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Սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքները կարգավորող 

նորմերի սահմանադրականության վիճարկելիության վերականգման, 

պաշտպանության ռեժիմի բարձրացման և սահմանադրաիրավական 

երաշխիքների ուժեղացման անհրաժեշտությունը ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների հայեցակարգում 

 

Տվյալ փաստաթուղթը մշակվել է «Մարդու իրավունքների հետազոտությունների 

կենտրոն» ՀԿ կողմից։  

Փաստաթղթում տեղ գտած պահանջներն ու առաջարկությունները 

հասցեագրված են Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական 

հանձնաժողովին, ՀՀ Արդարադատության նախարարությանը, ՀՀ Վարչապետին։  

Փաստաթղթի պատրաստման և շրջանառման նպատակն է հիմնավորել սոցիալական, 

տնտեսական և մշակութային իրավունքներին առնչվող 2015 թ․-ի սահմանադրության 

փոփոխություններով ներդրված սահմանափակումների վերացման և այդ իրավունքների 

սահմանադրաիրավական երաշխիքների բարձրացման պահանջները։ 

Փաստաթուղթը բաղկացած է երեք բաժիններից։ 

Բաժին 1-ում անդրադառնում ենք սոցիալական, տնտեսական և մշակութային 

իրավունքների վերաբերյալ 2015 թ․-ի սահմանադրական փոփոխությունների վիճահարույց 

բնույթին։  Բաժին 2-ում ներկայացնում ենք սոցիալական, տնտեսական և մշակութային 

իրավունքները կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի սահմանադրականության 

վիճարկման ինստիտուտի սահմանադրական ամրագրման պահանջի հիմնավորումները։ 

Բաժին 3-ում ներկայացնում ենք այս իրավունքների սահմանադրաիրավական երաշխիքների 

ուժեղացման, դրանց՝ ՀՀ միջազգային իրավական պարտավորություններից բխող 

պահանջներին համապատասխանեցման հիմնավորումները։  

ՄԻՀԿ թիմը բաց է փաստաթղթում ներկայացված խնդիրների և հարցերի վերաբերյալ 

առաջարկությունների և դիտարկումների համար։ 

 

Փաթեթը պատրաստվել է Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոնի «Մարդու 

իրավունքների սահմանադրական երաշխիքների ապահովումը սահմանադրական 

բարեփոխումների շրջանակներում» ծրագրի ներքո։ Ծրագիրն իրականացվում է Եվրասիա 

համագործակցության հիմնադրամի աջակցությամբ։ 

Փաթեթում տեղ գտած կարծիքները կարող են չհամընկնել Եվրասիա համագործակցության 

հիմնադրամի կարծիքների հետ։ 
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Բաժին 1. Սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների 

վերաբերյալ 2015թ.-ի սահմանադրական փոփոխությունների վիճահարույց 

բնույթը 

 

 

Ա․ Սիմոնյան 

Ն․ Ալեքսանյան 

Ն․ Փիլիպոսյան 

 

 

2015թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությամբ մարդու իրավունքների 

պաշտպանության երաշխիքների ապահովման տեսանկյունից հետընթաց արձանագրվեց 

սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների մի շարք 

սահմանադրաիրավական երաշխիքների և դատական պաշտպանության ռեժիմի 

թուլացման առումով:  

Փոփոխությունների արդյունքում սահմանադրական ամրագրում չստացան ՀՀ 

քաղաքացիների՝ բավարար կենսամակարդակի, ներառյալ բնակարանի կամ 

կենսապայմանների բարելավման իրավունքը, նվազեցվեցին սոցիալական ապահովության 

իրավունքի, աշխատանքային իրավունքների (որպես անմիջականորեն գործող 

իրավունքների), կրթության իրավունքի (մասնավորապես՝ պարտադիր կրթության մասով) 

և առողջության իրավունքի երաշխիքները (մասնավորապես առողջ շրջակա միջավայրի 

իրավունքի մասով):  

2005թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությամբ սոցիալական, տնտեսական և 

մշակութային իրավունքներն ամրագրված էին Սահմանադրության 2-րդ գլխում՝ մարդու և 

քաղաքացու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների շարքում: 2015թ. 

փոփոխություններից հետո սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների մի 

մասը (սոցիալական ապահովության, առողջության պահպանման, աշխատանքի 

բավարար պայմանների և այլն) ամրագրում չստացան Սահմանադրության 2-րդ գլխում և 

դադարեցին համարվել հիմնական իրավունքներ: Դրանք ամրագրվեցին 

Սահմանադրության 3-րդ գլխում, որպես տնտեսական, սոցիալական և մշակութային 

ոլորտներում օրենսդրական երաշխիքներ և պետության քաղաքականության հիմնական 

նպատակներ: Իրավունքների մի շարք էլ (բավարար կենսամակարդակի, այդ թվում՝ նաև 

բնակարանի կամ կենսապայմանների բարելավման իրավունքը, առողջ շրջակա 

միջավայրում ապրելու իրավունքը) ընդհանրապես բացաառվեցին Սահմանադրության 

տեքստից: Միևնույն ժամանակ կրթության իրավունքը, աշխատանքի ազատ ընտրության 

իրավունքը և գործադուլի իրավունքը պահպանվեցին Սահմանադրության 2-րդ գլխում, 

որպես անմիջականորեն գործող հիմնական իրավունքներ, սակայն միջազգային մարդու 

իրավունքների մարմինների պրակտիկայի զարգացման, ՀՀ ստանձնած միջազգային 



Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն  

rightsresearch.armenia@gmail.com 

rightsresearch.net                                                                                                    15 սեպտեմբեր, 2020 թ․ 

 

4 
 

պարտավորությունների և Սահմանադրության 1-ին հոդվածում ամրագրված սոցիալ-

իրավական պետության կոնցեպտի զարգացման տեսանկյունից այս իրավունքների 

սահմանադրաիրավական երաշխիքները ևս ունեն բարելավման կարիք: 

2005թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության կարգավորմամբ յուրաքանչյուր ոք 

դատական պաշտպանության բոլոր միջոցները սպառելուց հետո սահմանադրական 

դատարանում կարող էր վիճարկել այն օրենքի նորմի սահմանադրականությունը, որով 

խախտվում էին իր իրավունքները: Մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող էր վիճարկել 

օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի սահմանադրականությունը՝ մարդու հիմնարար 

իրավունքների սահմանադրական երաշխիքների պահպանության մասով (2005թ. 

խմբագրությամբ Սահմանադրության 101-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ և 8-րդ 

ենթակետեր): 

2015թ. փոփոխությունների արդյունքում անհատական սահմանադրական 

գանգատի ինստիտուտը սահմանափակվեց Սահմանադրության 2-րդ գլխի դրույթներով, 

ինչպես դա սահմանված էր նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանի դեպքում։ 

Արդյունքում, ինչպես ՄԻՊ-ը, այնպես էլ քաղաքացին սահմանադրական 

վերահսկողության շրջանակներում զրկվեցին հնարավորությունից վիճարկել այն 

իրավական ակտերի սահմանադրականությունը, որոնք խախտում են գործող 

սահմանադրության 3-րդ գլխով ամրագրված սոցիալական, տնտեսական և մշակութային 

իրավունքները1:  

 

2015 թ․-ի փոփոխությունները վիճահարույց են ինչպես իրենց հիմքում դրված 

հիմնավորումների, այնպես էլ դրանցից բխող իրավական, սոցիալական և 

ինստիտուցիոնալ հետևանքների առումով։ Անդրադառնանք իրականացված 

փոփոխությունների առավել վիճահարույց ասպեկտներին։ 

 

 

I. 2015 թ․-ի սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգում սոցիալական, 

տնտեսական և մշակութային իրավունքների իրավական պաշտպանության ռեժիմի 

և սահմանադրաիրավական երաշխիքների թուլացման հիմքում դրված 

փաստարկների վիճահարույց բնույթը 

 

Սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների իրավական 

պաշտպանության ռեժիմի և սահմանադրաիրավական երաշխիքների թուլացման հիմքում 

դրվեցին մի շարք փաստարկներ, որոնք տեղ են գտել  2015թ. սահմանադրական 

փոփոխությունների հայեցակարգում (այսուհետ՝ Հայեցակարգ)2։ Այդ փաստարկների 

ուսումնասիրումը ցույց է տալիս, որ սոցիալ-տնտեսական իրավունքների 

սահմանադրական երաշխիքների նվազեցումն ու իրավական պաշտպանության ռեժիմի 

                                                             
1 Տե՛ս, Սահմանադրության 169-րդ հոդվածի 1-ին մասին 8-րդ, 10-րդ ենթակետեր  
2Տե՛ս, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների Հայեցակարգ, 2015թ․,  

http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf  

http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf
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թուլացումը չի բխում արդի միջազգային իրավունքի զարգացման միտումներից ու 

ներպետական, ռեգիոնալ ու միջազգային դատական ատյանների կողմից սոցիալ-

տնտեսական իրավունքների վերաբերյալ ձևավորած դատական նախադեպային 

իրավունքից։ Հայեցակարգում ներկայացված մի շարք փաստարկների պարագայում նաև 

բացակայում են հստակ հղումներ տեղական կամ միջազգային փորձին և աղբյուրներին, 

ինչը հնարավորություն չի տալիս դրանց շուրջ առավել բովանդակային քննարկում ծավալել։  

Հայեցակարգում տեղ գտած փաստարկներից մեկն այն է, որ «Սոցիալական ոլորտին 

վերաբերող բոլոր այն դրույթները, որոնք պարտավորեցնում են միայն օրենսդրին և գործադրին, 

պետք է ձևակերպվեն որպես պետության նպատակներ, քանի որ դրանք անհատի անմիջական 

իրավական պահանջներ չեն, այլ պարունակում են միայն նպատակներ, որոնք պետությունը 

պետք է իրագործի «հնարավորության շրջանակներում»»։ Այս փաստարկը մի շարք 

առարկությունների տեղիք է տալիս։ Միջազգային իրավունքի և ՀՀ ստանձնած 

միջազգային պարտավորությունների բովանդակությունից չի բխում այն եզրահանգումը, 

որ սոցիալական ոլորտին վերաբերող դրույթները պարտավորեցնում են միայն օրենսդրին 

և գործադրին: Փաստարկը հիմնավորող միջազգային փորձ կամ մոտեցումներ 

Հայեցակարգում ևս չեն ներկայացվել: Ենթադրում ենք, որ նման պնդման համար հիմք 

կարող էր հանդիսանալ Եվրոպական սոցիալական խարտիայի, որպես ԵՄ փաստաթղթի 

մոտեցումները, սակայն դրանց առանձնահատկությունը ԵՄ, որպես վերպետական 

մարմնի կառուցվածքով են պայմանավորված և ձախողում են համարվում նույնիսկ ԵՄ 

շրջանակներում: 3 

 Այս փաստարկի հիմքով տեղի ունեցած Սահմանադրության 2-րդ և 3-րդ գլուխների 

տարանջատմամբ վերացվել է 3-րդ գլխում տեղ գտած սոցիալական, տնտեսական և 

մշակութային իրավունքները կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի 

սահմանադրական վիճարկելիության գործիքակազմը։ Այս էական սահմանափակման 

խնդրահարույց բնույթին և հետևանքներին անդրադառնում ենք նաև հետազոտության 

Բաժին 2-ում։ 

Ժողովրդավարական պետություններում հենց մարդու իրավունքների վերաբերյալ 

սահմանադրական նորմերի էությունն է զսպում, սահմանափակում և ուղղորդում 

ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված ներկայացուցիչներին, իսկ դատական 

իշխանությունը կարևոր դեր է կատարում ժողովրդավարական կառավարման 

ամրապնդման համար՝ դատական վերահսկողության ենթարկելով կառավարության 

որոշումները՝ մարդու իրավունքների հետ դրանց համապատասխանության 

տեսանկյունից։  Երբ դատարանը վերահսկողություն է իրականացնում կառավարության 

որոշումների, քաղաքականությունների և ծրագրերի նկատմամբ, տեղի է ունենում 

«լիազորության շարժ», որը ժողովրդավար հասարակարգերում հանդիսանում է 

լիազորությունների հավասարակշռման մի մասը։   Դատական վերահսկողությունից 

սոցիալ-տնտեսական իրավունքների բացառումը, ըստ էության դատարանի դերի 

                                                             
3 Տե՛ս, Policy Department : Citizens; Rights and Constitutional Affairs, Directorate- General  for International Affairs, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
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փոխանցումն է օրենսդիր մարմնին։  Սահմանադրության գերակայության սկզբունքի 

համաձայն դատարանները պարտավոր են ապահովել, որ սահմանադրությունը 

պահպանվի և որ իշխանության մյուս թևերը հարգեն և իրականացնեն իրենց 

սահմանադրական, ներառյալ սոցիալ-տնտեսական իրավունքների հետ կապված 

պարտականությունները: Սա խարխլում է ժողովրդավարության սահմանափակող 

ինստիտուտների դերը։ Հայեցակարգը, սակայն, շրջանցում է այս բոլոր հարցերը, ուստի և 

տեղ գտած փաստարկները չենք կարող համարել իբրև բավարար հիմք նման էական 

փոփոխության իրականացման համար։  

Հայեցակարգում տեղ գտած մեկ այլ փաստարկ, որը նաև հաճախ նշվում էր 

փոփոխությունների հիմնավորմանն ուղղված պետական հռետորաբանության 

շրջանակներում, հետևյալն է․ «Եթե ազատությունը երաշխավորող դասական հիմնական 

իրավունքները պետությունից առաջին հերթին պահանջում են ձեռնպահ մնալ այդ 

իրավունքներին միջամտությունից, ապա սոցիալական հիմնական իրավունքների մեծ մասը, 

ընդհակառակը, պահանջում է հանրային իշխանության պոզիտիվ գործողություններ՝ այդ 

իրավունքներն իրականացնելու նպատակով»։ Այս փաստարկը այլևս չի համարվում 

հիմնավոր իրավունքի զարգացման և մարդու իրավունքների նորմերի ժամանակակից 

մեկնաբանման շրջանակներում4։ Մարդու բոլոր իրավունքները պահանջում են 

պետություններից ինչպես պոզիտիվ, այնպես էլ նեգատիվ վարքագիծ և տարբեր 

ռեսուրսներ։  

Մարդու բոլոր իրավունքները պետության համար առաջացնում են թե՛ պոզիտիվ, 

թե՛ նեգատիվ պարտավորություններ: Այսպես, երկրի քաղաքական կյանքին մասնակցելու 

իրավունքի իրացումը քվեարկելու իրավունքի իրականացման միջոցով չի կարող 

երաշխավորվել, եթե պետությունը չապահովի ընտրությունների պարբերական 

անցկացումը: Մյուս կողմից, երբ անձն իրացնում է իր սոցիալական կամ տնտեսական 

իրավունքները, պետությունը չպետք է այնպիսի գործողություն կատարի, որը միջամտում 

է կամ վնասում է այդ իրավունքի իրացմանը։ Օրինակ՝ բնակարանի իրավունքի իրացումը 

պահանջում է պետությունից զերծ մնալ հարկադիր վտարումից5։ Իսկ դաշնագրերում տեղ 

գտած խտրականության բացառման դրույթները պետությունների համար առաջացնում են 

և՛ նեգատիվ, և՛ պոզիտիվ պարտավորություններ6։  

Թե՛ միջազգային պայմանագրերի մոնիտորինգային մարմիններն իրենց 

մեկնաբանություններում7 և թե՛ միջազգային դատական ատյանները8 հաստատել են, որ 

                                                             
4 Տե՛ս, The Justiciability of Social and Economic Rights: An Updated Appraisal, 

http://www.socialrights.ca/Publications/porter_the_justiciabiliyt_of_social_and_economic_rights%20copy.pdf   
5 Տե՛ ս, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 7 

https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html    
6 Տե՛ ս, Human Rights Committee General Comment No. 31, https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html ,  

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 20, 

https://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html    
7 Տե՛ս, Human Rights Committee General Comment No. 31; Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 

General Comment No. 7 
8 Տե՛ս, օրինակ՝ Airey v Ireland, Application No. 6289/73, Judgment of 9 October 1979 

http://www.socialrights.ca/Publications/porter_the_justiciabiliyt_of_social_and_economic_rights%20copy.pdf
https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html
https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html
https://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html
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պետության բացասական և դրական պարտավորությունները մեկ ընդհանուր նորմատիվ 

պահանջի մաս են, որը վերաբերում է և՛ քաղաքական-քաղաքացիական իրավունքներին, և՛ 

սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրավունքներին։ Ուստի հայեցակարգային փաստարկը 

հերքելի է և չի կարող հիմք ծառայել իրավունքների մի ամբողջ շրջանակի 

սահմանադրաիրավական երաշխիքների նվազեցման համար։   

Այսպիսով, Հայեցակարգում տեղ են գտել դիրքորոշումներ, որոնք չունեն բավարար 

փաստարկային հիմք, չեն բխում միջազգային մարդու իրավունքների մեկնաբանման առաջադեմ 

փորձից, ժողովրդավարական կառուցակարգերի գործունեության տրամաբանությունից և չեն 

կարող դիտարկվել իբրև բավարար՝ իրականացված փոփոխությունների հիմնավորման համար: 

 

II. Հակասություն Սահմանադրության 1-ին՝ անփոփոխելի հոդվածով ամրագրված 

«սոցիալական պետության» կոնցեպտին 

 

Զգալիորեն նվազեցնելով սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրավունքների 

պաշտպանության երաշխիքները՝ տարանջատելով դրանք «հիմնական իրավունքներից», 

վերացնելով որոշակի սոցիալական իրավունքների ամրագրումը (ինչպես, օր՝․ բավարար 

կենսամակարդակի իրավունքը), քաղաքացիներին զրկելով սոցիալ-տնտեսական և 

մշակութային իրավունքների սահմանադրաիրավական վիճարկելիության 

գործիքակազմից, անհամապատասխանություն է առաջացել Սահմանադրության 1-ին՝ 

անփոփոխելի հոդվածով ամրագրված սոցիալական պետության կառուցման տեսլականի, 

դրա սահմանադրաիրավական բովանդակության և դրան հասնելու առկա 

սահմանադրաիրավական գործիքակազմի միջև։ 

2015թ. փոփոխությունների հեղինակներն առաջնորդվել են այն փաստարկով, 

համաձայն որի՝ «Սոցիալական պետության սկզբունքը բովանդակությամբ այնքան լայն է, որ 

դրանից հնարավոր չէ արտածել ճշգրիտ իրավական հետևանքներ, այդ պատճառով էլ այդ 

սկզբունքի կոնկրետացումն առաջին հերթին օրենսդրի խնդիրն է…Սոցիալական պետության 

սկզբունքն օբյեկտիվ սահմանադրական նորմ է և, որպես այդպիսին, դեռևս չի սահմանում 

քաղաքացու սուբյեկտիվ իրավունքներ»:9 

Մինչդեռ, Սահմանադրական դատարանն իր որոշումներում մեկնաբանել է 

սոցիալական պետության հասկացությունը և իրավական հետևանքներ արտածել դրանից: 

Մասնավորապես, ՍԴՈ-1142 որոշման մեջ10 անդրադառնալով սոցիալական պետության 

հասկացությանը, ՍԴ-ն մեկնաբանել է այն, արձանագրելով, որ ««սոցիալական» եզրույթը 

դիտարկվում է որպես սոցիալական պետության բնութագրիչ», և որ «իրեն նաեւ սոցիալական 

հռչակած պետությունը սահմանադրորեն որդեգրում է մարդկանց սոցիալական կյանքին 

առնչվող խնդիրների նկատմամբ հստակ դիրքորոշումներ»։ Սահմանադրական դատարանն 

արձանագրել է, որ «սոցիալական իրավունքների ամրագրումն ու այդ իրավունքների 

իրականացման ապահովումը բխում է Սահմանադրության 1-ին հոդվածի պահանջից, 

                                                             
9Տե՛ ս, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների Հայեցակարգ, 2015թ․,  

http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf 
10 Տե՛ս, concourt.am/armenian/decisions/common/2014/pdf/sdv-1142.pdf, կետ 7 

http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf
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համաձայն որի՝ Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական պետություն է»11։ 

Սահմանադրական դատարանը, ըստ էության, իր իրավական դիրքորոշումներում 

արձանագրել է սոցիալական իրավունքների ամրագրման ու դրանց իրականացման 

ապահովման պարտականությունը որպես սոցիալական պետության կոնցեպտի 

բովանդակության մաս:Կարևոր է նաև հաշվի առնել, որ «սոցիալական պետության» 

տեսլականի, դրա սահմանադրաիրավական բովանդակությունը, սոցիալ-տնտեսական 

իրավունքների ամրագրման, դրանց երաշխիքների և պաշտպանության ռեժիմների 

ընտրության վրա մեծ ազդեցություն է ունենում, ի թիվս այլոց, կոնկրետ երկրի 

սահմանադրաիրավական մշակույթը, ինչպես նաև տվյալ երկրի քաղաքացիների 

իրավական սպասելիքներն ու անկնկալիքները պետությունից։ Դրանով է բացատրվում, 

մասնավորապես, այն հանգամանքը, որ սոցիալ-տնտեսական իրավունքների ամրագրումը 

հետխորհրդային երկրների սահմանադրություններում բավականին համակողմանի է, որն 

արդյունք է տասնամյակներ շարունակ պետության կողմից սոցիալական իրավունքների 

բարձր պաշտպանության ապահովման։  

ՀՀ-ում քաղաքացիների մոտ ևս ձևավորվել են իրավական ակնկալիքներ 

պետության կողմից իրենց սոցիալական իրավունքների ապահովման ու պաշտպանության 

վերաբերյալ։ Այս հանգամանքը կարևոր ու որոշիչ դեր է կատարում պետություն-անձ 

փոխհարաբերությունների բովանդակության որոշման ու դրանց սահմանադրական 

ամրագրման գործում։ Այսպիսով, հանրային ընկալումների տեսանկյունից ևս Հայաստանի 

Հանրապետության հռչակումն իբրև սոցիալական պետություն՝ Սահմանադրության 1-ին 

անփոփոխելի հոդվածով, ստեղծում է  նորմատիվային այն հիմքը, որից անմիջականորեն 

բխում է քաղաքացու սոցիալական և տնտեսական իրավունքների պաշտպանության 

պետության պարտավորությունը։  

Այս առումով, հարկ է նշել նաև, որ սոցիալական պետության կոնցեպտի մասը 

կազմող հիմնարար իրավունքներից մեկը՝ բավարար կենսամակարդակի իրավունքը, որը 

սոցիալական պաշտպանության կարևորագույն երաշխիքներից է, ամրագրում չստացավ 

2015թ. սահմանադրական փոփոխությունների հետևանքով: 2005 թ-ի խմբագրությամբ 

սահմանադրությունը (հոդված 34) պարունակում էր տվյալ երաշխիքը, հետևյալ 

ձևակերպմամբ՝ «փոփոխությունների հետևանքով: 2005 թ-ի խմբագրությամբ ս 

կենսամակարդակի, այդ թվում՝ բնակարանի, ինչպես նաև կենսապայմանների 

բարելավման իրավունք: Պետությունն անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկում 

քաղաքացիների այս իրավունքի իրականացման համար»։ 2015թ. փոփոխության 

հետևանքով այս սահմանադրաիրավական իրավունքը զրոյացվեց և ամրագրում ստացավ 

միայն բնակարանային շինության խթանումը, որպես պետության քաղաքականության 

նպատակ: Այս փոփոխությունը ևս մեկ անգամ վերահաստատում է սոցիալական 

պետության կոնցեպտից հեռացումը սահմանադրաիրավական գործիքակազմի 

մակարդակում:  

                                                             
11 Տե՛ս, concourt.am/armenian/decisions/common/2018/pdf/sdv-1424.pdf, կետ 4.1. 
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Այսպիսով, 2015թ. փոփոխությունների արդյունքում սոցիալական իրավունքների մեծ 

մասի ամրագրումը որպես օրենսդրական երաշխիքներ կամ պետական քաղաքականության 

նպատակներ (փաստացի՝ որպես սոցիալական իրավունքներ դրանց ամրագրման դադարումը) 

և սոցիալ-տնտեսական իրավունքների սահմանադրաիրավական վիճարկելիության 

ինստիտուտի վերացումը չի կարող բխել սոցիալական պետության գաղափարից: 

Իրականացված փոփոխություններն ու ներդրված սահմանափակումները էականորեն 

նվազեցնում են իրավական այն գործիքակազմն ու երաշխիքները, որոնք անհրաժեշտ են 

«սոցիալական պետության» կոնցեպտի գործնականացման համար։   

 

III. Անհամապատասխանություն 2015թ. փոփոխությունների և ՀՀ Սահմանադրական 

դատարանի կողմից ձևավորված սոցիալ-տնտեսական իրավունքների վերաբերյալ 

նախադեպային իրավունքի, և սահմանադրաիրավական ավանդույթների միջև  

 

2015 թ․-ի փոփոխությունների արդյունքում սոցիալ-տնտեսական իրավունքները, 

որոնք իրենց ուրույն տեղն ունեին մեր սահմանադրաիրավական մշակույթում որպես 

անմիջականորեն գործող վիճարկելի սուբյեկտիվ իրավունքներ, մեծամասամբ վերածվեցին 

օրենսդրական երաշխիքների կամ քաղաքականության նպատակների՝ առանձնացվելով 

Սահմանադրության 3-րդ գլխում, ինչի արդյունքում դրանց վերաբերյալ ընդունված 

նորմատիվ իրավական ակտերն այլևս չեն կարող դառնալ ՍԴ քննարկման առարկա ինչպես 

անհատների, այնպես էլ ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումների հիման վրա:  

ՀՀ Սահմանադրական դատարանում սոցիալ-տնտեսական իրավունքների 

վերաբերյալ օրենսդրական նորմերի սահմանադրականության վիճարկման փորձի (2006-

2018թթ․) ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանց դատական պաշտպանությունը 

Սահմանադրական դատարանում ձևավորել է բավականին առաջադիմական և նշանակալի 

սահմանադրական նախադեպային իրավունք։ Սահմանադրական դատարանում 

քննության առարկա են դարձել այնպիսի օրենսդրական ակտերի դրույթներ, ինչպիսիք են 

«Սոցիալական ապահովության քարտերի մասին» ՀՀ օրենքը (ՍԴՈ-649), «Պետական 

կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքը (ՍԴՈ-731, ՍԴՈ-1061, ՍԴՈ-1325), ՀՀ 

աշխատանքային օրենսգիրքը (ՍԴՈ-792, ՍԴՈ-902, ՍԴՈ-991, ՍԴՈ-677), 

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքը (ՍԴՈ-1148), «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքը, 

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքը (ՍԴՈ-

1136), «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքը (ՍԴՈ-1142, ՍԴՈ-1224) և այլն։ 

Վերոնշյալ որոշումների շրջանակներում արտահայտված իրավական 

դիրքորոշումներում ՍԴ կողմից կատարվել են կարևոր շեշտադրումներ և տրվել են 

առանցքային նշանակություն ունեցող մեկնաբանություններ, մասնավորապես, 

սոցիալական իրավունքների  անմիջական գործողությունը և պետության՝ այդ 

իրավունքներով սահմանափակվածության (ՍԴՈ-114212), սոցիալական իրավունքների 

վերաբերյալ կարգավորումների սահմանելիս օրենսդրի հայեցողության ծավալի և այդ 

                                                             
12 Տե՛ս, concourt.am/armenian/decisions/common/2014/pdf/sdv-1142.pdf 
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հայեցողությունը սահմանափակող հիմնարար սկզբունքների, խտրական 

կարգավորումների, կոնկրետ իրավունքների բովանդակության,  սոցիալական 

իրավունքների իրացման հետ կապված հետընթաց կարգավորման և այլ հարցերի շուրջ: 

ՍԴ-ն նույնիսկ սուբյեկտիվ սոցիալական իրավունքների խախտում: Սահմանադրական 

դատարանը վիճարկվող նորմերի սահմանադրականությունը դիտարկել է նույնիսկ 

սահմանադրական ամրագրում ստացած սոցիալական պետության հիմնական խնդիրների, 

մասնավորապես տարեց մարդկանց արժանապատիվ կենսամակարդակի ապահովումը 

տեսանկյունից (ՍԴՈ-649)13: 

Այսպիսով, Հայաստանում տարիներ շարունակ առկա է եղել սոցիալական և տնտեսական 

իրավունքների վերաբերյալ օրենսդրական նորմերի նկատմամբ սահմանադրական դատական 

վերահսկողության հաստատված իրավական ավանդույթ, առաջադեմ մեկնաբանություններ և 

որոշումներ, և այս պարագայում սեփական առաջադեմ փորձից հրաժարումը որևէ օբյեկտիվ 

հիմնավորում չունի։ 

 

 

IV. Սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների պաշտպանության 

ոլորտում ՀՀ միջազգային իրավական պարտավորությունների իրացման խնդիրներ 

 

ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին 

դաշնագրի 2-րդ հոդվածի համաձայն․ «1. Սույն Դաշնագրի մասնակից յուրաքանչյուր 

պետություն պարտավորվում է իր ունեցած ռեսուրսների առավելագույն սահմաններում, 

անհատապես և միջազգային օգնության ու համագործակցության միջոցով, ձեռնարկել 

միջոցներ, մասնավորապես, տնտեսական և տեխնիկական բնագավառներում, 

պրոգրեսիվորեն հասնելու համար սույն Դաշնագրում ճանաչվող իրավունքների լիարժեք 

իրականացմանը` բոլոր պատշաճ միջոցներով, ներառյալ, մասնավորապես, օրենսդրական 

միջոցների ընդունմամբ: 2. Սույն Դաշնագրի մասնակից պետությունները պարտավորվում 

են երաշխավորել, որ սույն Դաշնագրով հռչակված իրավունքները կիրականացվեն առանց 

որևէ խտրականության, այն է` անկախ ռասայից, մաշկի գույնից, սեռից, լեզվից, կրոնից, 

քաղաքական կամ այլ համոզմունքից, ազգային կամ սոցիալական ծագումից, ծննդից, 

գույքային կամ այլ դրությունից»:  

Պետության պարտավորությունների պրոգրեսիվ իրականացման սկզբունքին և 

անդամ պետությունների պարտավորության բնույթին Դաշնագրի Կոմիտեն 

անդրադարձել է իր  թիվ 3 Ընդհանուր մեկնաբանությունում՝ ամրագրելով, որ թեև 

Դաշնագիրը պրոգրեսիվ իրականացման հնարավորություն է տալիս և ճանաչում է որոշ 

հապաղումներ ռեսուրսների սահմանափակ լինելու արդյունքում, բայց այն նաև որոշ 

պարտավորություններ է սահմանում պետությունների համար, որոնք անմիջական 

գործողություն պետք է ունենան14: Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես Դաշնագիրը 

                                                             
13 Տե՛ս, concourt.am/armenian/decisions/common/2006/sdv-649.htm, կետ 4 
14 Տե՛ս, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 3 

https://www.refworld.org/pdfid/4538838e10.pdf  

https://www.refworld.org/pdfid/4538838e10.pdf
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վավերացրած պետություն, ստանձնել է վերոնշյալ հոդվածում ամրագրված 

պարտավորությունների շրջանակը, պարտավորվելով երաշխավորել, որ ա) սոցիալական, 

տնտեսական և մշակութային իրավունքների պաշտպանության հարցում չի ձեռնարկում 

այնպիսի քայլեր, որոնք կրում են հետընթաց բնույթ, բ) ապահովում է, որ դաշնագրային 

իրավունքների պաշտպանությունն իրականացվի առանց որևէ խտրականության, գ) 

իրավունքների պաշտպանության ծավալն ապացուցելի կերպով համապատասխանում է 

պետության  ունեցած ռեսուրսների առավելագույն սահմաններին, ներառյալ միջազգային 

օգնության և համագործակցության շրջանակներում ձեռբերվող ռեսուրսները։ 

Իրականացված փոփոխություններով՝ սոցիալական, տնտեսական և մշակութային 

իրավունքների պաշտպանության ռեժիմի նվազեցումը և դրանք կարգավորող նորմատիվ 

իրավական ակտերիսահմանադրականության վիճարկելիության ինստիտուտի 

կիրառման բացառումը հանդիսանում են հետընթաց քայլեր, որոնք, ինչպես արդեն 

ներկայացրեցինք, չեն արվել բավարար անհրաժեշտ հիմնավորմամբ, էականորեն ազդել 

են քաղաքացու՝ դաշնագրային իրավունքներից օգտվելու, դրանք իրացնելու 

հնարավորությունների վրա։ Տվյալ սահմանափակումները ներդնելիս,  չի ներկայացվել 

հիմնավորում առ այն, թե ի՞նչ ծավալով է պետությունը պատրաստվում իրականացնել 

իր դաշնագրային պարտավորությունները՝ փոփոխված Սահմանադրության 

պայմաններում, ինչպե՞ս է օգտագործելու իր ունեցած ռեսուրսների առավելագույն 

սահմանները քաղաքացիների սոցիալական, տնտեսական և մշակութային 

իրավունքների պաշտպանության համար: 

Այս հարցերի պատասխանն առավել կարևոր է, երբ վերացվում է սոցիալական, 

տնտեսական և մշակութային իրավունքները կարգավորող նորմատիվ ակտերի 

սահմանադրական վիճարկելիության գործիքակազմը։ Հետընթաց միջոցների և 

սահմանափակումների չկիրառումը Կոմիտեի կողմից դիտարկվում է որպես պրոգրեսիվ 

իրականացման պարտականություն, և այդ միջոցների վիճարկումը դատարանում կարևոր 

է սոցիալ-տնտեսական իրավունքների պաշտպանության համար։ Դատական 

վիճարկելիության բացառումը անհնարին է դարձնում նաև սոցիալական, տնտեսական և 

մշակութային իրավունքների քննությունը Սահմանադրության 29-րդ հոդվածի՝ օրենքի 

առջև բոլորի հավասարության սկզբունքի տեսանկյունից, վտանգելով Դաշնագրի հոդված 

2-ով ամրագրված՝ առանց որևէ խտրականության դաշնագրային իրավունքների 

պաշտպանության պահանջի պահպանումը։ Վերջապես, ՀՀ կառավարությունը 

ստորագրել է15, Սահմանադրական դատարանը  սահմանադրությանը 

համապատասխանող է ճանաչել16, իսկ ԱԺ արդեն քննարկման է դրել17 Տնտեսական, 

սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի դաշնագրի լրացուցիչ 

արձանագրությունը, որի համաձայն սոցիալական, տնտեսական և մշակութային 

իրավունքների խախտումը կարող է վիճարկվել Դաշնագրի կոմիտեում: Ուստի դրանց 

                                                             
15 Տե՛ս, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141961 
16 Տե՛ս, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138353 
17 Տե՛ս, http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=11602&Reading=0 

 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141961
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138353
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=11602&Reading=0
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վիճարկելիության սահմանադրականությունն արդեն իսկ հաստատվել է ՀՀ 

սահմանադրական դատարանի կողմից և ընդունվել կառավարության կողմից: 

Հետևաբար, տվյալ սահմանափակումը հակասում է ներկայիս կառավարության՝ 

արձանագրությունը վավերացնելու հանձնառությանը։ 

Այսպիսով, 2015 թ․-ի փոփոխությունները՝ վիճարկելիության գործիքակազմի 

սահմանափակումը, սոցիալական, տնտեսական և մշակութային մի շարք իրավունքների 

պաշտպանության ռեժիմի թուլացումը, որոշ իրավունքների սահմանադրաիրավական 

ամրագրման վերացումը, իրենց համակցվածության մեջ հանդիսանում են հետընթաց 

պետության կողմից Դանշագրային պարտավորությունների իրականացման տեսանկյունից ։ 

Իրականացված փոփոխություններով Հայաստանը խախտում է Դաշնագրի 2-րդ հոդվածը 

(դաշնագրային պարտավորությունների պրոգրեսիվ իրականացում՝ պետության ունեցած 

ռեսուրսների առավելագույն սահմաններում, առանց որևէ խտրականության)։  

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

2015 թ-․ի փոփոխությունները վիճահարույց են․ 

 Դրանց հիմքում են դրված հայեցակարգային դիրքորոշումներ, որոնք չունեն 

բավարար փաստարկային հիմք, չեն բխում միջազգային մարդու 

իրավունքների մեկնաբանման առաջադեմ փորձից, ժողովրդավարական 

կառուցակարգերի գործունեության տրամաբանությունից և չեն կարող 

դիտարկվել իբրև բավարար՝ իրականացված փոփոխությունների 

հիմնավորման համար: 

 Իրականացված փոփոխություններն ու ներդրված սահմանափակումները 

էականորեն նվազեցնում են իրավական այն գործիքակազմն ու 

երաշխիքները, որոնք անհրաժեշտ են «սոցիալական պետության» կոնցեպտի 

գործնականացման համար։  

  Հայաստանում տարիներ շարունակ առկա է եղել սոցիալական և 

տնտեսական իրավունքների վերաբերյալ օրենսդրական նորմերի նկատմամբ 

սահմանադրական դատական վերահսկողության հաստատված իրավական 

ավանդույթ, առաջադեմ մեկնաբանություններ և որոշումներ, և այս 

պարագայում սեփական առաջադեմ փորձից հրաժարումը որևէ օբյեկտիվ 

հիմնավորում չունի։ 

 Իրականացված փոփոխություններն ու ներդրված սահմանափակումները 

հանդիսանում են պետության կողմից Դաշնագրային 

պարտավորությունների իրականացման հետընթաց։ Իրականացված 

փոփոխություններով Հայաստանը խախտում է ՄԱԿ-ի Տնտեսական, 

սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին դաշնագրի 2-րդ 

հոդվածը (դաշնագրային պարտավորությունների պրոգրեսիվ 

իրականացում՝ պետության ունեցած ռեսուրսների առավելագույն 

սահմաններում, առանց որևէ խտրականության)։ Սոցիալ-տնտեսական 
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իրավունքների կարգավորող իրավակարգավորումների 

սահմանադրականությանվիճարկելիության սահմանափակումը հակասում է 

ներկայիս կառավարության՝ Դաշնագրին կից արձանագրությունը 

վավերացնելու հանձառությանը։ 

 

ԱՌԱՋԱՐԿ 

 

Ելնելով վերոգրյալից, առաջարկում ենք վերացնել 2015 թ․-ի 

փոփոխություններն ու սահմանափակումները, սոցիալական, տնտեսական և 

մշակութային իրավունքներն ամրագրել որպես հիմնարար իրավունքներ, վերացնել 

դրանց տարանջատումը այլ հիմնարար իրավունքներից և դրանց նկատմամբ 

տարածել անմիջական գործողության, իրավական որոշակիության, 

համաչափության ու 2-րդ գլխի նկատմամբ կիրառելի այլ սկզբունքների, ինչպես նաև 

ֆիզիկական անձանց և Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից այդ 

իրավունքները կարգավորող իրավանորմերի սահմանադրականության վիճարկման 

ինստիտուտի կիրառելիությունը, սահմանադրաիրավական ամրագրում տալ 

բավարար կենսամակարդակի իրավունքին։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն  

rightsresearch.armenia@gmail.com 

rightsresearch.net                                                                                                    15 սեպտեմբեր, 2020 թ․ 

 

14 
 

Բաժին 2. Սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքները 

կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի սահմանադրականության 

վիճարկման ինստիտուտի սահմանադրական ամրագրման պահանջի 

հիմնավորումներ 

 

Ն․ Ալեքսանյան 

 

 

1. Սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրավունքների դատական 

վիճարկելիության հասկացությունը և բովանդակությունը 

 

Դատական վիճարկելիությունը սահմանվում է որպես անկախ և անաչառ մարմնի 

առջև իրավունքի վերականգնում պահանջելու հնարավորություն՝ իրավունքի խախտման 

դեպքում:18 Դատական վիճարկելիության հնարավորությունը նշանակում է իրավունքների 

ապահովման մեխանիզմների հասանելիություն։ Դատարանում վիճարկելի իրավունքները 

իրավունքը կրողներին տալիս են միջոց դրանք իրացնելու համար, եթե իրավունքի 

հասցեատերը չի կատարում իր պարտականությունները։ Իրավական պաշտպանության 

միջոցի առկայությունը լիարժեք իրավունքի հատկանիշն է։ Դա նշանակում է ինչպես 

ընթացակարգային միջոցի ապահովում (դատարանի արդյունավետ մատչելիություն), երբ 

խախտումը տեղի է ունեցել կամ անխուսափելի է, այնպես էլ վնասի պատշաճ հատուցման 

տրամադրումն ապահովող գործընթաց։ Պաշտպանության միջոցի իրավունքը 

հանդիսանում է մարդու բոլոր իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված 

ամենահիմնարար և կարևոր իրավունքներից մեկը։  

Դատական վիճարկելիության բովանդակությունը բացահայտելու համար անհրաժեշտ է 

դիտարկել սոցիալ-տնտեսական իրավունքների հետ կապված պետության 

պարտականությունները։ Մասնավորապես, Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային 

իրավունքների կոմիտեն դասակարգել է պետության պարտականությունները, 

սահմանելով, որ ցանկացած սոցիալ-տնտեսական իրավունք ներառում է հարգելու, 

պաշտպանելու և իրականացնելու պարտականությունները19։ 

Հարգելու պարտականությունը պահանջում է, որ պետությունը զերծ մնա 

սոցիալական և տնտեսական իրավունքների իրականացմանը միջամտելուց։ 

Պաշտպանելու պարտականությունը պահանջում է, որ պետությունները ձեռնարկեն 

միջոցներ կանխելու համար երրորդ անձանց միջամտությունը այդ իրավունքների 

իրականացմանը։ Իրականացնելու պարտականությունը պահանջում է, որ 

պետությունները ձեռնարկեն միջոցներ աջակցելու այդ իրավունքներն 

                                                             
18Տե՛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, 

https://www.refworld.org/docid/4a7840562.html  
19 Տես, Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, Guideline 6., 

http://hrlibrary.umn.edu/instree/Maastrichtguidelines_.html  

https://www.refworld.org/docid/4a7840562.html
http://hrlibrary.umn.edu/instree/Maastrichtguidelines_.html
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իրականացնողներին և, ապահովելու այն, ինչ անհրաժեշտ է իրավունքների իրականացման 

համար այն դեպքում, երբ անձը կամ անձանց խումբը չի կարող ինքնուորույն իրականացնել 

իր իրավունքները։   

Պաշտպանելու պարտականության դեպքում շեշտը դրվում է պետության 

գործողության վրա, որն անհրաժեշտ է կանխելու, դադարեցնելու երրորդ կողմի 

միջամտությունը կամ ստանալու վնասի փոխհատուցում կամ պատասխանատվության 

միջոցի կիրառում նրա նկատմամբ։ Պաշտպանելու պարտականությունն իրականացվում է 

մասնավոր սուբյեկտի վարքագծի պետական կարգավորման, հսկողության և  

մոնիտորինգի միջոցով, երրորդ կողմի (գործատուներ, առողջապահական կամ կրթական 

ծառայություններ մատուցողներ և այլն) կողմից սահմանված կարգավորումների 

չպահպանման դեպքում վարչական և դատական սանկցիաների կիրառման միջոցով։  

Իրականացման պարտականությունը պարտավորեցնում է պետությանը խթանել, 

ապահովել իրավունքների հասանելիությունը և նպաստել դրան։ Այստեղ շեշտը դրվում է 

պետության այն գործողությունների վրա, որոնք ուղղված են խնդրահարույց 

իրավիճակների բացահայտմանը, օգնության տրամադրմանը և այնպիսի պայմանների 

ապահովմանը, որոնք թույլ կտան իրավատեր սուբյեկտներին կառավարելու 

հասանելիությունն այդ իրավունքներին։ Սոցիալ-տնտեսական իրավունքների 

իրականացման պարտավորությունը ներառում է այդ իրավունքների պրոգրեսիվ 

իրականացման համար ծրագիր մշակելու պարտականությունը։20 

2. Սոցիալ-տնտեսական իրավունքների սահմանադրական ամրագրումն ու 

դատական վիճարկելիությունը միջազգային և ներպետական արդարադատական 

պրակտիկայում 
Սոցիալ-տնտեսական իրավունքների սահմանադրական ամրագրման և դրանց 

դատական վիճարկելիության վերաբերյալ տարբեր պետություններ տարբեր մոտեցումներ 

են որդեգրել։ Հարկ է նշել, սոցիալ-տնտեսական իրավունքների վերաբերյալ 

սահմանադրական ամրագրումները տարբերվում են ինչպես ըստ երկրների իրավունքի 

համակարգի (քաղաքացիական իրավունքի երկրներում ավելի ընդգրկուն են, իսկ 

անգլոսաքսոնական երկրներում՝ ավելի նեղ), այնպես էլ ըստ տարածաշրջանների (օրինակ՝ 

առավել հստակ և համընդգրկուն ամրագրումներ են սահմանված Լատինական Ամերիկայի 

և հետսովետական երկրների սահմանադրություններում)21։  

Սահմանադրական մակարդակում սոցիալ-տնտեսական իրավունքների 

ամրագրման, դրանց երաշխիքների և պաշտպանության ռեժիմների ընտրության վրա մեծ 

ազդեցություն է ունենում, ի թիվս այլոց, կոնկրետ երկրի սահմանադրաիրավական 

մշակույթը, ինչպես նաև տվյալ երկրի քաղաքացիների իրավական սպասելիքներն ու 

                                                             
20 Տե՛ս, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 4, General Comment No. 14, 

General Comment No.13 

21
 Մանրամասն տե՛ս, Economic and Social Rights in National Constitutions, COURTNEY JUNG, RAN HIRSCHL 

and EVAN ROSEVEAR, The American Journal of Comparative Law, Vol. 62, No. 4,  

https://www.jstor.org/stable/43669493?read-now=1&seq=47#page_scan_tab_contents  

https://www.jstor.org/stable/43669493?read-now=1&seq=47#page_scan_tab_contents
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անկնկալիքները պետությունից։ Դրանով է բացատրվում այն հանգամանքը, որ սոցիալ-

տնտեսական իրավունքների ամրագրումը հետսովետական երկրների 

սահմանադրություններում բավականին համակողմանի է, որն արդյունք է տասնամյակներ 

շարունակ պետության կողմից սոցիալական իրավունքների բարձր պաշտպանության 

ապահովման։ Վերջինս հետսովետական երկրների քաղաքացիների մոտ ձևավորել է 

իրավական ակնկալիքներ պետության կողմից իրենց սոցիալական իրավունքների 

ապահովման ու պաշտպանության վերաբերյալ։ Այս հանգամանքը կարևոր ու որոշիչ դեր է 

կատարում պետություն-անձ փոխհարաբերությունների բովանդակության որոշման ու 

դրանց սահմանադրական ամրագրման գործում։ 

  Վերջին տարիներին աճել է ազգային սահմանադրություններում սոցիալական և 

տնտեսական իրավունքներ ամրագրող երկրների թիվը, ինչպես նաև ձևավորվել է հարուստ 

նախադեպային իրավունք ինչպես ռեգիոնալ մարմինների, այնպես էլ ներպետական 

դատարանների կողմից սոցիալ-տնտեսական իրավունքների վերաբերյալ դատական 

հայցերի քննության ու որոշումների կայացման արդյունքում։  

Սոցիալ-տնտեսական իրավունքների վերաբերյալ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով 

որոշումներ են կայացվել ռեգիոնալ մարմինների կողմից, ինչպիսիք են՝ Մարդու 

իրավունքների Աֆրիկյան հանձնաժողովը22, Մարդու իրավունքների հարցերով 

Միջամերիկյան հանձնաժողովը23, Սոցիալական իրավունքների հարցերով եվրոպական 

հանձնաժողովը24, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը և բազմաթիվ 

ներպետական դատարաններ25։ Արդյունքում ձևավորվել է այս հարցի վերաբերյալ 

կարծիքների ու մոտեցումների փոփոխության միտում և դրանով պայմանավորված առկա 

արդարադատական փորձը հաստատել է, որ սոցիալ-տնտեսական իրավունքները 

դատարաններում վիճարկելի են։ 

Սոցիալ-տնտեսական իրավունքների դատական վիճարկելիության կամ 

արդյունավետ պաշտպանության միջոցի իրավունքի ապահովման նպատակով 2008թ․ 

դեկտեմբերի 10-ին ընդունվել է ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային 

իրավունքների մասին դաշնագրի լրացուցիչ արձանագրությունը26, որը հնարավորություն է 

տալիս անձին տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների խախտման 

դեպքում բողոք ներկայացնել միջազգային ատյան։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանի 

Հանրապետությունը ստորագրել է վերոնշյալ արձանագրություն և վավերացման փուլում 

է։  

                                                             
22 Տե՛ս, Purohit and Moore v. Gambia, Communication 241/200., SERAC and CESR v. Nigeria African Commission 

on Human Rights, Case No. 155/96․ 
23 Տե՛ս, Argentina: Jehovah's Witnesses, Case 2137, Inter-Am. C.H.R. 43, OEA/ser. L/V/II.47, doc. 13 rev. 1 (1979) 

Jorge Odir Miranda Cortez et al. v. El Salvador  Inter-American Commission on Human Rights, Case 12.249, Report 

No. 29/01, OEA/Ser.L/V/II.111 Doc. 20 rev. at 284 (2000) 
24 Տե՛ս, Autisme-Europe v. France, Complaint No. 13/2002, 7 Nov. 2003; FIDH v. France, Complaint No. 14/2003, 

8 Sept. 2004 
25 Այդպիսի երկրների թվին են դասվում Լատվիան, Ֆինլանդիան, Հունգարիան, Ֆիլիպինները, Շվեյցարիան, 

Իռլանդիան, Վենեսուելան, Արգենտինան և այլն 
26 Տե՛ս, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&clang=_en  

 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&clang=_en
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3. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական արդարադատական փորձը 

սոցիալ-տնտեսական իրավունքների դատական վիճարկելիության վերաբերյալ 

Սահմանադրական դատարանում սոցիալ-տնտեսական իրավունքների վերաբերյալ 

ընդունված իրավակարգավորումների վիճարկման պրակտիկան գործել է մինչև 2018 

թվականը, երբ 2015թ․ սահմանադրական փոփոխություններն ամբողջությամբ ուժի մեջ 

մտան։ Սահմանադրական դատարանի կողմից սոցիալ-տնտեսական իրավունքների 

վերաբերյալ իրավադրույթների վիճարկման գործերով կայացրած որոշումների 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ՍԴ-ում սոցիալ-տնտեսական իրավունքների 

վիճարկելիության առումով տարիներ շարունակ ունեցել ենք այդ իրավունքների 

պաշտպանության բավականին դրական փորձ։ 

Սոցիալ-տնտեսական իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված դիմումներ են 

ներկայացվել ինչպես վերացական սահմանադրական վերահսկողության (Մարդու 

իրավունքների պաշտպանի, պատգամավորների 1/5-ի դիմումների հիման վրա), այնպես էլ 

կոնկրետ սահմանադրական վերահսկողության շրջանակներում։ Մեծամասամբ 

դիմումատուներ են հանդիսացել ֆիզիկական անձինք։  

Սահմանադրական դատարանում քննության առարկա են դարձել այնպիսի 

օրենսդրական ակտերի դրույթներ, ինչպիսիք են «Սոցիալական ապահովության քարտերի 

մասին» ՀՀ օրենքը (ՍԴՈ-649), «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքը (ՍԴՈ-

731, ՍԴՈ-1061, ՍԴՈ-1325), ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը (ՍԴՈ-792, ՍԴՈ-902, ՍԴՈ-

991, ՍԴՈ-677), «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքը (ՍԴՈ-1148), «Կրթության մասին» 

ՀՀ օրենքը, «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ 

օրենքը (ՍԴՈ-1136), «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքը (ՍԴՈ-1142, 

ՍԴՈ-1224) և այլն։ 

Սահմանադրական դատարանի կողմից քննված գործերը վերաբերել են այնպիսի 

սոցիալ-տնտեսական իրավունքների, ինչպիսիք են անձի բժշկական օգնության և 

սպասարկման իրավունքը, սոցիալական ապահովության իրավունքը, աշխատանքի 

ընտրության ազատությունը, կրթության իրավունքը, արդարացի և օրենքով սահմանված 

նվազագույնից ոչ ցածր աշխատավարձի իրավունքը,  գործադուլի իրավունքը և այլն։ 

Սահմանադրական դատարանի կողմից քննված գործերով ՀՀ Սահմանադրությանը 

հակասող և անվավեր են ճանաչվել սոցիալական իրավունքներ կարգավորող մի շարք 

օրենսդրական դրույթներ27, ինչի արդյունքում անձը Սահմանադրական դատարանում 

արդյունավետ կերպով իրացրել է դատական պաշտպանության իր իրավունքը և 

վերականգնել իր խախտված իրավունքը։ Այդ որոշումների հիման վրա նաև օրենսդիր 

մարմնի կողմից կատարվել են փոփոխություններ համապատասխան օրենսդրական 

ակտերում։  

Մասնավորապես, «Սոցիալական ապահովության քարտերի մասին» ՀՀ օրենքի 11-

րդ հոդվածի սահմանադրականության վիճարկման գործով, Սահմանադրական 

                                                             
27 Տե՛ս, ՍԴՈ- 649, ՍԴՈ- 731, ՍԴՈ- 792, ՍԴՈ- 902, ՍԴՈ- 966, ՍԴՈ- 1142, ՍԴՈ- 1424 
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դատարանը քննել է, թե արդյոք աշխատավարձ, կենսաթոշակ, նպաստ, դրամական 

փոխանցում ստանալիս սոցիալական ապահովության քարտի առկայությունը որպես 

պարտադիր պայման սահմանելը համապատասխանում է ՀՀ սահմանադրությանը։   ՀՀ 

սահմանադրական դատարանը գտել է, որ օրենքը մի շարք քաղաքացիների դրել է 

երկընտրանքի առջև` զրկվել սոցիալական իրավունքների իրականացումից կամ 

համոզմունք ունենալու և դրան հավատարիմ մնալու իրավունքից և վիճարկվող նորմը ՀՀ 

Սահմանադրության 31-րդ (սեփականության իրավունք), 32-րդ (2-րդ մաս) (աշխատանքի 

և վարձատրության իրավունք) եւ 37-րդ հոդվածներով  (սոցիալական ապահովության 

իրավունք) ամրագրված իրավունքների իրականացման արգելափակման առումով ճանաչել 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ, 6-րդ (1-ին, 2-րդ մասեր), 42-րդ, 

43-րդ եւ 48-րդ (կետ 12) հոդվածների պահանջներին հակասող եւ անվավեր։ Բացի այդ, 

Սահմանադրական դատարան իր որոշման ուժը տարածել է դրա ուժի մեջ մտնելուն 

նախորդող իրավահարաբերությունների վրա, այդպիսով հնարավորություն տալով 

բազմաթիվ քաղաքացիների28 ստանալ իրենց չստացած կենսաթոշակներն ու նպաստները 

մինչև ՍԴ դիմելու ժամանակահատվածի համար։ 

ՍԴՈ-1325 որոշման շրջանակներում29 քննարկելով կենսաթոշակառուին կամ նրա 

փոխարեն կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունեցող անձին հինգ տարի անընդմեջ 

կենսաթոշակ չվճարելու դեպքում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքի դադարեցման 

վերաբերյալ դրույթի սահմանադրականությունը, այն իրավակիրառ պրակտիկայում 

տրված մեկնաբանությամբ ճանաչել է ՀՀ Սահմանադրության 3, 60, 61, 78, 79 և 83-րդ 

հոդվածներին հակասող և անվավեր։ Սույն որոշման հիմքում դրվել է այն, որ նման 

իրավակարգավորումը, երբ հաշվի չի առնվում անձին կենսաթոշակ չվճարելը` առանց նրա 

կենսաթոշակ ստանալու իրավունքի դադարեցման կոնկրետ հանգամանքները հաշվի 

առնելու, իրավաչափ չէ և չի համապատասխանում իրավական որոշակիության 

սահմանադրական սկզբունքի պահանջներին: Նման իրավակարգավորման պարագայում 

անձը զրկվում է նաև կենսաթոշակ ստանալու իրավունքի դադարեցման հարցը 

դատական կարգով բողոքարկելու, ինչպես նաև իր սեփականության իրավունքի 

արդյունավետ դատական պաշտպանության հնարավորությունից:  

Այսպիսով, ՀՀ սահմանադրական դատարանում սոցիալ-տնտեսական 

իրավունքների վերաբերյալ օրենսդրական ակտերի վիճարկելիությունը իրավակիրառ 

պրակտիկայում տարիներ շարունակ եղել է բավականին դրական՝ ինչպես դիմող կողմի 

իրավունքների պաշտպանության (անհատական գանգատի շրջանակներում), այնպես էլ 

վիճարկվող իրավահարաբերությունների՝ սահմանադրական նորմերին համահունչ 

հետագա կարգավորման տեսանկյունից։ Ընդ որում, հայտնի չէ այնպիսի իրավական հարց, 

որը ՍԴ-ի կողմից խնդրահարույց է դիտարկվել սոցիալ-տնտեսական իրավունքների 

                                                             
28 Համաձայն ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի տվյալների, միայն հիմնադրամի 

համակարգում հաշվառված 530246 կենսաթոշակառուներից կասեցվել էր 1317-ին կենսաթոշակի վճարումը՝ 

սոցիալական քարտ չունենալու պատճառով։ 
29 Տե՛ս, concourt.am/armenian/decisions/common/2016/pdf/sdv-1325.pdf 
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վերաբերյալ ակտերի սահմանադրականության վիճարկման համատեքստում։ Հետևաբար, 

սոցիալ-տնտեսական իրավունքների վերաբերյալ նորմատիվ իրավական ակտերի դատական 

վիճարկելիության սահմանափակումը սահմանադրական մակարդակում հիմնավորված չէ ՀՀ 

սահմանադրական արդարադատական իրավակիրառ պրակտիկայով, և կարող է գնահատվել 

որպես արհեստական օրակարգ։ 

 

4. Սոցիալ-տնտեսական իրավունքների վերաբերյալ օրենսդրական ակտերի 

վիճարկման գործերով ՀՀ Սահմանադրական դատարանի իրավական 

դիրքորոշումները 

 

ՀՀ Սահմանադրական դատարանում սոցիալ-տնտեսական իրավունքների 

վերաբերյալ օրենսդրական նորմերի սահմանադրականության վիճարկման փորձի (2006-

2018թթ․) ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանց դատական պաշտպանությունը 

Սահմանադրական դատարանում ձևավորել է բավականին առաջադիմական և նշանակալի 

սահմանադրական նախադեպային իրավունք։  

Վերոնշյալ որոշումների շրջանակներում արտահայտված իրավական 

դիրքորոշումներում ՍԴ կողմից կատարվել են կարևոր շեշտադրումներ և տրվել են 

առանցքային նշանակություն ունեցող մեկնաբանություններ, մասնավորապես․  

 Արձանագրվել է սոցիալական իրավունքի (սոցիալական ապահովության 

իրավունքի) անմիջական գործողությունը և պետության 

սահմանափակվածությունն այդ իրավունքով (ՍԴՈ-114230)։ 

 Սահմանադրական իրավակարգավորման մեկնաբանման արդյունքում հստակեցվել 

է, որ օրենսդրի հայեցողությանն է թողնված ինչպես սոցիալական ապահովության 

ապահովության ծավալի՝ քանականական որոշակիության, այնպես էլ ձևերի 

ընտրության խնդիրը (ՍԴՈ-114231): 

 ՀՀ սահմանադրական դատարանը արձանագրել է, որ սոցիալական իրավունքների 

վերաբերյալ կարգավորումներ սահմանելիս օրենսդրի հայեցողությունը 

սահմանափակված է, մասնավորապես համաչափության և համամասնականության 

հիմնարար սկզբունքներով և պայմանավորված է մի կողմից, պետության սոցիալ-

տնտեսական հնարավորություններով, մյուս կողմից՝ սոցիալական պետության 

սահմանադրական բնույթի պահանջներով (ՍԴՈ-1142)32։ Սահմանադրական 

դատարանն իր` 2008թ. հունվարի 15-ի ՍԴՈ-723 որոշման 8-րդ կետում գտել է, որ` 

«...օրենսդիրն իրավասու է օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում 

սահմանելու կենսաթոշակի հետ կապված իրավահարաբերությունների 

կարգավորման լիովին նոր համակարգ: Սակայն նման փոփոխությունները չեն 

կարող վերացնել այն կենսաթոշակները, այդ թվում՝ արտոնյալ կարգով նշանակվող, 

                                                             
30 Տե՛ս, concourt.am/armenian/decisions/common/2014/pdf/sdv-1142.pdf 
31 Նույն տեղում 
32 Նույն տեղում 
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որոնք ստանալու իրավունքն անձը ձեռք է բերել նախկինում գործող օրենսդրության 

հիման վրա: Եթե օրենքն արդեն սահմանել է կենսաթոշակի տեսակները, 

կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը, կենսաթոշակի իրավունք 

ձեռք բերելու պայմանները, կենսաթոշակի չափը և վճարման պայմանները, 

պետության համար ծագում է պարտականություն երաշխավորելու կենսաթոշակի 

իրավունքի առնչությամբ լեգիտիմ ակնկալիքների հանդեպ հարգանքի և իրավական 

որոշակիության սկզբունքների իրացումը»33: 

 Սահմանադրական դատարանը մեկնաբանել է կոնկրետ սոցիալական իրավունքն ու 

ցույց տվել դրա բովանդակային նշանակությունը, մասնավորապես, նշելով, որ 

«Սոցիալական ապահովությունն անձի իրավունք լինելուց զատ պետության 

պոզիտիվ պարտավորությամբ պայմանավորված նպատակային գործառույթ է, 

քանի որ ուղղված է հասարակության այն խավերի կենսագոյի ապահովմանը, ովքեր 

իրենցից անկախ պատճառներով դա անել չեն կարող»։ «Ակնհայտ է, որ սոցիալական 

ապահովության խնդիրներին տարբերակված լուծում պետք է տրվի, եւ դրանք չեն 

կարող տարրալուծվել սոցիալական ապահովագրության ու սոցիալական 

աջակցության խնդիրներում» (ՍԴՈ-114234): 

 Սահմանադրական դատարանը իրավական գնահատական է տվել ինչպես 

սոցիալական իրավունքի (կոնկրետ դեպքում՝ բժշկական օգնության ու 

սպասարկման իրավունքի) իրացման ապահովման, այնպես էլ այդ իրավունքի 

պահպանման ծրագրեր եւ արդյունավետ ու մատչելի բժշկական սպասարկման 

պայմաններ ապահովելու պետության պարտականության` որպես սահմանադրա-

իրավական նպատակի իրացվելիության խնդրին (ՍԴՈ-91335): 

 Սահմանադրական դատարանը դիտարկել է սոցիալական իրավունքի իրացումը ոչ 

խտրական հիմունքների տեսանկյունից, և վիճարկվող նորմերը համարել է 

աշխատանքի ազատ և անխտրական ընտրության ու սոցիալական ապահովության 

անձի իրավունքների միատեղ իրացմանը խոչընդոտող, ինչպես նաև աշխատանքի 

իրավունքի իրացումն անձի սոցիալական իրավունքի իրացման փաստով 

պայմանավորող ոչ իրավաչափ նորմեր, որոնք իմաստազրկում են 

Սահմանադրության 32-րդ և 37-րդ հոդվածներով երաշխավորված անձի 

իրավունքների բովանդակությունն ու սահմանափակում նրա հիմնական 

իրավունքները և ազատությունները (ՍԴՈ-79236)։ Սոցիալական իրավունքների 

անխտրական իրացմանը Սահմանադրական դատարանն անդրադարձել է նաև իր 

ՍԴՈ-731 որոշման մեջ, մասնավորապես նշելով, որ․ «ՀՀ Սահմանադրության 14.1. 

հոդվածն ամրագրում է օրենքի առջև բոլորի հավասարության սկզբունքը: Այս 

հոդվածի պահանջներին համապատասխան պետության պոզիտիվ 

սահմանադրական պարտականությունն է ապահովել այնպիսի պայմաններ, որոնք 

                                                             
33 Տե՛ս,  concourt.am/armenian/decisions/common/2008/index.htm 
34 Տե՛ս, concourt.am/armenian/decisions/common/2014/pdf/sdv-1142.pdf 
35 Տե՛ս, concourt.am/armenian/decisions/common/2010/pdf/sdv-913.pdf 
36 Տե՛ս, concourt.am/armenian/decisions/common/2009/pdf/sdv-792.pdf 
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նույն կարգավիճակն ունեցող անձանց հավասար հնարավորություն կտան 

իրացնելու, իսկ խախտման դեպքում՝ պաշտպանելու իրենց իրավունքները, 

հակառակ դեպքում՝ կխախտվեն ոչ միայն հավասարության, խտրականության 

արգելման, այլ նաև իրավունքի գերակայության և իրավական որոշակիության 

սահմանադրական սկզբունքները: Պետության հայեցողությունն է սահմանել 

կենսաթոշակի ձևերը, դրանց նշանակման կարգը և պայմանները, սակայն այդ 

հայեցողությունն իրականացնելիս պետությունը պարտավոր է պահպանել 

վերոնշյալ սկզբունքները: Մինչդեռ վիճարկվող նորմերը հնարավորություն չեն 

տալիս այն անձանց, որոնց ապահովագրական ստաժի վերաբերյալ փաստաթղթերը 

բացակայում են, հավասարապես օգտվել այն իրավունքից, որից օգտվում են 

ապահովագրական ստաժի վերաբերյալ փաստաթուղթ ունեցող անձինք: 

Վիճարկվող դրույթի կիրառմամբ ձևական հիմքով (ստաժը հիմնավորող 

փաստաթղթերի բացակայություն) անհավասար դրություն է ստեղծվում 

փաստացիորեն միևնույն ապահովագրական ստաժն ունեցող անձանց միջև»37։ 

 Սահմանադրական դատարանը վիճարկվող նորմերը գնահատել է սոցիալական 

պետության հիմնական խնդիրների տեսանկյունից, որոնք ստացել են 

համապատասխան սահմանադրական ամրագրում։ Մասնավորապես, իր ՍԴՈ-649 

որոշման մեջ38 Սահմանադրական դատարանը արձանագրել է, որ «Նկատի 

ունենալով, որ օրենքի 11-րդ հոդվածի հատկապես 2-րդ մասի գործողության 

հետեւանքով նյութական դժվարին վիճակում հայտնվածների զգալի մասը 

թոշակառուներ են, այդ նորմերը խոչընդոտում են Սահմանադրության 48-րդ 

հոդվածի 12-րդ կետի պահանջի կատարումը, որով սոցիալական պետության 

հիմնական խնդիրներից է հռչակվել տարեց մարդկանց արժանապատիվ 

կենսամակարդակի ապահովումը»։ 

 Սահմանադրական դատարանը իրավական գնահատական է տվել սոցիալական 

իրավունքների իրացման հետ կապված հետընթաց կարգավորմանը, 

մասնավորապես, նշելով, որ «Կատարված աշխատանքի վարձատրությունից 

զրկելը, նախկինում սոցիալական ապահովության պարտադիր վճարների 

կատարումով վաստակած կենսաթոշակի վճարման կասեցումը, ինչպես նաեւ մինչ 

օրենքի ընդունումը կայացած աշխատանքային պայմանագրերով չնախատեսված 

նոր պայման ավելացնելու պարտադրանքը նշանակում է՝ հակառակ 

սահմանադրական այս պահանջին, հետադարձ ուժ տալ օրենքին: Օրենքի 

հետադարձ գործողությունն առավել ցայտուն է այն բազմաթիվ դեպքերում, երբ 

աշխատավարձի կամ թոշակի վճարումների ուշացման հետեւանքով քաղաքացին 

զրկվել է օրենքի ուժի մեջ մտնելուն նախորդող տարվա կենսաթոշակից կամ 

աշխատավարձից»39: 

                                                             
37 Կետ 10 
38 Տե՛ս, concourt.am/armenian/decisions/common/2006/sdv-649.htm, կետ 4 
39 ՍԴՈ-649 
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5.Գործող սահմանադրությունում սոցիալ-տնտեսական և մշակութային 

իրավունքների վերաբերյալ նորմատիվ իրավական ակտերի 

սահմանադրականության վիճարկելիության սահմանափակման վիճահարույց 

բնույթը Սահմանադրության այլ հոդվածների հետ համակարգային 

փոխկապակցվածության տեսանկյունից 

Սահմանադրությունում սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրավունքների 

վերաբերյալ նորմատիվ իրավական ակտերի սահմանադրականության վիճարկելիության 

սահմանադրական սահմանափակումը վիճահարույց է ՀՀ գործող Սահմանադրության 

այլ հոդվածների հետ համակարգային փոխկապակցվածության տեսանկյունից՝ 

հետևյալ հիմնավորումներով․ 

1. ՀՀ Սահմանադրության 1-ին հոդվածը սահմանում է, որ Հայաստանի 

Հանրապետությունը, ի թիվս այլոց, սոցիալական պետություն է։ ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանն իր ՍԴՈ-1142 որոշման մեջ40 անդրադառնալով 

սոցիալական պետության հասկացությանը, մեկնաբանել է այն, արձանագրելով, 

որ ««սոցիալական» եզրույթը դիտարկվում է որպես սոցիալական պետության 

բնութագրիչ», և որ «իրեն նաեւ սոցիալական հռչակած պետությունը 

սահմանադրորեն որդեգրում է մարդկանց սոցիալական կյանքին առնչվող 

խնդիրների նկատմամբ հստակ դիրքորոշումներ։ Դրանց թվում՝ սոցիալական 

ապահովության իրավունքը ճանաչվել է որպես Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների հիմնական իրավունքներից մեկը եւ 

Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի ուժով պետությունը սահմանափակված է 

նաեւ այս իրավունքով՝ որպես անմիջականորեն գործող իրավունք»: ՍԴՈ-1424 

որոշման մեջ Սահմանադրական դատարանն արձանագրել է, որ «Սոցիալական 

իրավունքների ամրագրումն ու այդ իրավունքների իրականացման ապահովումը 

բխում է Սահմանադրության 1-ին հոդվածի պահանջից, համաձայն որի՝ 

Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական պետություն է»41։ 

Սահմանադրական դատարանը, ըստ էության, իր իրավական 

դիրքորոշումներում արձանագրել է սոցիալական իրավունքների ու դրանց 

իրականացման ապահովման պարտականության կապը սոցիալական 

պետության կոնցեպտի հետ։ Սոցիալ-տնտեսական իրավունքների վերաբերյալ 

նորմատիվ ակտերի սահմանադրականության վիճարկելիության 

սահմանափակումը իրավակիրառ պրակտիկայում կարող է հանգեցնել դրանց 

իրացման անհնարինության, օրինակ այն դեպքում, երբ պետությունը, ի դեմս իր 

օրենսդիր մարմնի, ընդունել է անձի այս կամ այն սոցիալական իրավունքի 

էությունը խախտող, այն ոչ իրավաչափ կերպով սահմանափակող օրենք, կամ 

տվյալ օրենքի դրույթները չեն սահմանել անհրաժեշտ կառուցակարգեր ու 

                                                             
40 concourt.am/armenian/decisions/common/2014/pdf/sdv-1142.pdf, կետ 7 
41 concourt.am/armenian/decisions/common/2018/pdf/sdv-1424.pdf, կետ 4.1. 
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ընթացակարգեր սոցիալական իրավունքի արդյունավետ իրականացման 

համար։ Հետևաբար, պետության կողմից անձի սոցիալական իրավունքի իրացման 

իր պարտականության կատարման նկատմամբ սահմանադրական 

վերահսկողությունը ուղղված է նաև սոցիալական պետության կոնցեպտի իրացմանը։ 

Այս առումով, գործող սահմանափակումը չի համապատասխանում սոցիալական 

պետության կոնցեպտին, և հետևաբար՝ հակասում է Սահմանադրության 

անփոփոխելի՝ 1-ին հոդվածին։   

2. Սահմանադրական դատարանում ֆիզիկական անձանց կողմից 

սոցիալ-տնտեսական իրավունքների դատական վիճարկելիության 

անհնարինությունը չի համապատասխանում նաև Սահմանադրության 1-ին 

հոդվածում ամրագրված «իրավական պետության» կոնցեպտին, քանի որ, 

ինչպես արձանագրել է ՀՀ սահմանադրական դատարանն իր ՍԴՈ-66542 

որոշման մեջ՝ իրավական պետությանն անհարիր է այն իրավիճակը, երբ օրենքով 

ու իրավակիրառական պրակտիկայի կողմից բացառվում են ֆիզիկական եւ 

իրավաբանական անձանց դիմումների հիման վրա առանձին իրավական 

ակտերի՝ օրենքին համապատասխանության հարցի դատական 

վերահսկողությունը»։ Այս դիրքորոշումը, ըստ էության, իրավական 

գնահատական է տալիս մի խումբ իրավական ակտերի՝ դատական 

վերահսկողության ենթակա չլինելու երևույթին (տվյալ դեպքում՝ 

ենթաօրենսդրական ակտերի՝ օրենքներին համապատասխանություն ստուգելու 

առումով)։ Իրավական պետության կոնցեպտի տեսանկյունից սույն 

դիրքորոշումը տարածելի է նաև մարդու իրավունքների վերաբերյալ ընդունված 

իրավական ակտերի սահմանադրականության վիճարկման սահմանափակման 

վրա, քանի որ խոսք է գնում բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող ակտին 

համապատասխանության մասին։ Հետևաբար, իրավական պետությանը հարիր չէ 

այնպիսի իրավիճակը, երբ առանձին խումբ իրավունքների վերաբերյալ ակտերը 

դուրս են մնոււմ սահմանադրականության վիճարկման ընդհանուր կոնցեպտից և 

ֆիզիկական անձինք չեն կարողանում վիճարկել դրանք Սահմանադրական 

դատարանում։ Այսպիսով, Սահմանադրության 3-րդ գլխով սահմանված 

իրավունքների վերաբերյալ նորմատիվ իրավական ակտերի դատական 

վիճարկելիության սահմանափակումը չի համապատասխանում 

Սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածով սահմանված իրավական 

պետության սկզբունքին։ 

3. Գործող սահմանադրությունում սոցիալ-տնտեսական և մշակութային 

իրավունքների դատական վիճարկելիության սահմանադրական սահմանափակումը 

վիճահարույց է նաև իրավունքների դատական պաշտպանության իրավունքի 

տեսանկյունից, ներառյալ գործող սահմանադրության ամրագրումների 
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առումով, քանի որ Սահմանադրության 61-րդ հոդվածը սահմանում է 

յուրաքանչյուրի՝ իր իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ 

դատական պաշտպանության իրավունքը, որը վերաբերում է բոլոր, ներառյալ 

սոցիալ-տնտեսական իրավունքներին։ Հետևաբար, սահմանադրության 2-րդ 

գլխում ամրագրված իրավունքի իրացումը սահմանափակվում է 3-րդ գլխի 

իրավակարգավորումների դատական պաշտպանության սահմանափակման 

արդյունքում, և անձը իր սահմանադրական արդարադատական իրավունքը չի 

կարողանում իրացնել սոցիալ-տնտեսական իրավունքների հետ կապված 

հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի 

սահմանադրականության վիճարկման հետ կապված։ 

4. Դիտարկվող սահմանափակումը վիճահարույց է նաև իրավունքի 

գերակայության սկզբունքի տեսանկյունից։ Իրավունքի գերակայության 

սկզբունքը, ի թիվս այլոց, նշանակում է, որ իշխանության որևէ ճյուղ չի կարող 

վեր լինել սահմանադրությունից և գործել կամայականորեն։ Այսպես, օրենսդիր 

իշխանության կողմից ընդունված ակտերի սահմանադրականության ստուգման 

հնարավորությունը, inter alia, իրավունքի գերակայության սկզբոււնքի իրացումն 

է։ Հետևաբար, ֆիզիկական անձանց և ՄԻՊ-ի դիմումների հիման վրա օրենսդիր 

մարմնի կողմից սոցիալ-տնտեսական իրավունքների վերաբերյալ ընդունված 

օրենսդրական ակտերի  դատական վիճարկման հնարավորության 

սահմանափակումը իրավունքի գերակայության սկզբունքի խախտում է։  Ինչպես 

նշել է Սահմանադրական դատարանն իր ՍԴՈ-731 որոշման մեջ43․ «ՀՀ 

Սահմանադրության 14.1. հոդվածն ամրագրում է օրենքի առջեւ բոլորի 

հավասարության սկզբունքը: Այս հոդվածի պահանջներին համապատասխան 

պետության պոզիտիվ սահմանադրական պարտականությունն է ապահովել 

այնպիսի պայմաններ, որոնք նույն կարգավիճակն ունեցող անձանց հավասար 

հնարավորություն կտան իրացնելու, իսկ խախտման դեպքում՝ պաշտպանելու 

իրենց իրավունքները, հակառակ դեպքում՝ կխախտվեն ոչ միայն 

հավասարության, խտրականության արգելման, այլ նաեւ իրավունքի 

գերակայության եւ իրավական որոշակիության սահմանադրական 

սկզբունքները: Պետության հայեցողությունն է սահմանել կենսաթոշակի ձեւերը, 

դրանց նշանակման կարգը եւ պայմանները, սակայն այդ հայեցողությունն 

իրականացնելիս պետությունը պարտավոր է պահպանել վերոնշյալ 

սկզբունքները»:  

5. Սահմանադրության 3-րդ գլխում ամրագրված սոցիալ-տնտեսական 

իրավունքների դատական վիճարկելիության սահմանափակումը 

խնդրահարույց է նաև այդ իրավունքների վերաբերյալ օրենսդրական 

կարգավորումներ սահմանելիս օրենսդիր մարմնի հայեցողության 
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սահմանների սահմանափակման չափանիշների առումով։ Այս 

տեսանկյունից, ի տարբերություն հիմնական իրավունքների և 

ազատությունների, սահմանադրական ամրագրում ստացած իրավունքները 

կարգավորելիս դրանց արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ 

կազմակերպական կառուցակարգեր և ընթացակարգեր սահմանելու 

պարտականության /հոդված 75/, համաչափության սկզբունքի /հոդված 78/,  

իրավական որոշակիության սկզբունքի /հոդված 79/, իրավունքի էության 

անխախտելիության /հոդված 80/  սահմանադրական կարգավորումները ըստ 

Սահմանադրության44 մեջ տեղ գտած ձևակերպումների՝ չեն համարվում սոցիալ-

տնտեսական իրավունքները կարգավորող օրենսդրական ակտեր ընդունելիս 

օրենսդրի հայեցողության սահմանափակման չափանիշներ։ Մատնանշված 

բոլոր հոդվածներում սահմանադիրն օգտագործել է «հիմնական իրավունքներ և 

ազատություններ» ձևակերպումը՝ շեշտադրելով դրանց գործողությունը միայն 

Սահմանադրության 2-րդ գլխով ամրագրված իրավունքների և 

ազատությունների վրա տարածելու հանգամանքը։  

6. Դիտարկվող սահմանափակումը խնդրահարույց է Սահմանադրության 

մեջ տեղ գտած սոցիալ-տնտեսական իրավունքների սահմանադրականության 

վիճարկման վերաբերյալ սահմանադրական համակարգային լուծումների 

տեսանկյունից։ Այսպես, ՍԴ դիմող սուբյեկտների և նրանց դիմումների 

«առարկայի ու սահմանների» վերաբերյալ սահմանադրական նորմերի45 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ պատգամավորների ընդհանուր թվի 

առնվազն մեկ հինգերորդը, Հանրապետության նախագահը, Կառավարությունը 

և դատարանները կարող են դիմել Սահմանադրական դատարան, ի թիվս այլոց, 

նաև սոցիալ-տնտեսական իրավունքների վերաբերյալ ընդունված նորմատիվ 

իրավական ակտերի Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցով։ 

Այս տարբերակված մոտեցումը անձի սոցիալ-տնտեսական իրավունքների 

պաշտպանության և նրա սահմանադրական արդարադատական իրավունքի 

իրացվելիության տեսանկյունից արդարացված չէ, հատկապես, եթե հաշվի 

առնենք, որ վերոնշյալ սուբյեկտները որպես սահմանադրական 

վերահսկողության նախաձեռնող սուբյկետներ, բավականին պասիվ են46։ 

Հետևաբար, ստացվում է, որ սահմանադիրը խնդիր է տեսնում ոչ թե ընդհանրապես 

սոցիալ-տնտեսական իրավունքների վերաբերյալ նորմատիվ ակտերի դատական 

վիճարկելիության ինստիտուտի, այլ դիմող սուբյեկտների առումով։ Նման 

տարբերակված մոտեցումը խնդրահարույց է և դրա իրավաչափությունը 

հիմնավորված չէ։ 

 

                                                             
44 concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm 
45 Տես ՀՀ Սահմանադրության 168 և 169 հոդվածներ 
46 Տես ՍԴ տարեկան հաղորդումները, http://concourt.am/armenian/report/index.htm  

http://concourt.am/armenian/report/index.htm
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6. Սոցիալ-տնտեսական իրավունքների դատական վիճարկման իրավունքի 

սահմանափակման իրավական գնահատականը Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից 

Հարկ է նշել, որ Սահմանադրական դատարանում ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ 

գլխում ամրագրված սոցիալ-տնտեսական իրավունքների դատական վիճարկելիության 

վերաբերյալ իր մտահոգությունն է հայտնել նաև Վենետիկի հանձնաժողովը, որը 

կարևորելով այդ իրավունքների օրենսդրական իմպլեմենտացիայի անհապաղ 

իրականացումը, հարցադրումներ է կատարել այս «վիրտուալ» երաշխիքների դատական 

պաշտպանության հնարավորության, իմպլեմենտացնող օրենսդրության չընդունման 

դեպքում Սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորության հետ կապված47։ 

 

7. Սոցիալ-տնտեսական իրավունքների դատական վիճարկման իրավունքի 

սահմանափակման խնդրահարույց բնույթը ՀՀ միջազգային 

պարտավորությունների տեսանկյունից 

ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին 

դաշնագրի 2-րդ հոդվածի համաձայն․ «1. Սույն Դաշնագրի մասնակից յուրաքանչյուր 

պետություն պարտավորվում է իր ունեցած ռեսուրսների առավելագույն սահմաններում, 

անհատապես և միջազգային օգնության ու համագործակցության միջոցով, ձեռնարկել 

միջոցներ, մասնավորապես, տնտեսական և տեխնիկական բնագավառներում, 

պրոգրեսիվորեն հասնելու համար սույն Դաշնագրում ճանաչվող իրավունքների լիարժեք 

իրականացմանը` բոլոր պատշաճ միջոցներով, ներառյալ, մասնավորապես, 

օրենսդրական միջոցների ընդունմամբ: 2. Սույն Դաշնագրի մասնակից պետությունները 

պարտավորվում են երաշխավորել, որ սույն Դաշնագրով հռչակված իրավունքները 

կիրականացվեն առանց որևէ խտրականության, այն է` անկախ ռասայից, մաշկի գույնից, 

սեռից, լեզվից, կրոնից, քաղաքական կամ այլ համոզմունքից, ազգային կամ սոցիալական 

ծագումից, ծննդից, գույքային կամ այլ դրությունից»: 

Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես դաշնագիրը վավերացրած պետություն, 

ստանձնել է վերոնշյալ հոդվածում ամրագրված պարտավորությունը։ Այս 

պարտավորության իրականացման տեսանկյունից սահմանադրական նորմերի 

գնահատման համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ դաշնագրով ստանձնած 

պարտավորության բովանդակության և այդ պարտավորության շրջանակներում սոցիալ-

տնտեսական իրավունքների դատական վիճարկելիության վերաբերյալ 

մեկնաբանություններին։ 

 Մասնավորապես, Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների 

հարցերով կոմիտեն իր Դաշնագրի ներպետական կիրառման վերաբերյալ թիվ 9 Ընդհանուր 

մեկնաբանությունում48 նշել է․ «․․․Բոլոր այն դեպքերում, երբ դաշնագրով սահմանված 

                                                             
47Տե՛ս, https://venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015rev-arm , կետ 64 
48 https://www.refworld.org/pdfid/47a7079d6.pdf 

 

https://venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015rev-arm
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իրավունքը չի կարող լիարժեք արդյունավետության իրացվել առանց դատական 

իշխանության ներգրավվածության, դատական պատպանության միջոցներն 

անհրաժեշտություն են»։ «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների 

խիստ դասակարգումը, որի արդյունքում այդ իրավունքները դուրս են մնում 

դատարանների տիրույթից, համարվում են կամայական և չեն համապատասխանում այն 

սկզբունքին, որ մարդու իրավունքների երկու խումբը անբաժանելի են և փոխկապակցված։ 

Դա նաև կտրուկ նվազեցնում է դատարանների կարողությունը՝ պաշտպանելու 

հասարակության առավել խոցելի և ոչ բարենպաստ իրավիճակում գտնվող անձանց 

խմբերի իրավունքները»։ 

 Նշված մեկնաբանությունների համատեքստում սահմանադրության 

մակարդակում սոցիալ-տնտեսական իրավունքների վերաբերյալ ընդունված նորմատիվ 

իրավական ակտերի սահմանադրականության վիճարկելիության սահմանափակումը կարող է 

համարվել վիճահարույց և Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին 

դաշնագրով ստանձնած պարտավորությանը հակասող։ Ըստ էութան, 2015թ․ սահմանադրական 

փոփոխություններով սահմանված սահմանափակումը խախտում է  Տնտեսական, սոցիալական 

և մշակութային իրավունքների մասին դաշնագրի 2րդ հոդվածը՝ ինչպես պետության 

պարտավորությանը տրված վերոնշյալ մեկնաբանության, այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական 

իրավունքների պաշտպանության ոլորտում հետընթաց միջոցի արգելքի տեսանկյունից։  

  

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Սույն փաստաթղթում ներկայացված ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը 

թույլ են տալիս կատարել հետևյալ եզրահանգումները․ 

 Սոցիալ-տնտեսական իրավունքները կարգավորող նորմատիվ իրավական կատեր 

սահմանադրականության վիճարկելիությունը ապահովում է այդ իրավունքների 

խախտման դեպքում արդյունավետ պաշտպանության միջոցի իրավունքը և 

հանդիսանում է պետության կողմից այս իրավունքների կապակցությամբ ունեցած 

պարտավորությունների կատարման իրավական գնահատման գործիք։ 

 ՀՀ գործող սահմանադրությունում սոցիալ-տնտեսական իրավունքների 

իրավունքները կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի 

սահմանադրականության վիճարկումը ֆիզիկական անձանց և Մարդու 

իրավունքների պաշտպանի կողմից սահմանափակված է, ինչը վիճահարույց է 

սահմանադրական սկզբունքներին ու Սահմանադրության փոխկապակցված այլ 

կարգավորումներին համապատասխանության տեսանկյունից։ 

 Սոցիալ-տնտեսական իրավունքները կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի 

սահմանադրականության վիճարկելիության սահմանափակումը հիմնված չէ ՀՀ 

սահմանադրական արդարադատական  փորձի վրա և կարող է դիտարկվել որպես 

արհեստածին օրակարգ։ 
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 Սոցիալ-տնտեսական իրավունքները կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի 

սահմանադրականության վիճարկելիության սահմանափակումը հանդիսանում է ՀՀ 

միջազգային պարտավորությունների խախտում։ 

 Սոցիալ-տնտեսական իրավունքների վերաբերյալ իրավական ակտերի 

սահմանադրականության վիճարկելիության սահմանափակումը լրջորեն 

նվազեցնում է սոցիալ-տնտեսական իրավունքների խախտումների դեպքում 

պաշտպանության միջոցների հասանելիությունը։ Այն նաև թուլացնում է 

պետության հաշվետվողականությունը և զսպման մեխանիզմը, ինչը հանգեցնում է 

խախտումների համար անպատժելիության խթանմանը։   

 

 

ԱՌԱՋԱՐԿ 

 

Ելնելով վերոգրյալից, առաջարկում ենք սահմանադրորեն ամրագրել ինչպես 

ֆիզիկական անձանց, այնպես էլ Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից բոլոր 

սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների վերաբերյալ ընդունված 

նորմատիվ իրավական ակտերի սահմանադրականության վիճարկման 

իրավունքը/հնարավորությունը: 
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Բաժին 3. Սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների  

երաշխիքների ուժեղացման, դրանց՝ ՀՀ միջազգային իրավական 

պարտավորություններից բխող պահանջներին համապատասխանեցման 

հիմնավորումներ 

 

Ն․ Փիլիպոսյան 

 

 

1. ՀՀ միջազգային պարտավորությունները սոցիալական, տնտեսական և 

մշակութային իրավունքների պաշտպանության ոլորտում 

 

 

Սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքներն իրենց ուրույն տեղն 

ունեն միջազգային մարդու հիմնարար իրավունքների շարքում: Այս իրավունքներն առաջին 

անգամ միջազգային իրավական ամրագրում ստացան 1966թ-ին ՄԱԿ-ի Սոցիալական, 

տնտեսական, մշակութային իրավունքների մասին դաշնագրում (այսուհետ՝ Դաշնագիր):  

Մինչ օրս Դաշնագիրը վավերացվել է 176 պետությունների49, այդ թվում ՀՀ կողմից 1993թ-

ին: Դաշնագրի նախաբանում նշված է. «…Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 

համաձայն վախից ու կարիքից զերծ մարդկային ազատ անհատի իդեալը կարող է իրականացվել 

միայն, եթե ստեղծվեն այնպիսի պայմաններ, որոնցում յուրաքանչյուրը կարող է օգտվել իր 

տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքներից, ինչպես որ քաղաքացիական և 

քաղաքական իրավունքներից…»: 

Այսպիսով, Դաշնագիրը սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների 

պաշտպանությունը դնում է քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների 

պաշտպանության հետ մի նժարի վրա: Դաշնագրի 3-րդ մասում ամրագրված են սոցիալ-

տնտեսական այնպիսի իրավունքների, ինչպիսին են. 

 աշխատանքի իրավունքը (հոդված 6),  

 սոցիալական ապահովության, այդ թվում սոցիալական ապահովագրության 

իրավունքը (հոդված 9),   

 բավարար կենսամակարդակի իրավունքը (հոդված 11), 

  ֆիզիկական և հոգեկան առողջության առավելագույնս հասանելի մակարդակի 

իրավունքը (հոդված 12),  

 կրթության իրավունքը (հոդված 13) 

  այլ իրավունքների երաշխիքներ: 

 

Վերոնշյալ բոլոր իրավունքների բովանդակությունը, պետության 

պարտավորությունների նվազագույն չափը, դրանց իրականացման նկատմամբ կիրառելի 

                                                             
49 Տե՛ս, Status of Ratification Interactive Dashboard, https://indicators.ohchr.org/  

https://indicators.ohchr.org/
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սկզբունքներն ու չափորոշիչները, ինչպես նաև հնարավոր խախտման դեպքերն ու 

դատական վերահսկողության հնարավոր սահմանները տեղ են գտել Դաշնագրի Կոմիտեի 

մեկնաբանություններում և որոշումներում, որոնց կանդրադառնանք ստորև: Դաշնագրի 

կոմիտեի պրակտիկան Սահմանադրության 81-րդ հոդվածի համաձայն պետք է հաշվի առնվի 

հիմնական իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ Սահմանադրությունում 

ամրագրված դրույթները մեկնաբանելիս:  

     Դաշնագրի 2-րդ հոդվածն ամրագրում է անդամ պետությունների 

պարտավորությունը առկա ռեսուրսների առավելագույն սահմաններում ձեռնարկելու 

բոլոր համապատասխան, ներառյալ օրենսդրական միջոցները Դաշնագրում ճանաչվող 

իրավունքների պրոգրեսիվ կերպով լրիվ իրականացման նպատակով: Պետության 

պարտավորությունների պրոգրեսիվ իրականացման սկզբունքին և անդամ 

պետությունների պարտավորության բնույթին Կոմիտեն անդրադարձել է իր 3-րդ 

ընդհանուր մեկնաբանությամբ50՝ ամրագրելով, որ թեև Դաշնագիրը պրոգրեսիվ 

իրականացման հնարավորություն է տալիս և ճանաչում է որոշ հապաղումներ ռեսուրսների 

սահմանափակ լինելու արդյունքում, բայց այն նաև որոշ պարտավորություններ է 

սահմանում պետությունների համար, որոնք անմիջական գործողություն պետք է ունենան: 

Այսպիսի պարտավորություններից 2-ը հատկապես կարևորվում են. 

 երաշխավորված իրավունքները պետք է իրականացվեն առանց 

խտրականության, 

 իրավունքների իրականացման ուղղությամբ պետք է համապատասխան 

միջոցներ (քայլեր) ձեռնարկվեն: 

Այս կապակցությամբ Սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների 

կոմիտեն արձանագրում է51, որ պետության կողմից քայլերի  «բոլոր համապատասխան 

միջոցներով, ներառյալ օրենսդրականը» ներառում է նաև սահմանադրական դրույթների 

ամրագրումը և հատկապես դրանց թուլացման, էական փոփոխման դեպքում կամ հետընթաց 

քայլերի կիրառման դեպքում դրանց համապատասխանությունը պետք է ուսումնասիրման և 

գնահատման առարկա դառնա: Կոմիտեն արձանագրել է նաև, որ թեև իրավունքների 

պրոգրեսիվ իրականացումը ժամանակ է տրամադրում պետություններին օբյեկտիվ 

խնդիրները հաշվի առնելով, բայց, այնուամենայնիվ, Դաշնագրով պետությունների համար 

պարտավորություն է սահմանված ձգտել իրավունքների ամբողջական իրականացման: 

2015թ. փոփոխությունները ձախողել են այդ առաջընթացը և ներկայիս սահմանադրական 

փոփոխությունների գործընթացը պետք է ծառայի այդ հետևանքի շտկմանը: 

ՀՀ կողմից վավերացված փաստաթղթերի շարքում սոցիալ-տնտեսական 

իրավունքներն ամրագրող համապարփակ տարածաշրջանային փաստաթուղթ է 

Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիան (այսուհետ՝ Խարտիա): Խարտիան 

                                                             
50 Տե՛ս, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 3 

https://www.refworld.org/pdfid/4538838e10.pdf  
51 Տե՛ս, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 3 

 

https://www.refworld.org/pdfid/4538838e10.pdf
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վավերացվել է ՀՀ կողմից 2004թ-ին: Խարտիայում ամրագրված են մի շարք սոցիալ-

տնտեսական իրավունքներ, որոնցից պետությունները ընտրում են այն իրավունքների 

նվազագույն ծավալը, որով պետությունն իրեն պարտավորված է զգում: Խարտիայով 

ստանձնած պարտավորությունների կատարման վերահսկողությունն իրականացնում է 

Սոցիալական իրավունքի եվրոպական կոմիտեն, որն ազգային զեկույցների հիման վրա 

տալիս է իր եզրակացությունները` ազգային օրենսդրության և Խարտիայի դրույթների 

համապատասխանության վերաբերյալ: Խարտիան վավերացնելիս ՀՀ-ն իրեն 

պարտավորված է համարել շուրջ 20 հոդվածներով ամրագրված իրավունքներով, որոնց 

թվին են պատկանում հետևյալ իրավունքները.  

 աշխատանքի իրավունքը (2-րդ մաս հոդված 1),  

 սոցիալական ապահովության իրավունքը (2-րդ մաս հոդված 12),  

 բժշկական և սոցիալական օգնության իրավունքը (2-րդ մաս հոդված 13), 

 սոցիալական ապահովության ծառայություններից օգտվելու իրավունքը (2-րդ 

մաս հոդված 14) 

 այլ սոցիալ-տնտեսական իրավունքներ: 

 

Սոցիալական իրավունքների եվրոպական կոմիտեն ևս ունի բավականին ծավալուն 

պրակտիկա նշված իրավունքների մեկնաբանման և դրանց ապահովման ուղղությամբ 

պետությունների կատարած քայլերի գնահատման ուղենիշների սահմանման 

տեսանկյունից: 

Թե Դաշնագրի կոմիտեին, թե Սոցիալական իրավունքների եվրոպական կոմիտեին 

ՀՀ-ն ներկայացնում է պարբերական զեկույցներ՝ ներառելով այն բոլոր օրենսդրական և այլ 

բնույթի միջոցառումները, որոնք իրականացրել է ամրագրված իրավունքների ապահովման 

համար: 

Մի շարք սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքներ ամրագրված են 

նաև ՀՀ կողմից վավերացված այլ միջազգային և տարածաշրջանային փաստաթղթերում, 

ինչպիսիք են Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-

ի կոնվենցիան, Երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, Մարդու 

իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 1-ին լրացուցիչ արձանագրությունը և այլն: 

Այսպիսով, ՀՀ կողմից վավերացված մարդու իրավունքների փաստաթղթերի, 

մասնավորապես Դաշնագրի և Խարտիայի շրջանակներում արդեն իսկ ձևավորվել է 

բավականին ծավալուն իրավական պրակտիկա և մեկնաբանվել են սոցիալական, 

տնտեսական և մշակութային իրավունքների բովանդակությունը, պետության 

պարտավորությունների ծավալը և իրավունքների իրացման սկզբունքները:  
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2. Սոցիալական, տնտեսական մի շարք իրավունքների 

սահմանադրաիրավական երաշխիքների բարձրացման անհրաժեշտությունը՝ 

ՀՀ միջազգային պարտավորությունների ապահովման տեսանկյունից 

 

2015թ. սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում սահմանադրական 

ամրագրում չստացան բավարար կենսամակարդակի, ներառյալ բնակարանի կամ 

կենսապայմանների բարելավման իրավունքը, նվազեցվեցին սոցիալական ապահովության 

իրավունքի, աշխատանքային իրավունքների (որպես անմիջականորեն գործող 

իրավունքների), կրթության իրավունքի (մասնավորապես՝ պարտադիր կրթության մասով) 

և առողջության իրավունքի երաշխիքները (մասնավորապես առողջ շրջակա միջավայրի 

իրավունքի մասով): Միևնույն ժամանակ առողջության, աշխատանքի, սոցիալական 

ապահովության և կրթության իրավունքները ևս ունեն սահմանադրաիրավական 

ամրագրման բարելավման կարիք՝ ՀՀ միջազգային պարտավորություններին համահունչ 

բովանդակություն և պաշտպանության ռեժիմ ապահովելու տեսանկյունից: 

Ստորև կներկայացնենք առողջության, աշխատանքի, կրթության, սոցիալական 

ապահովության և բավարար կենսամակարդակի իրավունքների  սահմանադրաիրավական 

բովանդակության և ՀՀ վավերացրած միջազգային մարդու իրավունքների 

փաստաթղթերում այս իրավունքների ստացած  համապատասխան բովանդակության 

միջև առկա անհամապատասխանություններն ու կհիմնավորենք համապատասխան 

փոփոխությունների անհրաժեշտությունը: 

 

i. ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 
 

Առողջության իրավունքի սահմանադրաիրավական ամրագրումն ու 

բովանդակությունը 

Առողջության իրավունքին առնչվող սահմանադրաիրավական երաշխիքներն 

ամրագրված են ՀՀ Սահմանադրության 25-րդ, 85-րդ և 86-րդ հոդվածներում: 

ՀՀ Սահմանադրության 85-րդ հոդվածով ամրագրված է առողջության պահպանման 

իրավունքը, ըստ որի «յուրաքանչյուր ոք, օրենքին համապատասխան, ունի առողջության 

պահպանման իրավունք» և «օրենքը սահմանում է անվճար հիմնական բժշկական 

ծառայությունների ցանկը և մատուցման կարգը»:  

Սահմանադրության 86-րդ հոդվածի 7-րդ ենթակետը «բնակչության առողջության 

պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացումը, արդյունավետ և մատչելի 

բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծումը» դասել է պետության 

քաղաքականության հիմնական նպատակների շարքին:  

2015թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունում ամրագրվել է ֆիզիկական և 

հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքը (հոդված 25):  
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Միևնույն ժամանակ, առողջության պաշտպանությունը նշված է որպես մի շարք 

իրավունքների սահմանափակման հիմք, մասնավորապես, ֆիզիկական և հոգեկան 

անձեռնմխելիության, մասնավոր և ընտանեկան կյանքի, պատվի ու բարի համբավի 

անձեռնմխելիության, բնակարանի անձեռնմխելիության, հաղորդակցության 

ազատության և գաղտնիության, անձնական տվյալների պաշտպանության, ամուսնանալու 

ազատության, ազատ տեղաշարժվելու, մտքի, խղճի և կրոնի ազատության, կարծիքի 

արտահայտման ազատության, հավաքների ազատության և միավորումների 

ազատության: 

Առողջության պահպանման իրավունքն ամրագրող 85-րդ հոդվածը ձևակերպված է, 

որպես օրենսդրական երաշխիք՝ առողջության պահպանման իրավունքի օրենսդրական 

կարգավորման ուղենիշ և ոչ որպես անձի սուբյեկտիվ վիճարկելի իրավունք: Ուստի այս 

իրավունքի սահմանադրաիրավական բովանդակությունը չի բացահայտվել ՀՀ 

սահմանադրական դատարանի կողմից՝ նաև դրա սահմանադրաիրավական 

վիճարկելիության իրավունքի բացակայության պատճառով: 

14.09.2010թ. ՍԴՈ-913 որոշմամբ Սահմանադրական դատարանը 2005թ. 

խմբագրությամբ սահմանադրությամբ ամրագրված բժշկական օգնության և 

սպասարկման՝ անձի սահմանադրական իրավունքի իրացման մատչելիության 

ապահովումը գնահատելու համար անդրադարձել է նաև բնակչության առողջության 

պահպանման նպատակային ծրագրեր իրականացնելու և արդյունավետ ու մատչելի 

բժշկական սպասարկման պայմաններ ապահովելու վերաբերյալ պետության 

սահմանադրական պարտականության երաշխավորված կատարումն ապահովելու 

անհրաժեշտությունը: 

Ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքին Սահմանադրական 

դատարանն անդրադարձել է 30.01.2020թ. կայացված ՍԴՈ-1504 որոշմամբ և այս 

իրավունքի բովանդակությունը տարածել է անգործունակ անձանց՝ իրենց նկատմամբ 

իրականացվող բժշկական միջամտություններին պատշաճ մասնակցության իրավունքի, 

իրազեկված համաձայնություն ստանալու պահանջի անհրաժեշտության, իրենց 

վերաբերյալ բժշկական տեղեկությունների մատչելիության իրավունքի, երեխայի՝ իր 

նկատմամբ կատարվող բժշկական տեղեկությունների մատչելիության իրավունքին և 

այլն52: 

 

Առողջության իրավունքի, որպես հիմնարար մարդու իրավունքի միջազգային 

ամրագրումը և բովանդակությունը 

Առողջության իրավունքը մարդու իրավունքների և արժանապատիվ կյանքի 

հասկացության հիմնարար մասն է: Ֆիզիկական կամ հոգեկան առողջության առավելա-

գույնս հասանելի մակարդակից օգտվելու իրավունքն ինքն իրենով նոր չէ: Այն միջազգային 

ամրագրում է գտել Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 1946թ. 

                                                             
52 Տե՛ս, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138724  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138724
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Կանոնադրությամբ, որի նախաբանը առողջությունը սահմանում էր որպես  «ֆիզիկական, 

հոգեբանական, հոգեկան և սոցիալական բարեկեցության վիճակ և ոչ պարզապես 

հիվանդության բացակայություն», «առողջության առավելագույնս հասանելի 

մակարդակից օգտնվելը մարդու հիմնարար իրավունքներից է՝ անկախ ռասային, կրոնից, 

քաղաքական հայացքներից, տնտեսական և սոցիալական վիճակից»: 

Մարդու իրավունքների հռչակագրում առողջության իրավունքն ամրագրված է, 

որպես բավարար կենսամակարդակի իրավունքի մի մաս (հոդված 25): 

Վերջին տարիներին առողջության առավելագույնս հասանելի մակարդակից օգտվե-

լու իրավունքին ավելի շատ ուշադրություն է դարձվել մարդու իրավունքների կոնվենցիոն 

մարմինների, ԱՀԿ-ի և ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի կողմից, որը 2002թ. 

ստեղծեց յուրաքանչյուրի՝ ֆիզիկական կամ հոգեկան առողջության առավելագույնս հասա-

նելի մակարդակից օգտվելու իրավունքի հարցերով հատուկ զեկուցողի մանդատը: Այս 

նախաձեռնությունն օգնեց բացահայտել իրավունքի էությունն ու դրան հասնելու ուղիները: 

ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին 

դաշնագրի 12-րդ հոդվածի շրջանակներում ճանաչվում է յուրաքանչյուրի` ֆիզիկական և 

հոգեկան առողջության առավելագույն հասանելի մակարդակից օգտվելու իրավունքը։ 

Հոդվածի 2-րդ մասն ամրագրում է, որ այն միջոցները, որոնք այդ իրավունքի լիարժեք 

իրականացման համար պետք է ընդունվեն դաշնագրին մասնակցող 

պետությունների կողմից, պետք է ներառել միջոցներ, որոնք անհրաժեշտ են. 

ա/ մեռելածնության և մանկական մահացության կրճատման ապահովման և երեխայի 

առողջ զարգացման, 

բ/ արտաքին միջավայրի հիգիենայի և արդյունաբերության մեջ աշխատանքի 

հիգիենայի բոլոր ասպեկտների բարելավման, 

գ/ համաճարակային, տեղաճարակային, պրոֆեսիոնալ և այլ հիվանդությունների 

կանխարգելման և բուժման, և դրանց դեմ պայքարի, 

դ/ այնպիսի պայմանների ստեղծման, որոնք կապահովեն բժշկական օգնությունը և 

բժշկական խնամքը` հիվանդության դեպքում: 

 

Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիայի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասը53, 

սահմանում է, որ սոցիալական և բժշկական օգնության իրավունքի արդյունավետ 

կիրառումը ապահովելու նպատակով Կողմերը պարտավորվում են՝ երաշխավորել, որ 

ցանկացած անձի, որը չունի համապատասխան ռեսուրսներ և ի վիճակի չէ ապահովելու 

նման ռեսուրսներ իր սեփական ջանքերով կամ այլ աղբյուրներից, 

մասնավորապես` սոցիալական ապահովության ծրագրով տրվող նպաստներով, 

կցուցաբերվի համապատասխան օգնություն, իսկ հիվանդության դեպքում՝ նրա վիճակով 

պայմանավորված խնամք: 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր նախադեպային իրավունքում 

առողջության իրավունքին անդրադարձել է 8-րդ հոդվածի՝ մասնավոր կյանքի նկատմամբ 
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հարգանքի շրջանակներում և մասնավոր կյանքի շրջանակում է մեկնաբանել նաև անձի 

ֆիզիկական, բարոյական և հոգեբանական անձեռնմխելիությունը, ինչպես նաև բժշկական 

միջամտությունը կամ բուժելու ազատությունը:54 Բուժման գիտակցված համաձայնության 

հարցը գերակշռում է ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքում: 

Առողջության իրավունքն ամրագրված է մի շարք երկրների 

սահմանադրություններում, ինչպիսին է Բելգիայի սահմանադրության 23-րդ հոդվածը, 

Բուլղարիայի սահմանադրության 52-րդ հոդվածը, Խորվաթիայի սահմանադրության 59-րդ 

հոդվածը, Էստոնայի սահմանադրության 28-րդ հոդվածը, Նիդերլանդների 

Սահմանադրության 22-րդ հոդվածը և այլն: 

 

Դաշնագրի Կոմիտեն իր N. 14 Ընդհանուր մեկնաբանությամբ անդրադարձել է 

առողջության իրավունքին և սահմանել այն իբրև ընդգրկուն իրավունք, որը 

առողջության պահպանումից զատ, ներառում է մի շարք բաղադրիչներ, ինչպիսիք են՝  

ա) անվտանգ խմելու ջրի և սանիտացիայի մատչելիությունը; բ) անվտանգ 

սննդամթերքի, սնուցման և բնակարանային ապահովումը; գ) առողջ աշխատանքային 

մթնոլորտն ու առողջ շրջակա միջավայրը; դ)կրթության և տեղեկատվության մատչելիությունը, 

այդ թվում՝ սեռական և վերարտադրողական առողջության վերաբերյալ:55 

 

Իրավունքի ապահովման կողմերից մեկն է նաև բնակչության մասնակցությունը 

առողջության վերաբերյալ որոշումների կայացմանը՝ տեղական, ազգային և միջազգային 

մակարդակներում:56 

Առանց յուրաքանչյուր բաղադրիչի պատշաճ ապահովման չենք կարող խոսել 

պետության կողմից` Դաշնագրի 12-րդ հոդվածի շրջանակներում իր պարտավությունների 

լիարժեք իրացման մասին։ 

Կոմիտեն նշել է, որ առողջության իրավունքը չպետք է հասկանալ որպես առողջ 

լինելու իրավունք, քանի որ դա կապված է մի շարք սուբյեկտիվ պատճառների հետ: 

«Առողջության առավելագույնս հասանելի մակարդակը» գնահատվում է հաշվի առնելով 

ինչպես անձի կենսաբանական և սոցիալ-տնտեսական նախապայմանները, այնպես էլ 

պետության հասանելի ռեսուրսները:  

Առողջության իրավունքը ներառում է մի շարք ազատություններ և 

հնարավորություններ (entitlement): Ազատությունները ներառում են յուրաքանչյուրի՝ իր 

առողջությունն ու մարմինը կառավարելու իրավունքը, ներառյալ սեռական և 

վերարտադրողական ազատությունը և խոշտանգումից, առանց համաձայնության 

բժշկական միջամտությունից և փորձերից զերծ լինելու իրավունքները: Ի հակադրություն 

դրան, հնարավորությունները ներառում են այնպիսի առողջապահական համակարգից 
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օգտվելու իրավունքը, որը հավասար հնարավորություն է ընձեռում յուրաքանչյուրին 

օգտվելու առողջության առավելագույնս հասանելի մակարդակից:  

Հետևաբար, առողջության իրավունքը պետք է հասկանալ որպես իրավունք 

օգտվելու բազմազան ծառայություններից, ապրանքներից, տարածքներից և 

պայմաններից, որոնք անհրաժեշտ են առողջության առավելագույնս հասանելի 

մակարդակին հասնելու համար:  

Թեև Դաշնագիրը պետությունների համար իրավունքների պրոգրեսիվ 

իրականացման պարտավորություն է սահմանում և ճանաչում է սահմանափակումները 

ռեսուրսների սահմանափակ լինելու արդյունքում, սակայն այն նաև պետությունների վրա 

որոշակի անմիջականորեն գործող պարտավորություն է դնում: Առողջության իրավունքի 

մասով այսպիսի անմիջականորեն գործող պարտականություններից են իրավունքի՝ 

առանց խտրականության իրականացումը և իրավունքի ամբողջական իրականացման 

ուղղված քայլերի կատարումը: Այդպիսի քայլերը պետք է լինեն մտածված, կոնկրետ ու 

թիրախավորված, լինեն առողջության իրավունքի ամբողջական իրականացման 

ուղղությամբ: Հետևաբար, հանրային առողջության պահպանմանն ուղղված 

քաղաքականությունների մշակումը պետության նվազագույն 

պարտավորություններից է, որի նկատմամբ պետք է իրականացվի նաև 

սահմանադրաիրավական վերահսկողություն: 

 

Սահմանադրական փոփոխության անհրաժեշտությունը 

Այսպիսով, ներկայիս գործող կարգավորմամբ որպես անմիջական գործող 

սուբյեկտիվ իրավունք սահմանադրաիրավական ամրագրում ունի միայն ֆիզիկական ու 

հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքը, իսկ առողջության պահպանման իրավունքը 

ձևակերպված է որպես օրենսդրական երաշխիք: Այս երաշխիքի բովանդակությունը չի 

բացահայտվել ՍԴ կողմից՝ նրան դիմելու սահմանադրաիրավական խոչընդոտների 

առկայության պայմաններում:  

ՀՀ կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերով ՀՀ ստանձնած 

պարտավորությունների շրջանակն ուսումնասիրելով պարզ է դառնում, որ ՀՀ 

Սահմանադրությամբ ամրագրված առողջության պահպանման իրավունքը, որպես 

օրենսդրական երաշխիք, չի ապահովում առողջության իրավունքի՝ որպես լայն կոնցեպտի 

այն բոլոր չափորոշիչները, որոնցով ՀՀ-ն պարտավորվել է առաջնորդվել՝ վավերացնելով 

Դաշնագիրը և Խարտիան:  

Միևնույն ժամանակ հոդվածում օգտագործված եզրութաբանությունը՝ 

առողջության պահպանման իրավունք, չի արտացոլում առողջության իրավունքի 

ամբողջ իրավական բովանդակությունը՝ ներառյալ հանրային առողջության պահպանմանն 

ուղղված քաղաքականությունների մշակումը, որը պետության նվազագույն 

պարտավորությունն է:  

Հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առողջության 

պաշտպանությունը հիմք է մի շարք հիմնարար իրավունքների սահմանափակման համար, 
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իսկ վերջին համաճարակային զարգացումներից հետո պրակտիկորեն կիրառվում են 

առողջության պահպանման հիմքով հիմնարար իրավունքների սահմանափակումները, 

խիստ կարևոր է, որպեսզի ունենանք առողջության իրավունքի ուժեղ և ամբողջական 

սահմանադրաիրավական երաշխիքներ և հանրային առողջությունը պետության կողմից 

դիտարկվի որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիք և ոչ միայն այլ 

իրավունքների սահմանափակման հիմք: 

Առողջության իրավունքի սահմանադրական երաշխիքի բարձրացումը՝ միջազգային 

մարդու իրավունքների նորմերին համապատասխան, հիմք կհանդիսանա տվյալ 

իրավունքի ամբողջական շրջանակի առավել լիաժեք ներպետական պաշտպանության և 

իրացման համար։ Առողջության իրավունքի, որպես լայն կոնցեպտի ամրագրումը, 

հնարավորություն կտա նաև սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող 

մարմնին՝ մեկնաբանելու դրա բովանդակությունը Դաշնագրի և ՀՀ այլ միջազգային 

պարտավորությունների շրջանակում, որպես լիարժեք գործող սուբյեկտիվ իրավունք իր 

բոլոր բաղադրիչներով: 

Ուստի առաջարկում ենք ՀՀ Սահմանադրության 85-րդ հոդվածում ամրագրված 

առողջության պահպանման իրավունքը փոխարինել առողջության իրավունքով, ամրագրելով 

այն որպես սուբյեկտիվ իրավունք: 

 

ii. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 

 

Աշխատանքի իրավունքի սահմանադրաիրավական ամրագրումն ու դրա 

բովանդակությունը 

 

Աշխատանքի իրավունքը, որպես հիմնարար իրավունք, ճանաչված չէ ՀՀ 

Սահմանադրությամբ, սակայն հանդիսանում է ՀՀ ստանձնած միջազգային իրավական 

պարտավորություն։ 

Գործող Սահմանադրությամբ ամրագրում են ստացել աշխատանքի իրավունքի 

միայն որոշ երաշխիքներ, ինչպիսիք են. 

 Աշխատանքային շահերի պաշտպանության նպատակով արհեստակցական 

միություններ ստեղծելու և դրանց անդամագրվելու իրավունքը (45-րդ հոդված)։ 

 Աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքը, աշխատանքից անհիմն ազատվելու 

դեպքում պաշտպանության իրավունքը և հարկադիր աշխատանքի արգելքը ( 57-րդ 

հոդված)։ 

 Գործադուլի իրավունքը (58-րդ հոդված)։ 

 Առողջ, անվտանգ և արժանապատիվ աշխատանքային պայմանների իրավունքը, 

առավելագույն աշխատաժամանակի սահմանափակման, ամենօրյա և շաբաթական 

հանգստի, ամենամյա վճարովի արձակուրդի իրավունքը (82-րդ հոդված): 
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Աշխատանքի իրավունքի, որպես հիմնարար մարդու իրավունքի միջազգային 

ամրագրումն ու բովանդակությունը 

ՀՀվավերացված միջազգային պայմանագրերով ստանձնել է պարտավորություն 

ապահովելու աշխատանքի իրավունքի ավելի լայն երաշխիքներ՝ առաջին հերթին 

ճանաչելով աշխատանքի իրավունքը որպես մարդու հիմնարար իրավունք։  

Աշխատանքի իրավունքն իր ամրագրումն է գտել մի շարք միջազգային իրավական 

փաստաթղթերում, ինչպիսիք են Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը 

(հոդված 23), Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիան 

(հոդված 5), Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին 

կոնվենցիան (հոդված 11), Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան (հոդված 11) և 

այլն: Աշխատանքի իրավունքը լայն իմաստով ճանաչում է Տնտեսական, սոցիալական և 

մշակութային իրավունքների մասին դաշնագիրը (hոդված 6 և 7)  և Վերանայված 

եվրոպական սոցիալական խարտիան (մաս II, հոդված 1):  Աշխատանքային ոլորտի մի 

շարք խնդիրների կարգավորմանն են ուղղված Աշխատանքի միջազգային 

կազմակերպության տարաբնույթ կոնվենցիաները։ 

Դաշնագիրն ամրագրում է աշխատանքի իրավունքը որպես մարդու հիմնարար 

իրավունք: Դաշնագրի 6-րդ հոդվածը սահմանում է աշխատանքի իրավունքը որպես 

«յուրաքանչյուր մարդու իրավունք՝ հնարավորություն ունենալու վաստակել իր ապրուստն 

այն աշխատանքով, որը նա ազատորեն ընտրում է, կամ որին նա ազատորեն համաձայնում 

է»: Տվյալ հոդվածը նաև սահմանում է պետության պարտավորությունը՝ «ձեռնարկելու 

հարկ եղած քայլեր այդ իրավունքի ապահովման համար»: Իրավունքի «լիակատար 

իրականացման նպատակով» պետությունների կողմից ձեռնարկվող քայլերն ընդգրկում են 

«պրոֆեսիոնալ-տեխնիկական ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերն ու այնպիսի 

քաղաքականություններն ու տեխնիկաները, որոնք ուղղված են տնտեսական, սոցիալական 

և մշակութային անշեղ զարգացմանը և լրիվ ու արդյունավետ զբաղվածության 

ապահովմանն այնպիսի պայմաններում, որոնք երաշխավորում են մարդու հիմնական 

քաղաքական և տնտեսական ազատությունները»: Դաշնագրի կոմիտեն աշխատանքի 

իրավունքի մասին իր N. 18 Ընդհանուր մեկնաբանությունում նշում է, որ Դաշնագիրը 

մշակելիս, Մարդու իրավունքների հանձնաժողովը հաստատել է լայն իմաստով 

աշխատանքի իրավունքի ճանաչման անհրաժեշտությունը՝ պարզ փիլիսոփայական 

սկզբունքների փոխարեն մասնավոր իրավական պարտավորություններ 

ամրագրելով։57  Ըստ այդմ, Դաշնագրի հոդված 6-ում աշխատանքի իրավունքը 

սահմանված է լայն և ոչ սպառիչ կերպով, իսկ Դաշնագրի հաջորդող հոդվածներում 

սահմանվում են աշխատանքի իրավունքի մասնավոր երաշխիքներ: Կոմիետի N. 18 

Ընդհանուր մեկնաբանությունում նշվում է նաև, որ աշխատանքի իրավունքը չպետք է 

հասկանալ, որպես յուրաքանչյուրի բացարձակ և առանց որևէ նախապայմանի 

զբաղվածություն ունենալու իրավունք: Սակայն պետությունն ունի պարտավորություն 

                                                             
57 Տե՛ս, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No.18,  

https://www.refworld.org/docid/4415453b4.html 

https://www.refworld.org/docid/4415453b4.html
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ձեռնարկելու Դաշնագրով անրագրված քայլերը, որոնց ցանկը սպառիչ չէ՝ այդ տեսլականին 

հասնելու համար: Կոմիտեն արձանագրել է նաև, որ գործազրկության բարձր մակարդակը 

և ապահովված զբաղվածության պակասն է մղում մարդկանց աշխատանք փնտրել ոչ 

ֆորմալ ոլորտում:  Ուստի պետությունները պետք է հստակ օրենսդրական և 

քաղաքականության քայլեր ձեռնարկեն ոչ ֆորմալ ոլորտում աշխատող անձանց 

թիվը կրճատելու ուղղությամբ՝  ապահովելով. 

 Հասանելիությունը, այն է՝ հատուկ ծառայությունների ներդրմամբ յուրաքանչյուրին 

իր որակավորմանը համապատասխան հասանելի աշխատանք գտնելու 

համակարգի ապահովումը։ 

 Մատչելիությունը, այն է՝ խտրականությունից զերծ մոտեցումը, ֆիզիակական 

մատչելիության ապահովումը և աշխատանք գտնելու համար համապատասխան 

տեղեկատվական հարթակների առկայությունը։ 

 Ընդունելիությունը և որակը, այն է՝ աշխատանքի ազատ ընտրությունը, 

միավորումներ կազմելու ազատությունը և անվտանգ աշխատանքի իրավունքը։ 

 

Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիայի II մասի 1-ին հոդվածը 

սահմանում է աշխատանքի իրավունքը, որպես լայն կոնցեպտ։ Աշխատանքի իրավունքի 

արդյունավետ կիրառումը ապահովելու նպատակով Կողմերը պարտավորվում են ՝ 

1. Ընդունել, որպես իրենց հիմնական նպատակներից և 

պարտականություններից մեկը, զբաղվածության հնարավորինս բարձր և 

կայուն աստիճանի հասնելն ու պահպանելը` լիակատար զբաղվածություն 

ձեռք բերելու տեսլականով, 

2. Պաշտպանել արդյունավետ կերպով իր ապրուստը վաստակելու աշխատողի 

իրավունքը նրա կողմից ազատորեն ընտրված ցանկացած աշխատանքով, 

3. Ստեղծել կամ պահպանել աշխատանքի ազատ տեղավորման ծառայություններ 

բոլոր աշխատողների համար, 

4. Օժանդակել կամ ապահովել համապատասխան մասնագիտական ուղղվածություն, 

ուսուցում և վերականգնում: 

 

Այս հոդվածը վավերացվել է ՀՀ կողմից և պարտադիր կիրառման ենթակա է: 

 

Սահմանադրական փոփոխության անհրաժեշտությունը 

Դաշնագրով և ՀՀ կողմից վավերացված այլ միջազգային 

պայմանագրերով  ամրագրված աշխատանքի իրավունքի բովանդակությունն ու դրա 

ապահովման համար պետության ստանձնած պարտավորությունների ծավալն ավելի լայն 

են, քան ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված աշխատանքային իրավունքների 

երաշխիքները: 

Մասնավորպես, զբաղվածության ապահովմանն ուղղված որակյալ 

քաղաքականությունների մշակումն ու ծառայությունների տրամադրումը և 



Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն  

rightsresearch.armenia@gmail.com 

rightsresearch.net                                                                                                    15 սեպտեմբեր, 2020 թ․ 

 

40 
 

լիակատար զբաղվածության ապահովումը, որպես վերջնանպատակ սահմանելը, ՀՀ 

հանձնառությունն են միջազգային հանրության առջև  և այդ հանձնառությունը 

պետք է իր ամրագրումը ստանա նաև ՀՀ մայր օրենքում: 

Ինչպես արձանագրել է Դաշնագրի Կոմիտեն վերոնշյալ N. 18-րդ 

մեկնաբանությունում՝ միջազգային գործիքների ինկորպորացիան և աշխատանքի 

իրավունքի ճանաչումն ազգային իրավական մակարդակում զգալիորեն ավելացնում է 

իրավական պաշտպանության միջոցների ծավալն ու արդյունավետությունը: 

Այսպիսով, առաջարկում ենք ՀՀ Սահմանադրության 57-րդ հոդվածում ամրագրել  

յուրաքանչյուր մարդու աշխատանքի իրավունք, որպես սահմանադրական երաշխիք: 

 

 

iii. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 

 

Սոցիալական ապահովության իրավունքի սահմանադրաիրավական ամրագրումն 

ու բովանդակությունը 

2005թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 37-րդ հոդվածն ամրագրում էր, 

որ յուրաքանչյուր ոք ունի ծերության, հաշմանդամության, հիվանդության, կերակրողին 

կորցնելու, գործազրկության և օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում սոցիալական 

ապահովության իրավունք: Նշում  էր նաև, որ սոցիալական ապահովության ծավալն ու 

ձևերը սահմանվում են օրենքով: 

2015թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 83-րդ հոդվածով սոցիալական 

ապահովության իրավունքը սուբյեկտիվ իրավունքից վերածվեց օրենսդրական երաշխիքի: 

Սոցիալական ապահովության իրավունքից օգտվելու դեպքերը լրացվեցին՝ մայրության, 

բազմազավակության, աշխատավայրում դժբախտ պատահարների, խնամքի կարիք 

ունենալու, աշխատանքը կորցնելու դեպքերով: 

Մինչ 2015թ. փոփոխությունները Սահմանադրական դատարանն իր որոշումներում 

մեկնաբանել է սոցիալական ապահովության իրավունքն ու բացահայտել բովանդակային 

նշանակությանը մի շարք որոշումներով: Մասնավորապես, ՍԴՈ-1142 որոշմամբ ՍԴ-ն նշել 

է, որ «Սոցիալական ապահովությունն անձի իրավունք լինելուց զատ պետության պոզիտիվ 

պարտավորությամբ պայմանավորված նպատակային գործառույթ է, քանի որ ուղղված է 

հասարակության այն խավերի կենսագոյի ապահովմանը, ովքեր իրենցից անկախ 

պատճառներով դա անել չեն կարող»։ «Ակնհայտ է, որ սոցիալական ապահովության 

խնդիրներին տարբերակված լուծում պետք է տրվի, եւ դրանք չեն կարող տարրալուծվել 

սոցիալական ապահովագրության ու սոցիալական աջակցության խնդիրներում» (ՍԴՈ-

114258)․ 

 

 

                                                             
58 Տե՛ս, concourt.am/armenian/decisions/common/2014/pdf/sdv-1142.pdf    
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Սոցիալական իրավունքի, որպես հիմնարար մարդու իրավունքի միջազգային 

ամրագրումն ու բովանդակությունը։ 

 

Դաշնագրի 9-րդ հոդվածն ամրագրում է սոցիալական ապահովության, ներառյալ 

սոցիալական ապահովագրության յուրաքանչյուր մարդու իրավունքը: 

Դաշնագրի կոմիտեն սոցիալական ապահովության իրավունքը մեկնաբանել է իր 

թիվ 19 ընդհանուր մեկնաբանությունում:59 

Կոմիտեն նշում է, որ սոցիալական ապահովության իրավունքը կենտրոնական 

կարևորություն ունի բոլոր մարդկանց արժանապատվության երաշխավորման 

տեսանկյունից, երբ նրանց բախվում ենք հանգամանքների հետ, որոնց զրկում են նրանց 

Դաշնագրով ամրագված իրավունքների ամբողջական իրացման 

հնարավորությունից: Սոցիալական ապահովության իրավունքը ներառում է աջակցություն 

ստանալու իրավունքը, կանխիկ գումարի կամ այլ եղանակով առանց խտրականության 

սոցիալական պաշտպանվածության համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակված հետևյալ 

դեպքերում. ա/ իր աշխատանքի շնորհիվ եկամտի պակասի դեպքում հիվանդության, 

հաշմանդամության, մայրության, աշխատանքային վնասվածքի, գործազրկության, 

ծերության կամ ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում, բ/ առողջապահական 

համակարգից օգտվելու անհասանելիության դեպքում  գ/ անբավարար ընտանեկան 

աջակցության դեպքում, մասնավորապես երեխաների և կախյալ (խնամքի կարիք ունեցող) 

մեծահասակների դեպքում: 

Հոդված 9-ի եզրութաբանությունը ցույց է տալիս, որ սոցիալական ապահովության 

համար տրամադրվող աջակցության ձևերը պետք չէ նեղ մեկնաբանել, դրանք պետք է ամեն 

դեպքում ապահովեն մարդու նվազագույն հնարավորությունն իրացնելու իր 

իրավունքները: Այդպիսի քայլերը կարող են ներառել ինչպես ապահովագրական հիմքով 

սխեմաներ, որոնք ներառում են շահառուների կողմից պարտադիր վճարումների գանձում՝ 

համակցելով պետական հիմնադրամներից վճարումներով, այնպես էլ ներդրում 

չպահանջող սխեմաներ, որոնք համընդհանուր են կամ թիրախավորված:  

Սոցիալական ապահովության իրավունքի հիմնական բաղադրիչներն են 

հասանելիությունը, սոցիալական ռիսկերը, համապատասխանությունը և 

մատչելիությունը: Սոցիալական ռիսկերն ու սահմանափակումները պահանջում են, 

որպեսզի սոցիալական ապահովության համակարգը գործի առնվազն հետևյալ 9 

ոլորտներում՝ առողջապահություն, հիվանդություն, ծերություն, գործազրկություն, 

աշխատանքային վնասվածք, ընտանիքի կամ երեխայի աջակցություն, մայրություն, 

հաշմանդամություն և վերապրածներ ու ծնողական խմանքից դուրս մնացած երեխաներ: 

Սոցիալական ապահովության իրավունքն ամրագրված է նաև Խարտիայի 12-րդ 

հոդվածով: ՀՀ-ն իրեն պարտավորված է համարել 12-րդ հոդվածով ամրագրված 

                                                             
59Տե՛ս, 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f19&La

ng=en  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f19&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f19&Lang=en
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սոցիալական ապահովության իրավունքի արդյունավետ կիրառումը ապահովելու 

նպատակով հետևյալ պարտավորություններով. 

 Հաստատել սոցիալական ապահովության համակարգ կամ այն պահպանել։  

 Փորձել սոցիալական ապահովության համակարգը աստիճանաբար բարձրացնել 

ավելի բարձր մակարդակի: 

 

Սահմանադրական փոփոխության անհրաժեշտությունը 

Այսպիսով, սոցիալական ապահովության իրավունքը, մի շարք այլ սոցիալական 

իրավունքների հետ միասին 2015թ. փոփոխությունների հետևանքով վերածվեց 

օրենսդրական երաշխիքի և այս իրավունքի պաշտպանության ռեժիմը թուլացվեց:  

Սոցիալական ապահովության իրավունքի մասով ՀՀ ՍԴ-ն մինչև 2015թ. ունի 

նախադեպային հարուստ փորձ այս իրավունքի մեկնաբանման մասով, որում հղում է 

կատարել նաև միջազգային մարդու իրավունքների մարմինների մեկնաբանություններին՝ 

իրավունքի ավելի լայն մեկնաբանման համար: 

Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ սոցիալական ապահովության իրավունքի 

հիմքերը, որոնք ամրագրված են Սահմանադրության 83-րդ հոդվածով ամբողջական չեն 

նույնիսկ նվազագույն երաշխիքի տեսանկյունից և չեն ներառում,օրինակ, 

առողջապահական համակարգից օգտվելու իրավունքը: 

Այսպիսով, առաջարկում ենք սոցիալական ապահովության իրավունքն ամրագրել որպես 

սուբյեկիվ հիմնարար իրավունք՝ լրացնելով սոցիալական ապահովության իրավունքից օգտվելու 

հիմքերը առողջապահական համակարգից օգտվելու անհնարինությամբ:  

 

iv. ԲԱՎԱՐԱՐ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 
 

Բավարար կենսամակարդակի իրավունքի սահմանադրաիրավական ամրագրումն 

ու բովանդակությունը 

ՀՀ գործող սահմանադրությամբ ամրագրված չէ բավարար կենսամակարդակի 

իրավունքը։  

2005 թ-ի խմբագրությամբ սահմանադրությունը (հոդված 34) պարունակում էր 

տվյալ երաշխիքը, հետևյալ ձևակերպմամբ՝ «Յուրաքանչյուր ոք ունի իր և իր ընտանիքի 

համար բավարար կենսամակարդակի, այդ թվում՝ բնակարանի, ինչպես նաև 

կենսապայմանների բարելավման իրավունք: Պետությունն անհրաժեշտ միջոցներ է 

ձեռնարկում քաղաքացիների այս իրավունքի իրականացման համար»։ Բացի այդ, սահմա-

նադրության հոդված 48-ով տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում պե-

տության հիմնական խնդիրներներից էր սահմանվում՝ «խթանել բնակարանային 

շինությունը և նպաստել յուրաքանչյուր քաղաքացու բնակարանային պայմանների 

բարելավմանը»: 
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2015թ.-ի սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում տվյալ 

սահմանադրական երաշխիքները վերացվեցին։ Սահմանադրության 86-րդ հոդվածով 

տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում պետության քաղաքականության 

հիմնական նպատակ ճանաչվեց բնակարանային շինության խթանումը: 

 

Բավարար կենսամակարդակի իրավունքի միջազգային ամրագրումն ու 

բովանդակությունը 

Բավարար կենսամակարդակի իրավունքը սոցիալական պաշտպանության 

կարևորագույն երաշխիքներից է։ Տվյալ իրավունքն ամրագրված է միջազգային մի շարք 

գործիքներում՝ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրով (հոդված 25.1), 

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրով 

(հոդված 11), Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայով (հոդված 27), Կանանց 

հանդեպ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայով (հոդված 14), 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայով (հոդված 28) և 

այլ միջազգային պայմանագրերով։  

Մասնավորապես, Դաշնագրի հոդված 11-ով ամրագրված է պետության պարտավո-

րությունն` ապահովելու յուրաքանչյուրի՝ իր ու իր ընտանիքի համար բավարար կենսամա-

կարդակի, այդ թվում` բավարար սննդի, հագուստի ու բնակարանի և կենսապայմանների 

շարունակական բարելավման իրավունքը։ Տվյալ հոդվածն առավել մանրամասն 

մեկնաբանված է Դաշնագրի Կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություններ N. 12-ի 

(բավարար հագուստի իրավունք),   N. 4-ի և 7-ի (բավարար բնակարանի իրավունք), N. 5-ի, 

6-ի, 14-ի (բավարար հագուստի իրավունքի մասնավոր դրսևորումներ) շրջանակներում։ 

Բավարար բնակարանային պայմանների իրավունքի շրջանակը  մեկնաբանված է 

Դաշնագրի Կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություն N. 4-ով, ըստ որի տվյալ իրավունքը չի 

ենթադրում զուտ անձին բնակելի տարածքով ապահովում, այլ ապահովում այնպիսի 

բնակարանային պայմաններով, որոնք համապատասխանում են բնակարանային 

պայմանների «բավարարության» մի շարք չափանիշներին։60 

Բավարար բնակարային պայմաններ ունենալու իրավունքն ամրագրված է նաև 

Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիայով (հոդվածներ 31, 16, 19.4)։  

Բավարար կենսամակարդակի և բավարար բնակարանային պայմանների 

իրավունքի սահմանադրական երաշխքիներ են տրված մի շարք պետությունների 

սահմանադրություններով, օր՝ Հնդկաստանի, Բելգիայի, Հարավային Աֆրիկայի, 

Էկվադորի, Իրանի, Մեքսիկայի, Պորտուգալիայի, Պերույի, Ռուսաստանի, Իսպանիայի 

սահմանադրություններով։  

Առաջարկում ենք սահմանադրաիրավական ամրագրում տալ յուրաքանչյուրի՝ բավարար 

կենսամակարդակի, ներառյալ բավարար բնակարանային պայմանների իրավունքին։ 

 

                                                             
60 Տե՛ս, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No.4, 

https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html  

https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html


Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն  

rightsresearch.armenia@gmail.com 

rightsresearch.net                                                                                                    15 սեպտեմբեր, 2020 թ․ 

 

44 
 

v. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 

 

Հիմնական ընդհանուր կրթության պարտադիր լինելու երաշխիքի ամրագրում 

 

Կրթության իրավունքը սահմանվում է ՀՀ Սահմանադրության 38-րդ հոդվածով։ 

Հոդվածում տեղ գտած երաշխիքներն ու չափանիշները հիմնականում 

համապատասխանում են կրթության իրավունքի ապահովման միջազգային իրավական 

պահանջներին՝ սահմանված Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների 

դաշնագրով (ՏՍՄԻԿ՝ հոդված 13), Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայով (ԵԻԿ՝ 

հոդված 28) և այլ գործիքներով։  

Բացառություն է կազմում հիմնական կրթության՝  պարտադիր լինելու չափանիշը 

(ՏՍՄԻԿ՝  հոդված 13 1.a; ԵԻԿ՝ հոդված 28 1.a)։  Տվյալ երաշխիքը սահմանված էր 2005 թ․-

ի խմբագրության սահմանադրությամբ (հոդված 39-ը): 2015 թ․-ի խմբագրությամբ 

սահմանադրությամբ տվյալ երաշխիքը նվազեցվել է՝ դարձվելով օրենսդրական 

կարգավորման առարկա՝ «պարտադիր կրթության ծրագրերը և տևողությունը 

սահմանվում են օրենքով»։ Թեպետ «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվում 

է տարրական և հիմնական կրթության պարտադիր լինելը, տվյալ երաշխիքի՝ 

սահամանադրական մակարդակում ամրագրումը կարևոր  է ոչ միայն կրթության, այլև մի 

շարք հատվող ոլորտային օրենսդրությունների և քաղաքականությունների կարգավորման 

համար՝ հասցեագրելով Հայաստանում առկա այնպիսի էական խնդիրներ, ինչպիսիք են 

վաղ ամուսնությունները, մանկական աշխատանքը և բոլոր այն խնդիրները, որոնք 

հանգեցնում են տարբեր խմբերի երեխաների՝ կրթությունից դուրս մնալուն։  

Կրթության իրավունքի առավել լիարժեք իրացման և կրթությունից դուրս մնալու խնդրի 

կարգավորման տեսանկյունից, կարևոր ենք համարում Սահմանադրության հոդված 38-ի 

շրջանակներում հիմնական կրթության պարտադիր լինելու երաշխիքի վերականգնումը։  

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Այսպիսով, ՀՀ կողմից վավերացված մարդու իրավունքների փաստաթղթերի, 

մասնավորապես Դաշնագրի և Խարտիայի շրջանակներում արդեն իսկ ձևավորվել է 

բավականին ծավալուն իրավական պրակտիկա սոցիալական, տնտեսական և 

մշակութային իրավունքների բովանդակության բացահայտման համար: Այս առումով 

նախադեպային պրակտիկա է ձևավորել նաև ՀՀ սահմանադրական դատարանը և երբեմն 

ավելի լայն է մեկնաբանել Սահմանադրության տեքստում ամրագրված իրավունքների 

ծավալը՝ մարդու իրավունքների միջազգային մարմինների մեկնաբանություններին հղում 

տալով:  
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Ուստի կան բոլոր նախադրյալները պնդելու, որ ՀՀ միջազգային 

պարտավորությունների շրջանակներում արդեն իսկ ճանաչված սոցիալական, 

տնտեսական և մշակութային իրավունքների 2015թ. փոփոխությունների արդյունքում 

իջեցված երաշխիքները պետք է  վերականգնվեն, իսկ բացակայող երաշխիքները ստանան 

սահմանադրաիրավական պատշաճ ամրագրում սահմանադրական բարեփոխումների 

գործընթացքում: 

Ուստի, անհրաժեշտ ենք համարում, որպեսզի Դաշնագրով և Խարտիայով 

ճանաչված իրավունքները ամբողջ ծավալով և նույնանման եզրութաբանության 

օգտագործմամբ տեղ գտնեն որպես սահմանադրական երաշխիքները: Այս դեպքում 

իրավունքների բովանդակության, պետության պարտավորության ծավալը և կիրառման 

սկզբունքներն ավելի հստակ կլինեն և խզում չի առաջանա նաև սահմանադրաիրավական 

երաշխիքների ու ՀՀ միջազգային պարտավորությունների միջև: 

 

 

 

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ 

 

Ելնելով վերոգրյալից, առաջարկում ենք. 

1. ՀՀ Սահմանադրության 82-85-րդ հոդվածներում ամրագրված օրենսդրական 

երաշխիքները (առողջության պահպանման, սոցիալական ապահովության, 

աշխատանքային պայմանների, արժանապատիվ գոյության և նվազագույն 

աշխատավարձի)  վերաձևակերպել սուբյեկտիվ իրավունքների և ամրագրել 

Սահմանադրության 2-րդ գլխում որպես հիմնական իրավունքներ։ 

2. Սահմանադրաիրավական ամրագրում տալ աշխատանքի իրավունքին՝ 

միջազգային իրավական բովանդակություն ստացած կոնցեպտին 

համապատասխան։ 

3. Սահմանադրաիրավական ամրագրում տալ բավարար կենսամակարդակի՝ 

ներառյալ ներառյալ բավարար բնակարանային պայմանների իրավունքին: 

4. Առողջության պահպանման իրավունքն ամրագրել որպես առողջության 

իրավունք՝ միջազգային իրավական բովանդակություն ստացած կոնցեպտին 

համապատասխան։ 

5. Որպես սոցիալական ապահովության իրավունքի լրացուցիչ հիմք ամրագրել 

առողջապահական համակարգից օգտվելու անհնարինությունը։ 

6. Սահմանադրության 38-րդ հոդվածում կրթության իրավունքի երաշխիքների 

մեջ վերականգնել 2005թ. խմբագրությամբ սահմանադրությամբ ամրագրված 

հիմնական կրթության պարտադիր լինելու երաշխիքը: 
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