սահ մա նադ րա կան գոր ծող նոր մը, ըստ այդմ, անհ րա ժեշտ է փո փո խել՝ հա մա պա տաս
խա նեց նե լով այն ՏԻԵԽի շրջա նա կում ՀՀի ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րի շրջա
նա կին և մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին՝ հաշ վի առ նե լով նաև տե ղա կան հան րաք վեով հա
մայն քի կար ծի քի վեր հան ման նա խորդ դրա կան սահ մա նադ րա կան փոր ձը։ Դ րա նով իսկ 
հնա րա վոր է ա պա հո վել լսված լի նե լու ի րա վուն քի լիար ժեք ի րա ցու մը օ րենսդ րա կան գոր
ծըն թա ցի ամ բողջ ըն թաց քում։

   

ԱՌԱՋԱՐԿ (Գլուխ 7)ԱՌԱՋԱՐԿ (Գլուխ 7)

Սույն գլխում քննարկ ված խնդիր նե րի և ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րի արդ յուն քում 
ա ռա ջար կում ենք Սահ մա նադ րութ յան 190-րդ հոդ վա ծը վե րա շա րադ րել հետև յալ կերպ․
«Հանրայինշահերիցելնելով՝համայնքներըկարողենօրենքովմիավորվելկամբաժանվել։
ՄինչևօրենսդրականնախաձեռնությաններկայացումըԿառավարությունըօրենքովսահմանված

կարգովնախապեսխորհրդակցումէհամապատասխանհամայնքներիհետ։
Կառավարությունըհամայնքներիբնակիչներիկարծիքիվերհանմաննպատակովնշանակումէտե

ղականհանրաքվեներ:Վերջիններիարդյունքներըկցվումենօրենսդրականնախաձեռնությանը:
Համայնքներիլսվածլինելուիրավունքիիրացմաներաշխիքներըսահմանվումենօրենքով»։
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Անձնական տվյալների 
պաշտպանության իրավունքի 
սահմանադրական բովանդակության 
վերանայում

2015 թ․ խմ բագ րութ յամբ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 34-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն․ «3.
Յուրաքանչյուրոքիրավունքունիծանոթանալուպետականևտեղականինքնակառավարմանմար
միններումիրմասինհավաքվածտվյալներինևպահանջելուոչհավաստիտվյալներիշտկում,ինչպես
նաևապօրինիձեռքբերվածկամայլևսիրավականհիմքերչունեցողտվյալներիվերացում»։ 

Սույն ի րա վա նոր մը, ըստ էութ յան, ամ րագ րում է յու րա քանչ յու րի՝ իր մա սին տվյալ նե րին ծա նո-
թա նա լու, դրանց շտկում կամ վե րա ցում պա հան ջե լու ի րա վուն քը։ Ընդ ո րում՝ նշված ի րա վուն քը 
տա րած վում է միայն պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում ան ձի վե րա-
բեր յալ առ կա տվյալ նե րի վրա։

Մինչ դեռ յու րա քանչ յու րի՝ իր մա սին տվյալ նե րին ծա նո թա նա լու, դրանց շտկում կամ վե րա ցում 
պա հան ջե լու ի րա վուն քը պետք է տա րած վի նաև մաս նա վոր սուբ յեկտ նե րի մոտ առ կա անձ նա-
կան տվյալ նե րի վրա։ Այդ պի սի բո վան դա կութ յամբ է սույն ի րա վունքն ամ րագր ված ՀՀ-ի կող մից 
վա վե րաց ված մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան մի ջազ գա յին պայ մա նագ-
րե րում և դ րանց մեկ նա բա նութ յուն նե րում։

Անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի մի ջազ գա յին  Անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի մի ջազ գա յին  
ամ րագ րում նե րի բո վան դա կա յին շրջա նա կը և գոր ծող ամ րագ րում նե րի բո վան դա կա յին շրջա նա կը և գոր ծող 
սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վոր ման թե րի բնույ թըսահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վոր ման թե րի բնույ թը

Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին դաշ նագ րի 17-րդ հոդ վա ծի (մաս նա-
վոր կյան քի ան ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վունք)173 վե րա բեր յալ թիվ 16 Ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յան 
հա մա ձայն․ «10.․․․Մասնավորկյանքիառավելարդյունավետպաշտպանությանհամարյուրաքանչ
յուրոքիրավունքպետքէունենահավաստիանալու,թեինչանձնականտվյալներենառկաավտոմա
տացվածբազաներումևինչնպատակով։Յուրաքանչյուրոքիրավունքպետքէունենատեղեկանալու,
թեորպետականմարմիններնումասնավորսուբյեկտներնենվերահսկումկամկարողենվերահսկել
այդտվյալները։Եթեայդբազաներըպարունակումենանձնականոչճիշտտվյալներ,կամտվյալները
հավաքվելենկամմշակվելենօրենքիխախտմամբ,ապայուրաքանչյուրոքիրավունքունիպահանջե
լուուղղելկամվերացնելդրանք»174։

Յու րա քանչ յու րի՝ իր մա սին տվյալ նե րին ծա նո թա նա լու, տվյալ նե րի շտկում կամ վե րա ցում 

173. Հոդված17․«1.Արգելվում էկամայականկամանօրինականմիջամտությունըանձիանձնական,ընտանեկանկյանքին,
բնակարանիկամնամակագրությանանձեռնմխելիությանը,ինչպեսնաևանօրինականոտնձգությունընրապատվիուհեղի
նակությանդեմ։2.Յուրաքանչյուրոքունինմանմիջամտությունիցկամոտնձգություններիցօրենքովպաշտպանվածության
իրավունք»:
174. Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տե ի Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն No.16, կետ 10 (ա նգ լե րեն), https://www.refworld.
org/docid/453883f922.html:

8

https://www.refworld.org/docid/453883f922.html
https://www.refworld.org/docid/453883f922.html
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պա հան ջե լու ի րա վուն քը ամ րագր ված է նաև ՀՀ-ի կող մից 09.05.2012 թ․ վա վե րաց ված «Անձ նա-
կան տվյալ նե րի ավ տո մա տաց ված մշակ ման դեպ քում ան հատ նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» 
ԵԽ կոն վեն ցիա յում175, ո րի 8-րդ հոդ վա ծի (Տվյալներիսուբյեկտների լրացուցիչերաշխիքները) հա մա-
ձայն․  

« Ցանկացածանձիհնարավորությունպետքէտրվի.
ա.պարզելուանձնականտվյալներիավտոմատացվածֆայլիգոյությունը,դրահիմնականնպա
տակները,ինչպեսնաևֆայլիվերահսկիչիինքնությունը,բնակությանևաշխատանքիհիմնական
վայրերը,
բ.ողջամիտպարբերականությամբևառանցավելորդհետաձգմանկամծախսիստանալուհաս
տատում, թե արդյոք իրեն առնչվող անձնական տվյալները պահպանվում են ավտոմատացված
տվյալներիֆայլում,ինչպեսնաևստանալուայդտվյալներըիրհամարդյուրըմբռնելիեղանակով,
գ.անհրաժեշտությանդեպքումհասնելուայդտվյալներիուղղմանըկամոչնչացմանը,եթեդրանք
մշակվել են ներպետական իրավունքի դրույթների խախտմամբ` կիրառելով սույն կոնվենցիայի
5րդև6րդհոդվածներումամրագրվածհիմնականսկզբունքները,
դ.օգտվելուիրավականպաշտպանությունիցայնդեպքերում, երբհաստատմանհարցումըկամ,
հանգամանքներով պայմանավորված, սույն հոդվածի «բ» և «գ» պարբերություններում նշված
ստացումը,ուղղումըկամոչնչացումըչենկատարվել»:

Վե րոնշ յալ կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ կոն վեն ցիան վա վե րաց րած պե տութ յուն-
նե րը պար տա վոր վում են կի րա ռել դրա դրույթ նե րը պե տա կան և մաս նա վոր ո լորտ նե րում176։ 

«Անձ նա կան տվյալ նե րի ավ տո մա տաց ված մշակ ման դեպ քում ան հատ նե րի պաշտ պա նութ յան 
մա սին» կոն վեն ցիա յի բա ցատ րա կան զե կույ ցը177 ևս շեշ տադ րում է պե տութ յան պար տա վո րութ-
յու նը ինչ պես պե տա կան, այն պես էլ մաս նա վոր սեկ տո րում սույն կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րի կի-
րառ ման ա ռու մով։

Գոր ծող Սահ մա նադ րութ յան 34-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում ամ րագր ված դրույ թի՝ միայն պե-
տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի շրջա նա կով սահ մա նա փակ վա ծութ յան 
ա ռու մով խնդրա հա րույց բնույ թը շեշ տադ րել է նաև Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վը՝ նշե լով. «45.33
րդհոդվածում(Անձնականտվյալներիպաշտպանությունը)նախատեսվածիրավունքները՝ծանոթա
նալուիրմասինտվյալներին,պահանջելուտվյալներիշտկումկամվերացում,ողջունելիեն:Դրանք,
այնուամենայնիվ, չպետք է սահմանափակվեն պետական իշխանությունների կողմից ստեղծված
տվյալներիբազաներով178»։ 

175. Տե՛ս «Անձ նա կան տվյալ նե րի ավ տո մա տաց ված մշակ ման դեպ քում ան հատ նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» ԵԽ կոն-
վեն ցի ա, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80554: 
176. Տե՛սնույն տե ղում, 2-րդ և 3-րդ հոդ ված ներ:
177. Տե՛ս Explanatory Report to the Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automat-
ic Processing of Personal Data (ա նգ լե րեն), https://rm.coe.int/cets-223-explanatory-report-to-the-protocol-amending-the-conven-
tion-fo/16808ac91a:
178. Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րի նա խագ ծի 1-7-րդ և 10-րդ գլուխ նե րի 
վե րա բե րյալ նախ նա կան կար ծիք, Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղով, Կար ծիք No. 757/2014, https://venice.coe.int/webforms/docu-
ments/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015rev-arm:

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80554
https://rm.coe.int/cets-223-explanatory-report-to-the-protocol-amending-the-convention-fo/16808ac91a
https://rm.coe.int/cets-223-explanatory-report-to-the-protocol-amending-the-convention-fo/16808ac91a
https://venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015rev-arm
https://venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015rev-arm
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ԱՌԱՋԱՐԿԱՌԱՋԱՐԿ (Գլուխ 8) (Գլուխ 8)

Սույն գլխում քննարկ ված խնդիր նե րի և ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րի արդ յուն քում 
ա ռա ջար կում ենք ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 34-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում «պետականևտեղական
ինքնակառավարման մարմիններում» բա ռե րը փո խա րի նել «հանրային կամ մասնավոր սուբյեկտի
մոտ» բա ռե րով։
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Ազատ արտահայտվելու իրավունքի 
սահմանադրական ամրագրման 
վերանայում

2015 թ. խմբագ րութ յամբ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 42-րդ հոդ վածը (կար ծի քի ար տա հայտ ման 
ա զա տութ յու նը) ամ րագ րում է.
«1.Յուրաքանչյուրոքունիիրկարծիքնազատարտահայտելուիրավունք:Այսիրավունքըներա

ռումէսեփականկարծիքունենալու,ինչպեսնաևառանցպետականևտեղականինքնակառավար
մանմարմիններիմիջամտությանև,անկախպետականսահմաններից,տեղեկատվությանորևէմիջո
ցովտեղեկություններուգաղափարներփնտրելու,ստանալուևտարածելուազատությունը....
3.Կարծիքիարտահայտմանազատությունըկարողէսահմանափակվելմիայնօրենքով`պետական

անվտանգության,հասարակականկարգի,առողջությանևբարոյականությանկամայլոցպատվիու
բարիհամբավիևայլհիմնականիրավունքներիևազատություններիպաշտպանությաննպատակով»:

2005 թ. խմբագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յան նույ նա բո վան դակ դրույ թը (հոդ ված 27) ու ներ 
հետև յալ ձևա կեր պու մը. 
«Յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատարտահայտելու իրավունք: Արգելվում է մարդուն

հարկադրելհրաժարվելուիրկարծիքիցկամփոխելուայն:
Յուրաքանչյուրոքունիխոսքիազատությանիրավունք,ներառյալտեղեկություններևգաղափար

ներփնտրելու,ստանալու,տարածելուազատությունը,տեղեկատվությանցանկացածմիջոցով՝ան
կախպետականսահմաններից»:

2005 թ. խմբագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յան վե րոնշ յալ հոդ վա ծի ձևա կեր պու մը հիմն ված 
էր Քա ղա քա կան և քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րի 19-րդ հոդ-
վա ծում տեղ գտած ամ րագր ման բո վան դա կութ յան վրա, իսկ 2015 թ. սահ մա նադ րա կան փո փո-
խութ յուն նե րով փորձ է կա տար վել մո տար կել ա զատ ար տա հայտ վե լու ի րա վուն քի սահ մա նա- 
դ րա կան ամ րագր ման տեքս տը Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ-
վա ծի եզ րույ թա բա նութ յա նը, ին չի հետ ևան քով ներ կա յիս ձևա կեր պու մը ո րո շա կի եզ րույ թա-
բա նա կան շփոթ և բո վան դա կա յին անհս տա կութ յուն է ա ռա ջաց նում: Անդ րա դառ նանք ա զատ 
ար տա հայտ ման ի րա վուն քի մի ջազ գա յին ամ րագ րում նե րին, որ պես զի ա վե լի ակն հայտ դառ նան 
սահ մա նա- դ րա կան ամ րագր ման հիմ քում դրված ձևա կեր պում նե րի խնդի րը և դ րանց բո վան դա-
կութ յու նը:

ՔՔԻԴ-ի 19-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն.
«1.Յուրաքանչյուրմարդիրավունքունիանարգելկերպովհավատարիմմնալուիրկարծիքներին:
2.Յուրաքանչյուրմարդունիազատարտահայտվելուիրավունք.այդիրավունքնընդգրկումէ,ան

կախպետականսահմաններից,բանավոր,գրավորկամմամուլիմիջոցովկամէլգեղարվեստական
ձևովարտահայտվածկամայլձևովսեփականընտրությամբամենտեսակիտեղեկությունուգաղա
փարներորոնելու,ստանալուևտարածելուազատությունը»:

9
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ՄԻԵԿ-ի 10-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն.
«1.Յուրաքանչյուրոքունիազատորենարտահայտվելուիրավունք։Այսիրավունքըներառումէ

սեփականկարծիքունենալու,տեղեկություններևգաղափարներստանալուևտարածելուազատութ
յունը՝առանցպետականմարմիններիմիջամտությանևանկախսահմաններից»։

Այս պի սով՝ թե՛ ՔՔԻԴ-ը, թե՛ ՄԻԵԿ-ը օգ տա գոր ծում են «ազատարտահայտվելուիրավունք»
եզ րույ թը և չեն օգ տա գոր ծում «կարծիքնազատարտահայտելու իրավունք» կամ «կարծիքիար
տահայտմանազատություն»ձևա կեր պում նե րը:Ընդ ո րում՝ «իր կար ծի քին հա վա տա րիմ մնա լու» 
ի րա վուն քը ՔՔԻԴ-ով ամ րագր ված ա ռան ձին ի րա վունք է, ո րը են թա կա չէ սահ մա նա փակ ման:

ՄԻԵԿ-ի կար գա վոր մամբ սե փա կան կար ծիք ու նե նա լու ա զա տութ յու նը նե րա ռում է ինչ պես 
ա զատ ար տա հայտ ման, այն պես էլ տե ղե կութ յուն ներ և գա ղա փար ներ փնտրե լու և ս տա նա լու 
ի րա վուն քը: Միև նույն ժա մա նակ «ար տա հայտ ման ա զա տութ յան» բո վան դա կութ յու նը շատ 
ա վե լի լայն է, քան «կար ծի քի» ար տա հայ տու մը և կա րող է դրսևոր վել ա մե նա տար բեր ձևե րով, 
այդ թվում՝ նաև գե ղար վես տա կան ար տա հայտ ման, հա գուս տի, գոր ծո ղութ յուն նե րի և  այլ մի ջոց-
նե րով179, ին չը չի կա րող տե ղա վոր վել «կար ծիք» եզ րույ թի բո վան դա կութ յան մեջ:

Այս պի սով՝ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 42րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված «կար ծի քի ա զատ ար
տա հայտ ման ի րա վուն քի» բո վան դա կութ յու նը չի հա մընկ նում ՀՀի կող մից վա վե րաց ված 
մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում ամ րագր ված որ ևէ ի րա վուն քի բո վան դա կութ
յան հետ։ Սա ոչ միայն ստեղ ծում է եզրույթաբանական շփոթ, այլև «ա զատ ար տա հայտ
ման ի րա վուն քի»՝ որ պես ա ռան ձին ի րա վուն քի սահ մա նադ րա կան ամ րագր ման բա ցա
կա յութ յան պայ ման նե րում հան գեց նում է այդ ի րա վուն քի բո վան դա կութ յան ոչ լիար ժեք     
ամ րագր ման։

ԱՌԱՋԱՐԿ (Գլուխ 9)ԱՌԱՋԱՐԿ (Գլուխ 9)

Սույն գլխում քննարկ ված խնդիր նե րի և ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րի արդ յուն քում 
ա ռա ջար կում ենք վե րա կանգ նել 2005 թ. խմբագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յան ի րա վա կան 
կար գա վո րու մը և Սահ մա նադ րութ յան 42-րդ հոդ վա ծը վե րա շա րադ րել հետև յալ կերպ. 

«1. Յուրաքանչյուրոքունիիրկարծիքնազատարտահայտելուիրավունք:Արգելվումէմարդուն
հարկադրելհրաժարվելուիրկարծիքիցկամփոխելուայն:
2.Յուրաքանչյուրոքունիազատարտահայտվելուիրավունք,ներառյալտեղեկություններևգա

ղափարներփնտրելու,ստանալու,տարածելուազատությունը,տեղեկատվությանցանկացածմիջո
ցով՝անկախպետականսահմաններից:
3. Ազատ արտահայտվելու իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով` պետական

անվտանգության,հասարակականկարգի,առողջությանևբարոյականությանկամայլոցպատվիու
բարիհամբավիևայլհիմնականիրավունքներիևազատություններիպաշտպանությաննպատակով»:

179. Տ ՛ես Guide on Article 10 of the European Convention on Human Rights (ա նգ լե րեն), https://www.echr.coe.int/Documents/
Guide_Art_10_ENG.pdf։ 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf
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Հիմնական իրավունքների և 
ազատությունների վերաբերյալ 
սահմանադրական դրույթները 
մեկնաբանող սուբյեկտների  
հստակեցում

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 81-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հիմնական իրավունքների և
ազատություններիվերաբերյալՍահմանադրությունումամրագրվածդրույթներըմեկնաբանելիսհաշ
վիէառնվումՀայաստանիՀանրապետությանվավերացրած՝մարդուիրավունքներիվերաբերյալմի
ջազգայինպայմանագրերիհիմանվրագործողմարմիններիպրակտիկան:

2005 թ. խմբագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յան 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մասն ամ րագ րում էր, որ պե-
տութ յունն ա պա հո վում է մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յու նը մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք նե րին ու նոր մե րին հա մա պա տաս խան: 
2015 թ. փո փո խութ յուն նե րից հե տո «մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք նե րին և նոր մե րին հա մա-
պա տաս խան» ձևա կեր պու մը տեղ չգտավ տվյալ հոդ վա ծում: Մար դու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի 
և  ա զա տութ յուն նե րի կա պը մի ջազ գա յին ի րա վուն քի, մաս նա վո րա պես ՀՀ-ի վա վե րաց րած՝ մար-
դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի հի ման վրա գոր ծող մար մին նե րի 
պրակ տի կա յի հետ իր ամ րագ րու մը ստա ցավ Սահ մա նադ րութ յան վե րը հի շա տակ ված 81-րդ հոդ-
վա ծում:

Հոդ վածն ինք նին նա խա տես ված է որ պես մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան բարձ րա-
գույն չա փա նիշ նե րի ա պա հով ման գոր ծուն մե խա նիզմ: 

Միև նույն ժա մա նակ Սահ մա նադ րութ յամբ հստակ չեն մատ նանշ վում այն սուբ յեկտ նե րը, 
ո րոնք պետք է մեկ նա բա նեն հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի վե րա բեր յալ Սահ-
մա նադ րութ յու նում ամ րագր ված դրույթ նե րը: 

Գոր ծող Սահ մա նադ րութ յան 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մասն ամ րագ րում է, որ մար դու և քա ղա քա-
ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և  ա զա տութ յուն նե րը հար գելն ու պաշտ պա նե լը հան րա յին իշ խա-
նութ յան պար տա կա նութ յուն ներն են: Հետ ևա բար հան րա յին իշ խա նութ յան բո լոր մար մին նե րը 
հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և  ա զա տութ յուն նե րը հար գե լու և պաշտ պա նե լու ի րենց սահ մա նա- 
դ րաի րա վա կան պար տա կա նութ յան ի րա կա նաց ման շրջա նա կում անհ րա ժեշ տա բար մեկ նա բա-
նում են Սահ մա նադ րութ յան դրույթ նե րը: Սա հա վա սա րա պես պետք է վե րա բե րի ինչ պես օ րենս-
դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան մար մին նե րին, այն պես էլ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին-
նե րին։

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վո րված՝ կար ծում ենք, որ Սահ մա նադ րութ յան 81-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի կի րառ ման արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով անհ րա ժեշտ է հստակ ամ-
րագ րել մար դու հիմ նա կան ի րա վունք ներն ու ա զա տութ յուն նե րը մեկ նա բա նող սահ մա նադ րաի-

10
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րա վա կան սուբ յեկտ նե րի ամ բող ջա կան շրջա նա կը, այն է՝ հան րա յին իշ խա նութ յան բո լոր մար-
մին նե րի շրջա նա կը:

ԱՌԱՋԱՐԿԱՌԱՋԱՐԿ (Գլուխ 10) (Գլուխ 10)

Սույն գլխում քննարկ ված խնդիր նե րի և ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րի արդ յուն քում 
ա ռա ջար կում ենք ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 81-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը փո փո խել և վե րա շա րա- 
դ րել հետև յալ կերպ. « ՀիմնականիրավունքներիևազատություններիվերաբերյալՍահմանադրութ
յունումամրագրվածդրույթներըմեկնաբանելիսհանրայինիշխանությանբոլորմարմիններըհաշվի
ենառնում Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած՝ մարդու իրավունքների վերաբերյալ մի
ջազգայինպայմանագրերիհիմանվրագործողմարմիններիպրակտիկան»:
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Եզրահանգում
Այս պի սով՝ « Մար դու ի րա վունք նե րի հե-

տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն» հա սա րա-
կա կան կազմակերպության իրականացրած՝ 
«Հայաստանի Հանրապետության Սահմանա
դրությամբամրագրված մարդու իրավունքների
և ազատությունների երաշխիքների վերանա
յում և կատարելագործում» վեր տա ռութ յամբ 
հե տա զո տութ յան շրջանակում վեր հան վել 
և  հիմ նա վոր վել է  Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ, 
3-րդ գ լուխ նե րում և  հա րա կից հոդ ված նե րում 
ամ րագր ված մար դու ի րա վունք նե րի մի շարք 
ե րաշ խիք նե րի վե րա նայ ման և  կա տա րե լա-
գործ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։ 

 Հիմք ըն դու նե լով ի րա կա նաց ված հե տա զո-
տութ յու նը՝ ՄԻՀԿ-ն  դի մել է ՀՀ ար դա րա դա-
տութ յան նա խա րա րութ յա նը և  Սահ մա նա- 
դ րա կան բա րե փո խում նե րի մաս նա գի տա կան 
հանձ նա ժո ղո վին՝  Սահ մա նադ րա կան բա րե-
փո խում նե րի հա յե ցա կար գում հետև յալ մո տե-
ցում նե րը նե րա ռե լու ա ռա ջար կով․

1.  Վե րաց նել  Սահ մա նադ րութ յան 2րդ 
և 3րդ գ լուխ նե րի տա րան ջա տու մը՝ 
սահ մա նադ րա կան ամ րագ րում ստա-
ցած բո լոր տնտե սա կան, սո ցիա լա կան ու 
մշա կու թա յին ի րա վունք ները (բժշկական
սպասարկման և բուժօգնության, առողջ
շրջակա միջավայրի, առողջ և անվտանգ
աշխատանքայինպայմանների,հանգստի,
աշխատանքի նվազագույն վարձատրու
թյան, պատշաճ կենսամակարդակի, սո
ցիալական ապահովության, մշակութային
կյանքին մասնակցելու, գիտական նվա
ճումներից օգտվելու․․․) ամ րագ րե լով որ-
պես ան մի ջա կան գոր ծող, հիմ նա կան 
ի րա վունք ներ և  վե րա կանգ նե լով ան-
հատ նե րի և  Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի ի րա վուն քը՝  Սահ մա նա- 

դ րա կան դա տա րա նի առջև բարձ րաց նե-
լու վե րոնշ յալ ի րա վունք նե րի սահ մա նա- 
դ րաի րա վա կան բո վան դա կութ յա նը նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի դրույթ նե րի 
հա մա պա տաս խա նութ յան հար ցը (սահ-
մա նադ րա կա նութ յան վի ճար կե լիութ յու-
նը)։ Տվ յալ մո տեց ման հիմ նա վո րու մը, 
ու սում նա սիր ված խնդիր նե րը և  ներ կա-
յաց վող ա ռա ջարկ նե րը տեղ են գտել հե-
տա զո տութ յան 1-ին գլխում։

2.  Վե րա նա յել և  կա տա րե լա գոր ծել  Սահ
մա նադ րութ յան 2րդ, 3րդ գ լուխ նե
րում և  հա րա կից հոդ ված նե րում ամ
րագր ված մար դու ի րա վունք նե րի մի 
շարք ե րաշ խիք ներ (մասնավորապես՝
շրջակա միջավայրի իրավունքների, երե
խայի իրավունքների, հավասարության
ապահովման, դատապարտյալների ընտ
րական իրավունքի, համայնքների լսված
լինելուիրավունքի,անձնականտվյալների
պաշտպանության, ազատ արտահայտվե
լու իրավունքի սահմանադրաիրավական
երաշխիքները, վերանայել և հստակեցնել
մարդուիրավունքներիսահմանափակման
հիմքերը և հիմնական իրավունքների և
ազատությունների վերաբերյալ դրույթնե
րըմեկնաբանողսուբյեկտներիշրջանակը)։ 
Տվ յալ հա յե ցա կար գա յին մո տեց մանն 
առնչ վող խնդիր ներն ու ներ կա յաց վող 
ա ռա ջարկ նե րը տեղ են գտել հե տա զո-
տութ յան 2-10-րդ գլուխներում:

 Լիա հույս ենք, որ վե րոնշ յալ հա յե ցա կար
գա յին մո տե ցում նե րը տեղ կգտնեն ա ռա ջի
կա սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի 
հա յե ցա կար գում, և  վե րա նայ ված  Սահ մա
նադ րութ յու նը  կե րաշ խա վո րի  Հա յաս տա
նում մար դու ի րա վունք նե րի ու ա զա տութ
յուն նե րի սահ մա նադ րաի րա վա կան պաշտ
պա նութ յան ա վե լի բարձր մա կար դակ։

Եզ
րա

հա
նգ

ու
մ
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Հետազոտության աղբյուրների ցանկ

Մասնագիտական գրականությունՄասնագիտական գրականություն

«Երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն» վերլուծական զեկույց, Աշխատանքի 
միջազգային կազմակերպություն և Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 
ծառայություն, 2015 թ․, 
 https://www.armstat.am/file/article/national_child_labour_survey_in_armenia_report_-_web_version.
pdf 

Էկոլոգիական քաղաքականությունը Հայաստանում, Վ․ Բուռնազյան,  
https://ge.boell.org/en/2019/06/24/ekologiakan-kaghakakanowtyowne-hayastanowm

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ, 2014 թ, 
http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության փաստաբանների խմբի կարծիքը, Երևան, 2015 թ․,  
https://lex.am/docs/lawyers%20opinion.pdf?fbclid=IwAR3XbFBdsvIxXBzaIH2ikc_EwTm4Ra6AV8s
MYf65LFzFNaDOgsmc2vCAAPw

Հայաստանի Հանրապետության 2015 թ․ խմբագրությամբ Սահմանադրությունը․ համառոտ 
պարզաբանումներ, Վ․ Պողոսյան, Ն․ Սարգսյան, Երևան, 2016թ․,   
http://lawlibrary.info/ar/books/giz2016-ar-Brief_explanations_of_Consitution_2016.pdf

Մասնագիտական կարծիք Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 
փոփոխությունների նախագծի 1-ին, 2-րդ, 7-րդ և 8-րդ գլուխների վերաբերյալ, Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ 
մասնագիտական կարծիք ներկայացնող Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների 
պալատի աշխատանքային խումբ, Երևան, 2015 թ․,  
http://advocates.am/images/handznazhoghovner/sahmanadrakan_31082015/Kartcik-Sahmanadrutyun-
verjnakan_compressed.pdf?fbclid=IwAR3Es6BXWLQARec2Mrh00rAG7RtORwYk3XYriDayehJI4e
xIPFsFExmHqCU

ՄԻՊ արտահերթ զեկույց, Հայաստանի Հանրապետության կողմից երեխայի 
իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով և կից արձանագրություններով սահմանված 
պարտավորությունները կատարումը վիճարկելու վերաբերյալ, 
https://ombuds.am/images/files/0b44c6d762045fbcd7edd99b443608b0.pdf 

Ուղեցույց Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի թիվ 1 Արձանագրության 3-րդ 
հոդվածի վերաբերյալ, Ազատ ընտրությունների իրավունք, ՄԻԵԴ, 
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_3_Protocol_1_HYE.pdf 

https://www.armstat.am/file/article/national_child_labour_survey_in_armenia_report_-_web_version.pdf
https://www.armstat.am/file/article/national_child_labour_survey_in_armenia_report_-_web_version.pdf
https://ge.boell.org/en/2019/06/24/ekologiakan-kaghakakanowtyowne-hayastanowm
http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf
https://lex.am/docs/lawyers%20opinion.pdf?fbclid=IwAR3XbFBdsvIxXBzaIH2ikc_EwTm4Ra6AV8sMYf65LFzFNaDOgsmc2vCAAPw
https://lex.am/docs/lawyers%20opinion.pdf?fbclid=IwAR3XbFBdsvIxXBzaIH2ikc_EwTm4Ra6AV8sMYf65LFzFNaDOgsmc2vCAAPw
https://www.google.com/url?q=http://lawlibrary.info/ar/books/giz2016-ar-Brief_explanations_of_Consitution_2016.pdf&sa=D&ust=1610370449694000&usg=AOvVaw32uSjLEhKj-YnSK35p6Uf9
http://advocates.am/images/handznazhoghovner/sahmanadrakan_31082015/Kartcik-Sahmanadrutyun-verjnakan_compressed.pdf?fbclid=IwAR3Es6BXWLQARec2Mrh00rAG7RtORwYk3XYriDayehJI4exIPFsFExmHqCU
http://advocates.am/images/handznazhoghovner/sahmanadrakan_31082015/Kartcik-Sahmanadrutyun-verjnakan_compressed.pdf?fbclid=IwAR3Es6BXWLQARec2Mrh00rAG7RtORwYk3XYriDayehJI4exIPFsFExmHqCU
http://advocates.am/images/handznazhoghovner/sahmanadrakan_31082015/Kartcik-Sahmanadrutyun-verjnakan_compressed.pdf?fbclid=IwAR3Es6BXWLQARec2Mrh00rAG7RtORwYk3XYriDayehJI4exIPFsFExmHqCU
https://ombuds.am/images/files/0b44c6d762045fbcd7edd99b443608b0.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_3_Protocol_1_HYE.pdf
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The Justiciability of Social and Economic Rights: An Updated Appraisal (անգլերեն), http://www.
socialrights.ca/Publications/porter_the_justiciabiliyt_of_social_and_economic_rights%20copy.pdf

Economic, Social and Cultural Rights Handbook for National Human Rights Institutions, OHCHR, 
HR/P/PT/12, New York and Geneva, 2015 (անգլերեն),  
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12en.pdf 

Factsheet – Environment and the ECHR (անգլերեն), 
 https://www.echr.coe.int/documents/fs_environment_eng.pdf

Free and compulsory education for all children: the gap between promise and performance,  K. 
Tomaševski, 2001 (անգլերեն),  
 https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/
Tomasevski_Primer%202.pdf 

Guide on Article 10 of the European Convention on Human Rights (անգլերեն),  
 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf

Incarceration and Enfranchisement: International Practices, Impact and Recommendations for Reform, 
Brandon Rottinghaus Department of Political Science Northwestern University, IFES (անգլերեն), 
https://www.prisonpolicy.org/scans/08_18_03_Manatt_Brandon_Rottinghaus.pdf 

International Commission of Jurists. Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and 
Cultural Rights. Comparative experiences of justiciability. Geneva: International Commission of 
Jurists, 2008 (անգլերեն), 
https://www.refworld.org/docid/4a7840562.html

Moving Towards Inclusive Education as a Human Right: An Analysis of International Obligations to 
Implement Inclusive Education in Law and Policy. Maastricht University Faculty of Law (անգլերեն), 
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Maastricht_
University_Moving_Towards_Inclusive_Education_as_a_Human%20Right_2014_1.pdf

P. Alston, J. Tobin, Laying the Foundations for Children’s Rights: An Independent Study of some Key 
Legal  and Institutional Aspects of the Impact of the Convention on the Rights of the Child, UNICEF, 
2005 (անգլերեն), 
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ii_layingthefoundations.pdf. 

Submission   to   the   UN   High   Commissioner   for   Human  Rights   on   the   right   to   work   and   the 
implementation   of   the  Sustainable   Development   Goals (անգլերեն), 
https://archive.crin.org/sites/default/files/submission_right_to_work_and_sdgs.pdf

Th. A Human Rights Model of Disability , T. Degener, 2014 (անգլերեն),
 https://www.researchgate.net/publication/283713863_A_human_rights_model_of_disability#read 

http://www.socialrights.ca/Publications/porter_the_justiciabiliyt_of_social_and_economic_rights%20copy.pdf
http://www.socialrights.ca/Publications/porter_the_justiciabiliyt_of_social_and_economic_rights%20copy.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12en.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/fs_environment_eng.pdf
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer%202.pdf
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer%202.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf
https://www.prisonpolicy.org/scans/08_18_03_Manatt_Brandon_Rottinghaus.pdf
https://www.refworld.org/docid/4a7840562.html
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Maastricht_University_Moving_Towards_Inclusive_Education_as_a_Human%20Right_2014_1.pdf
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Maastricht_University_Moving_Towards_Inclusive_Education_as_a_Human%20Right_2014_1.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ii_layingthefoundations.pdf
https://archive.crin.org/sites/default/files/submission_right_to_work_and_sdgs.pdf
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The Environmental Jurisprudence of Costa Rica’s Constitutional Court (անգլերեն),  
http://environmentalrightsdatabase.org/the-environmental-jurisprudence-of-costa-ricas-constitutional-
court/

The right of prisoners to vote: a global overview, Penal reform international, Penal Reform 
International, March 2016 (անգլերեն), 
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/08/The-right-of-prisoners-to-vote_March-2016.
pdf

The Status of Constitutional Protection for the Environment in Other Nations, Paper 4, David R. Boyd, 
2013 (անգլերեն), 
https://davidsuzuki.org/wp-content/uploads/2013/11/status-constitutional-protection-environment-
other-nations.pdf

Who Gets to Decide? Right to Legal Capacity for Persons with Intellectual and Psychosocial 
Disabilities, Council of Europe, 2012 (անգլերեն), 
https://rm.coe.int/who-gets-to-decide-right-to-legal-capacity-for-persons-with-intellectu/16807bb0f9 

Մարդու իրավունքների միջազգային փաստաթղթերՄարդու իրավունքների միջազգային փաստաթղթեր

Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության 
մասին ԵԽ կոնվենցիա, 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80554 

Երեխայի աշխատանքի վատթարագույն ձևերի մասին ԱՄԿ կոնվենցիա,  
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=29926  

Կրթության բնագավառում խտրականության դեմ կոնվենցիա, 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75858

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական 
կոնվենցիա, 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=20870   

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=1896

ՄԱԿ-ի Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիա, 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=60503

ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիա, 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60505

ՄԱԿ-ի Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոնվենցիա, 
 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=55690 

http://environmentalrightsdatabase.org/the-environmental-jurisprudence-of-costa-ricas-constitutional-court/
http://environmentalrightsdatabase.org/the-environmental-jurisprudence-of-costa-ricas-constitutional-court/
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/08/The-right-of-prisoners-to-vote_March-2016.pdf
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/08/The-right-of-prisoners-to-vote_March-2016.pdf
file:///C:/Users/37498/Desktop/reconstresearchdesign/%20https://davidsuzuki.org/wp-content/uploads/2013/11/status-constitutional-protection-environment-other-nations.pdf
file:///C:/Users/37498/Desktop/reconstresearchdesign/%20https://davidsuzuki.org/wp-content/uploads/2013/11/status-constitutional-protection-environment-other-nations.pdf
https://rm.coe.int/who-gets-to-decide-right-to-legal-capacity-for-persons-with-intellectu/16807bb0f9
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80554
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=29926
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75858
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=20870
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=1896
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=60503
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60505
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=55690
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ՄԱԿ-ի Շրջակա միջավայրի  առնչությամբ տեղեկության մատչելիության, որոշումների 
ընդունման գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության 
մատչելիության մասին կոնվենցիա (Օրհուսի կոնվենցիա),  
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=77849 

ՄԱԿ-ի Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիա, 
 http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_2.pdf 

ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային 
դաշնագիր, 
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=37347

ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային 
դաշնագրի կամընտիր արձանագրություն,  
http://www.parliament.am/draft_docs7/K-608_ardzanagrutyun.pdf

ՄԱԿ-ի Քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր, 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500 

Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիա, 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=24230 

Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիա, 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=20822    

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումներՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումներ

ՍԴՈ-649, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=27418    

ՍԴՈ-677, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=31167    

ՍԴՈ-723, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=41434    

ՍԴՈ-731, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=41695    

ՍԴՈ-792, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=50005 

ՍԴՈ-902, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=59484    

ՍԴՈ-913, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=60838    

ՍԴՈ-919, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=61311    

ՍԴՈ-920, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=61436    

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=77849
http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_2.pdf
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=37347
http://www.parliament.am/draft_docs7/K-608_ardzanagrutyun.pdf
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=24230
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=20822
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=27418
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=31167
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=41434
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=41695
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=50005
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=59484
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=60838
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=61311
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=61436
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ՍԴՈ- 966, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=68577    

ՍԴՈ-991, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=71431 

ՍԴՈ-1061, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=80168   

ՍԴՈ-1075, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=81788 

ՍԴՈ-1142, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=89650   

ՍԴՈ-1148, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=89906    

ՍԴՈ- 1197, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=96759 

ՍԴՈ-1224, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=99196   

ՍԴՈ-1291, http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2016/pdf/sdv-1291.pdf  

ՍԴՈ-1325, http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2016/pdf/sdv-1325.pdf   

ՍԴՈ-1333, http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2016/pdf/sdv-1333.pdf 

ՍԴՈ-1412, http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2018/pdf/sdv-1412.pdf   

ՍԴՈ-1424, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=123923   

ՍԴՈ-1438, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=127838   

ՍԴՈ-1447, http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2019/pdf/sdv-1447.pdf 

ՍԴՈ-1504, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=138724   

ՍԴՈ- 1506, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=139611   

ՍԴՈ-1515, http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2020/pdf/sdv-1515.pdf 

ՄԱԿ-ի պայմանագրային մարմինների պրակտիկաՄԱԿ-ի պայմանագրային մարմինների պրակտիկա

Երեխայի իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություն  No. 5 (անգլերեն), 
https://www.refworld.org/docid/4538834f11.html

Երեխայի իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություն No. 12 (անգլերեն),  
https://www.refworld.org/docid/4ae562c52.html

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=68577
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=71431
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=80168
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=81788
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=89650
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=89906
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=96759
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=99196
http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2016/pdf/sdv-1291.pdf
http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2016/pdf/sdv-1325.pdf
http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2016/pdf/sdv-1333.pdf
http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2018/pdf/sdv-1412.pdf
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=123923
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=127838
http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2019/pdf/sdv-1447.pdf
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=138724
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=139611
http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2020/pdf/sdv-1515.pdf
https://www.refworld.org/docid/4538834f11.html
https://www.refworld.org/docid/4ae562c52.html
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Երեխայի իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություն No. 14 (անգլերեն),
https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html. 

Երեխայի իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություն No. 20 (անգլերեն), 
https://www.refworld.org/docid/589dad3d4.html

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություն 
No.1 (անգլերեն),  
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/gc.aspx

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություն 
No.6 (անգլերեն), 
https://digitallibrary.un.org/record/1626976?ln=en

Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի Ընդհանուր հանձնարարական 
No.20 (անգլերեն), 
https://www.refworld.org/docid/52d91fd34.html

Մարդու իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություն No 2 (անգլերեն), 
https://www.refworld.org/docid/453883fa19.html

Մարդու իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություն No.16, կետ 10 (անգլերեն), 
https://www.refworld.org/docid/453883f922.html 

Մարդու իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություն No. 25 (անգլերեն), 
https://www.refworld.org/docid/453883fc22.html

Մարդու իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություն No. 31 (անգլերեն),
https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html

Մարդու իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություն No․ 77 (անգլերեն), 
https://digitallibrary.un.org/record/3884725?ln=en

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր 
մեկնաբանություն No. 3 (անգլերեն),
https://www.refworld.org/pdfid/4538838e10.pdf

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր 
մեկնաբանություն No. 4 (անգլերեն), 
https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html 

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր 
մեկնաբանություն No. 7 (անգլերեն),
https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html

https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html
https://www.refworld.org/docid/589dad3d4.html
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/gc.aspx
https://digitallibrary.un.org/record/1626976?ln=en
https://www.refworld.org/docid/52d91fd34.html
https://www.refworld.org/docid/453883fa19.html
https://www.refworld.org/docid/453883f922.html
https://www.refworld.org/docid/453883fc22.html
https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html
https://digitallibrary.un.org/record/3884725?ln=en
https://www.refworld.org/pdfid/4538838e10.pdf
https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html
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Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր 
մեկնաբանություն No.14 (անգլերեն), 
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր 
մեկնաբանություն No  18 (անգլերեն), 
https://www.refworld.org/docid/4415453b4.html

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություն No. 20 
(անգլերեն), 
https://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html  

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր 
մեկնաբանություն No. 21 (անգլերեն), 
https://www.refworld.org/docid/4ed35bae2.html 

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր 
մեկնաբանություն No. 25 (անգլերեն), 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&Do
cTypeID=11 

Միջազգային և տարածաշրջանային դատարանների և քվազիդատական Միջազգային և տարածաշրջանային դատարանների և քվազիդատական 
մարմինների որոշումներմարմինների որոշումներ

Airey v Ireland, ECtHR, Application No. 6289/73, Judgment of 9 October 1979 (անգելերեն), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57420

O’Sullivan McCarthy Mussel Development  Ltd v. Ireland, ECtHR, Application no. 44460/16, 
Judgement of 7 June 2018 (անգլերեն),
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-183395  

Glass v. the United Kingdom, ECtHR, Application No.61827/00, Judgment of 9 March 2004 
(անգլերեն),
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61663 

Tysiąc v. Poland, ECtHR, Application No.5410/03, Judgement of 20 March 2007 (անգլերեն), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79812   

C v. Finland, ECtHR,  Application  No. 18249/02, Judgement of 9 May 2006 (անգլերեն), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75337

Rytchenko v. Russia, ECtHR,  Application . No. 22266/04, Judgement of 20 January 2021 (անգլերեն),
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102894 

https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
https://www.refworld.org/docid/4415453b4.html
https://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html
https://www.refworld.org/docid/4ed35bae2.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57420
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-183395
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61663
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79812
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75337
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102894


112

Ivinovic v. Croatia, ECtHR, Application No. 13006/13, Judgement of 18 September 2014 (անգլերեն), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146393

Salontaji-Drobnjak v. Serbia, ECtHR, Application No. 36500/05, Judgement of 13 October 2009 
(անգլերեն),
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94985

Nikolyan v Armenia, ECtHR, Application No. 7438/14, Judgement of 3 October 2019 (անգլերեն),  
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196149  

Sunday Times (I) v. UK, ECtHR, Application No. 6538/74, Judgement of 29 April 1979 (անգլերեն), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57584    
 
Nolan and K. v. Russia, ECtHR, Application No. 2512/04, Judgement of 12 February 2009 
(անգլերեն), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91302

SvyatoMykhaylivska Parafiya v. Ukraine, ECtHR, Application No 77703/01, Judgement of 14 June 
2007 (անգլերեն),  
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-81067 

CEDH GC  Hirst v. Great Britain, No. 2, ECtHR, Application No. 74025/01 Judgement of 6 October 
2005, (անգլերեն),  
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https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-43_
en.pdf

Ընտրական հարցերում բարենպաստ գործունեության կանոնագիրք. ցուցումներ և 
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http://www.un.am/hy/p/mdgs-and-armenia  
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