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ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՇԱՀԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ1 

 

Տաթևիկ Սուջյան  

ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի  

ամբիոնի դոցենտ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 
 

Անչափահասների արդարադատության համակարգում առկա 

խնդիրներին օրենսդրական ոլորտում և գործնականում համարժեք 

արձագանք ապահովելու անհրաժեշտությունն արդիական են 

դարձնում միջազգային իրավական փաստաթղթերում առկա այն 

կարգադրագրերի ուսումնասիրությունը, որոնք ելակետային նշա-

նակություն պետք է ունենան ինստիտուցիոնալ համապատասխան 

կարգավորումների համար։ Միջազգային իրավական չափանիշնե-

րի ուսումնասիրությունը կարող է հնարավորություն ընձեռել գործ-

նականում մշակելու անչափահասի հանցավոր վարքագծի հա-

կազդման արդյունավետ այնպիսի միջոցներ, որոնք լավագույնս 

հաշվի կառնեն անչափահասի անձնային առաձնահատկություննե-

րը և կնպաստեն վերջինիս սոցիալական ռեաբիլիտացիային` հա-

վասարակշռելով հանցավորության դեմ պայքարի և անչափահասի 

շահերի պաշտպանության իրավաչափ շահերը: 

Միջազգային իրավական մի շարք փաստաթղթերի2 ամփոփ և 

համակարգային վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրահանգել, որ 

                                                            
1 Հոդվածը պատրաստվել է 18T-5E230՝ «Անչափահասների հանցավորութ-

յան կանխարգելման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությու-

նում» թեմատիկ հայտի շրջանակում։ 
2 Տե՛ս, ի թիվս այլոց, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 1989 թվականի նոյեմբե-

րի 20-ի 44/25 բանաձևով ընդունված Երեխայի իրավունքների մասին կոն-

վենցիա, ՄՊՀՀՊՏ 2008/Հատուկ թողարկում, (ՀՀ-ի համար կոնվենցիան ուժի 

մեջ է մտել 22.07.1993թ.) ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 1985 թվականի նո-

յեմբերի 29-ի 40/33 բանաձևով հաստատված Միավորված ազգերի կազմա-



272 

անչափահասների արդարադատության ոլորտում որոշակի 

սկզբունքներ առանձնացնելու և անչափահասների իրավունքների և 

օրինական շահերի արդյունավետ իրացման երաշխիքներ նախա-

տեսելու գաղափարի հիմքում իբրև հիմնարար արժեք դրված է երե-

խայի լավագույն շահը1։  

Այսպես, Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի 3-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «Երեխաների նկատմամբ բոլոր 

գործողություններում, անկախ այն բանից, թե դրանք ձեռնարկվում 

են սոցիալական ապահովության հարցերով զբաղվող պետական 

կամ մասնավոր հիմնարկների, դատարանների, վարչական կամ 

օրենսդրական մարմինների կողմից, առաջնահերթ ուշադրություն է 

դարձվում երեխայի լավագույն շահերին»: Անդրադառնալով կոն-

վենցիոնալ այս իրավունքի մեկնաբանությանը՝ Երեխայի իրա-

վունքների հարցերով կոմիտեն (այսուհետ նաև՝ Կոմիտե) երեխայի 

լավագույն շահը բնորոշում է իբրև սուբյեկտիվ իրավունք, մեկնա-

բանման սկզբունք և ընթացակարգային (որոշումներ կայացնելու) 

կանոն`նշելով, որ երեխայի լավագույն շահի բովանդակությունը 

պետք է որոշվի յուրաքանչյուր կոնկրետ գործով՝ հաշվի առնելով 

                                                                                                                               
կերպության նվազագույն ստանդարտ կանոնները անչափահասների 

նկատմամբ արդարադատություն իրականացնելու վերաբերյալ (Պեկինյան 

կանոններ), Միավորված ազգերի կազմակերպության ուղենիշները անչա-

փահասների հանցավորությունը կանխելու վերաբերյալ (Ռիադյան ուղե-

նիշներ) Ազատությունից զրկված անչափահասների պաշտպանության վե-

րաբերյալ ՄԱԿ-ի կանոններ (Հավանայի կանոններ)։ 
1 Տե՛ս Երեխաների մասնակցությամբ դատավարություն/գործնառնական 

ուղեցույց (դատավորների և դատախազների համար), «Իրավական կրթութ-

յան և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ, 

Երևան, 2017, հասանելի է՝ https://forchild.am/website/documentation/files/ 

e0c275f8.pdf, Անչափասհաների արդարադատությունը և մարդու իրա-

վունքները Ամերիկայում, Մարդու իրավունքների միջամերիկյան հանձնա-

ժողով, հասանելի է՝ https://www.cidh.oas.org/countryrep/ JusticiaJuveni-

leng/jjii.eng.htm#_ftn11 Ն. Խ. Աղաբաբյան, Անչափահասների վերաբերյալ 

քրեական գործերով վարույթի միջազգային իրավական կարգավորումը, 

«Պետություն և իրավունք», թիվ 2-3 (60-61), Երևան 2013, էջ 28-36։ 
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կոնկրետ երեխայի (երեխաների խմբի) կարգավիճակի առանձնա-

հատկությունները1: 

Առանձնացնելով oրենքի հետ խնդիրներ ունեցող երեխաների 

լավագույն շահ հասկացությունը՝ Կոմիտեն իբրև նշված շահի 

պաշտպանության լավագույն մեխանիզմ դիտարկում էանչափա-

հասների մասնակցությամբ արդարադատության առանձին համա-

կարգի գոյությունը և միաժամանակ արձանագրում, որ անդամ պե-

տությունները պարտավոր են երաշխավորել, որպեսզի երեխայի 

լավագույն շահերն առաջնահերթության կարգով հաշվի առնվեն 

նրա վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս` ինչպես դատարանների, 

վարչական մարմինների կողմից, այնպես էլ իրավակարգավորման 

գործընթացում2:  

Մարդու իրավունքների միջամերիկյան հանձնաժողովն ևս այս 

առնչությամբ նշել է, որ անչափահասների արդարադատության հա-

մակարգը կանոնակարգելիս երեխայի լավագույն շահը պետք է ծա-

ռայի որպես մեկնաբանման ուղղորդող սկզբունք՝ հաշվի առնելով 

հետևյալ երկու իրողությունները. մի կողմից՝ երեխայի գիտակցա-

կան կարողությունների և ինքնուրույնության ճանաչումը, ինչը են-

թադրում է, որ երեխան դադարում է զուտ պաշտպանության օբյեկտ 

լինել, մյուս կողմից՝ երեխայի խոցելի կարգավիճակի ճանաչումը՝ 

հաշվի առնելով իր կարիքները լիարժեք հոգալու երեխայի նյութա-

կան անկարողությունը հատկապես հասարակության ոչ բարեկե-

                                                            
1 Տե´ս UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 14 

(2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary 

consideration (art. 3, para. 1), 29 May 2013, CRC /C/GC/14, հասանելի է՝ 

http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html, 6-րդ և 32-րդ կետեր: 
2 Տե´սUN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 10 

(2007): Children's Rights in Juvenile Justice, 25 April 2007, CRC/C/GC/10, 

հասանելի է՝ https://www.refworld.org/docid/4670fca12.html, 10-րդ կետ: 
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ցիկ խավերից կամ խմբերից այն երեխաների պարագայում, որոնք 

որոշակի խտրականության թիրախ են1
։ 

Չխորանալով անչափահասների արդարադատության համա-

կարգի վերաբերյալ տեսական տարբեր բնորոշումների մեջ՝ կարող 

ենք ընդհանուր բնույթի դիտարկում անել այն մասին, որ նշված 

հասկացությունը պետք է մեկնաբանել լայն առումով՝ դրանում դա-

տական մարմիններից բացի ներառելով նաև անչափահասների ար-

դարադատության գործընթացին մասնակցող պետական այլ մար-

միններին և դաստիարակչական կառույցներին։ Նման լայն բնորոշ-

ման օգտին է վկայում նաև միջազգային փորձը, որն ավելի մանրա-

մասն կներկայացվի ստորև։  

Անվիճելի է այն փաստը, որ երեխայի լավագույն շահը պետք է 

ելակետ ծառայի վերջինիս իրավունքներին և իրավաչափ շահերին 

առնչվող որոշումներ կայացնելու ցանկացած գործընթացում։ Կոնկ-

րետ քրեական արդարադատության ոլորտում անչափահասի դա-

տավարական իրավունքների օրենսդրական կարգավորման և 

գործնականում դրանց իրացման համար պատասխանատու պե-

տական մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք, ինչպես նաև մաս-

նավոր սուբյեկտները պետք է առաջնորդվեն բացառապես երեխայի 

լավագույն շահով։Երեխայի լավագույն շահ հասկացությունը քրեա-

կան արդարադատության համատեքստում պետք է հասկանալ լայն 

և նեղ իմաստներով։ Լայն իմաստով երեխայի լավագույն շահի ա-

պահովումը ենթադրում է քրեական գործով վարույթին ներգրավ-

ված անչափահասի համար, անկախ դատավարական կարգավիճա-

կից, իր իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ իրաց-

ման համար անհրաժեշտ երաշխիքների և մեխանիզմների ապահո-

վում, իսկ նեղ իմաստով՝ կոնկրետ գործով դատավարական որո-

                                                            
1 Տե´ս UN Committee on the Rights of the Child, CRC/C/15/Add. 187, 

 Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the 

Convention. Concluding Observations: Argentina,9 October 2002, 6-րդ, 15-րդ և 

40-րդ կետեր, հասանելի է՝ https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybo-

dyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2f15%2fAdd.187&Lang=en: 
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շումներ կայացնելիս կամ դատավարական գործողություններ իրա-

կանացնելիս անչափահասի կամ անչափահասների խմբի շահերի 

գնահատում։ 

Անչափահասների արդարադատության համակարգի՝ որպես 

լայն իմաստով երեխայի լավագույն շահի ապահովման մեխանիզմի 

հիմնական առանձնահատկություններից մեկը, ինչպես վկայում է 

միջազգային փորձը, մասնագիտացվածության սկզբունքն է: Այս-

պես, Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի 40-րդ հոդվածի 

3-րդ մասի համաձայն՝ «Մասնակից պետությունները պետք է 

ձգտեն նպաստել քրեական օրենսդրության խախտման մեջ մե-

ղադրվող կամ քրեական օրենսդրությունը խախտած երեխաների 

նկատմամբ հատկապես կիրառելի օրենքների, ընթացակարգերի, 

մարմինների և հաստատությունների ստեղծմանը (…)»: 

Անչափահասների արդարադատության համակարգի մասնա-

գիտացվածության սկզբունքն առավել ընդհանուր ձևակերպմամբ 

ենթադրում է մասնգիտացված դատական մարմինների ձևավորում 

և անչափահասին մեղսագրվող հանցագործությունների վերաբեր-

յալ գործերի քննության հատուկ ընթացակարգի ապահովում1։ Ան-

չափահասների համար մասնագիտացված վարույթի շրջանակում 

դրա տարբեր փուլերի և բուն արդարադատության իրականացման 

համար պատասխանատու մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք 

պետք է հատուկ վերապատրաստված լինեն և տիրապետեն երե-

խայի իրավունքների և հոգեբանության բնագավառի գիտելիքների՝ 

խուսափելու համար որևէ չարաշահումից և ապահովելու համար, 

որ յուրաքանչյուր դեպքում կիրառված միջոցները լինեն անհրա-

ժեշտ և համաչափ2։ 

                                                            
1 Տե՛ս I/A Court H.R., Juridical Condition and Human Rights of the Child. 

Advisory Opinion OC-17/02 of August 28, 2002, Series A No. 17, 109-րդ կետ, 

մեջբերումն ըստ՝ https://www.cidh.oas.org/countryrep/JusticiaJuvenileng/-

jjii.eng.htm#_ftn75: 
2 Տե՛ս I/A Court H.R.. Case of the Juvenile Re-education Institute v. 

Paraguay, Preliminary Objections, Merits, Reparations, Costs. Judgment of 
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Հաշվի առնելով անչափահասների արդարադատության հա-

մակարգի առանձնահատկություններն ընդհանրապես և դրա շրջա-

նակում մասնագիտացվածության պահանջը մասնավորապես՝ եվ-

րոպական համակարգում տեսականորեն առանձնացվում են երկու 

հիմնական մոդելներ։ Առաջին մոդելը, այսպես կոչված, ճկուն մո-

դելն է, երբ օրենսդրական մակարդակով և գործնականում հնարա-

վոր է անչափահաս մեղադրյալների վերաբերյալ քրեական գործերի 

փոխանցումը չափահասների արդարադատության համակարգ1, 

ընդ որում, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն ոչ մասնագիտացված դա-

տարանների կողմից գործերի քննությանը, այլև չափահասների վե-

րաբերյալ օրենսդրության նորմերի կիրառմանը։ Երկրորդը խիստ 

մոդելն է, որը ենթադրում է անչափահասների արդարադատության 

համակարգի գործողության համար տարիքային սահմանափակ-

ման առավելագույն շեմի ամրագրում և բացառում է որևէ դեպքում 

նշված տարիքային սահմանից ներքև երեխաների և երիտասարդնե-

րի քրեական հետապնդումը չափահասների արդարադատության 

համակարգի շրջանակում (օրինակ՝ Գերմանիա, Հունաստան, Իտա-

լիա, Իսպանիա, Շվեյցարիա)։ Նշված մոդելի շրջանակում դատա-

կան քննությունը և դատավճռի կատարումը բացառապես անչա-

փահասների գործերով մասնագիտացված պետական մարմինների 

և պաշտոնատար անձանց պարտականությունն է2: 

Այսպես, օրինակ, Գերմանիայում կիրառելի է խիստ մոդելը, 

ինչը նշանակում է, որ մինչև 18 տարեկան անչափահասները չեն 

                                                                                                                               
September 2, 2004, Series C No. 112, 211-րդ կետ, մեջբերումն ըստ՝ 

https://www.cidh.oas.org/countryrep/JusticiaJuvenileng/jjii.eng.htm#_ftn75: 
1 Տե՛ս Rap, S., &Weijers, I. (2014). The effective youth court: Juvenile justice 

procedures in Europe. The Hague, The Netherlands: Eleven International 

Publishing, էջ 92, մեջբերումն ըստ՝ Sibella Matthews, Vincent Schiraldi&Lael 

Chester (2018): Youth Justice in Europe: Experience of Germany, the 

Netherlands, and Croatia in Providing Developmentally Appropriate Responses to 

Emerging Adults in the Criminal Justice System, Justice Evaluation Journal, 

հասանելի է՝ https://doi.org/10.1080/24751979.2018.1478443: 
2 Տե՛ս Rap, S., &Weijers, նշված աշխատությունը, էջ 92-93: 
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կարող քրեական պատասխանատվության ենթարկվել չափահաս-

ների համար նախատեսված դատարանի կողմից և ենթարկվել չա-

փասհաների համար նախատեսված խիստ պատիժների անգամ 

ծանր հանցագործությունների դեպքում։ Ընդ որում, անչափահաս-

ների համար նախատեսված դատավարական ընթացակարգերը 

հավասարապես կիրառելի են նաև 18-ից 21 տարեկան անձանց 

նկատմամբ1։ Գերմանիայում անչափահասների արդարադատութ-

յան համակարգը ներառում է անչափահասների մասնագիտացված 

դատարաններ, դատախազներ և որոշ քաղաքներում՝ անչափահաս-

ների գործերով մասնագիտացված ոստիկանական բաժանմունք-

ներ։ Եթե արարքի համար նախատեսված է ազատազրկման ձևով 

պատիժ, ապա գործը քննվում է մեկ պրոֆեսիոնալ և երկու ոչ պրո-

ֆեսիոնալ դատավորների կողմից։ Ավելի ծանր հանցագործություն-

ների դեպքում, ինչպիսիք են օրինակ՝ սպանությունը կամ սեռական 

հանցագործությունները, դրանց վերաբերյալ գործերը քննվում են 

Շրջանային դատարանի՝ անչափահասների պալատի կողմից՝ 

կազմված երեք պրոֆեսիոնալ և երկու ոչ պրոֆեսիոնալ դատավոր-

ներից։ Դատարանում վարույթի առանձնահատկություններից է 

այն, որ անչափահասների սոցիալական ապահովության համապա-

տասխան բաժնի սոցիալական աշխատողները պետք է մասնակցեն 

դատական նիստին և ներկայացնեն զեկույց անչափահասի անձնա-

յին առանձնահատկությունների վերաբերյալ և աջակցեն դատարա-

նին պատշաճ պատժի ընտրության հարցում2։  

Նիդերլանդներում ևս, սկսած 20-րդ դարի սկզբից, գործում է 

անչափահասների արդարադատության ինքնուրույն համակարգ։ 

Թեև Նիդերլանդներում ներկայումս հնարավոր է անչափահասների 

համար նախատեսված սանկցիաների կիրառումը ոչ միայն անչա-

փահասների, այլև 18-ից մինչև 23 տարեկան անձանց նկատմամբ 

                                                            
1 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 94: 
2 Տե՛ս Dunkel, F. (2016b). Youth Justice in Germany, մեջբերումն ըստ՝ Sibella 

Matthews, Vincent Schiraldi&Lael Chester, նշված աշխատությունը։ 
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(ընդ որում` քրեական պատասխանատվության նվազագույն շեմը 

12 տարեկանն է), այդուհանդերձ, անչափահասների գործերով մաս-

նագիտացված դատարանների կողմից քննվում են մինչև 18 տարե-

կան անձանց մեղսագրվող հանցագործությունների վերաբերյալ 

քրեական գործերը։ 

Անչափահասների վերաբերյալ գործերը քննվում են անչափա-

հասների գործերով դատարանի մեկ դատավորի կողմից, իսկ ավելի 

ծանր հանցագործությունների վերաբերյալ գործերը՝ երեք դատավո-

րի կողմից, որոնցից մեկը պետք է լինի անչափահասների գործերով 

դատարանի դատավոր։ Եթե դատախազի կողմից գործն ուղարկվել 

է դատարան, ապա դատավորը պարտավոր է երեխաների խնամքի 

և պաշտպանության հարցերով խորհրդից պահանջել սոցիալական 

ուսումնասիրության զեկույց, որը պետք է հնարավոր պատշաճ 

սանկցիայի վերաբերյալ առաջարկություններ պարունակի1: 

Խորվաթիայում 1997 թվականին ընդունված՝ «Անչափահասնե-

րի դատարանի մասին» օրենքով նախապատվությունը տրվել է մի-

ջամտության ոչ դատական ձևերին, բացառությամբ այն դեպքերի, 

երբ վերականգնողական նպատակները չեն կարող իրացվել, կամ 

կատարվել են ծանր հանցանքներ, ներդրվել է մասնագիտացված 

դատարանների, դատախազների և երդվյալ ատենակալների ինս-

տիտուտը, իրավաբանորեն հստակեցվել է ոչ իրավաբան-մասնա-

գետների՝ մանկավարժների, սոցիալական աշխատողների և հոգե-

բանների դերը անչափահասների վերաբերյալ գործերի քննության 

ընթացքում2: Ընդ որում, Խորվաթիայում անչափահասների համար 

սահմանված դատավարական ընթացակարգերը կիրառելի են ընդ-

հուպ մինչև 23 տարեկան անձնանց նկատմամբ։ Անչափահասների 

                                                            
1 Տե՛ս Rap, S., & Weijers, նշված աշխատությունը, էջ 132։ 
2 Տե՛ս Dolezal, D. (2017). Croatia: From welfare to responsibility. In Elaine 

Arnull& Darrell Fox (Eds.), Cultural perspectives on youth justice: Connecting 

theory, policy and international practice (pp. 87–108). London: Palgrave 

Macmillan, UK, էջ 98, մեջբերումն ըստ՝ Sibella Matthews, Vincent Schiraldi & 

Lael Chester, նշված աշխատությունը։ 
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համար առանձին հատուկ դատարաններ չկան, սակայն նախա-

տեսված են հատուկ ընթացակարգեր և որոշ տեղական դատարան-

ներում կան անչափահասների գործերով բաժիններ1։ Ընդ որում, 

նշված բաժիններում ընդգրկված դատավորները և դատախազները 

պետք է տիրապետեն բազային գիտելիքների կրիմինալոգիայի, սո-

ցիալական մանկավարժության և այլ անհրաժեշտ բնագավառնե-

րում2։ Դատական համակարգում ներգրավված են նաև ոչ իրավա-

բան մասնագետներ, այդ թվում՝ սոցիալական աշխատողներ և հո-

գեբաններ, որոնք ոչ միայն աջակցում են դատավորներին և դատա-

խազներին, այլև նաև հսկողություն են իրականացնում պատժի 

կրման գործընթացի նկատմամբ3: 

Անդրադառնալով քննարկվող սկզբունքի համատեքստում ան-

չափահասների արդարադատության ամերիկյան մոդելին՝ պետք է 

փաստել, որ ըստ նահանագների՝ կարգավորումներն առանձնահա-

տուկ են։ Որոշ նահանգներում գործում են անչափահասների վերա-

բերյալ գործերով մասնագիտացված դատարաններ, որոշներում էլ 

նշված գործերի քննությունն իրականացվում է, ի թիվս այլ գործերի, 

օրինակ, պրոբացիոն, ընտանեկան դատարանների կամ շրջանային 

դատարանների՝ անչափահասների գործերով բաժանմունքի կող-

                                                            
1 Տե՛ս Caric, A. (2007). The juvenile justice system in Croatia. In G. Giostra& V. 

Patane (Eds.), European juvenile justice systems (pp. 39–66). University of 

Macerata, Italy, GiuffreEditore, էջ 45, մեջբերումն ըստ՝ Sibella Matthews, 

Vincent Schiraldi & Lael Chester, նշված աշխատությունը։ 
2 Տե՛ս Marsavelski, A. (2012). Alternatives to custody for young offenders. 

International Juvenile Justice Observatory. Retrieved from էջ 4, հասանելի է՝ 

http://www.oijj.org/sites/default/files/baaf_croatia1.pdf, մեջբերումն ըստ՝ Sibella 

Matthews, Vincent Schiraldi & Lael Chester, նշված աշխատությունը։ 
3 Տե՛ս Schiraldi, V. (2018b, April 4). How Croatia’s ‘Off-Ramps’ keep young adults 

out of prison. Retrieved April 24, 2018, հասանելի է՝ 

https://thecrimereport.org/2018/04/04/how-croatias-off-ramps-keep- young-

adults-out-of-prison/մեջբերումն ըստ՝ Sibella Matthews, Vincent Schiraldi & 

Lael Chester, նշված աշխատությունը։ 
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մից։ Իսկ մի խումբ նահանգներում էլ առհասարակ նման մասնագի-

տացված դատարաններ չկան1։  

ԱՄՆ-ում որոշակիորեն ձևավորված մոտեցում է նաև մասնա-

գիտացված դատարանների հետ մեկտեղ, այսպես կոչված, «խնդիր-

ներ լուծող» (problem-solving) դատարանների ստեղծումը, այդ 

թվում՝ նաև անչափահասների վերաբերյալ գործերով։ Նշված դա-

տարանների հիմնական առանձնահատկություններն են ուժեղաց-

ված դատական վերահսկողությունը, գործերի ակտիվ կառավարու-

մը, դատապարտումից հետո երկարատև վերահսկողությունը և 

ընդհանուր առմամբ վերականգնողական արդարադատության ներ-

մուծումը։ Այս կատեգորիայի դատարանների խնդիրները չեն սահ-

մանափակվում փաստերի հաստատմամբ և պատժի նշանակմամբ, 

այլ նաև ներառում են հանրության սոցիալական առողջացումը։ 

Մասնավորապես, անչափահասների արդարադատության ոլոր-

տում իբրև նման մասնագիտացված դատարաններ առանձնացվում 

են անչափահասների դատարանները (teen court), թմրամիջոցների 

ապօրինի շրջանառության վերաբերյալ գործերով դատարանները 

(juvenile drug court) և հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիր-

ներ ունեցող անձանց վերաբերյալ գործերով դատարանները (mental 

health court)։ Գործնականում նշված դատարանների ձևավորումը 

պայմանավորվում են այն հանգամանքով, որ ժամանակի ընթաց-

քում անչափահասների վերաբերյալ գործերով ավանդական դա-

տարանների (juvenile court) լիազորությունների ընդլայնմանը զու-

գընթաց նշված դատարաններում դատավարական ընթացակարգե-

րի կարգավորումները դառնում են վիճելի։ Մասնավորապես, մինչև 

1960-ական թվականները անչափահասների վերաբերյալ գործերով 

սահմանված չէր դրանց քննության մանրամասն ընթացակարգ, և 

                                                            
1 Տե՛ս JeffreyA. Butts, Roman, JohnK. Roman, and Jennifer Lynn-Whaley, 

2011/01/01, Varieties of Juvenile Court: Nonspecialized Courts, Teen Courts, Drug 

Courts, and Mental Health Courts, The Oxford Handbook of Juvenile Crime and 

Juvenile Justice, հասանելի է՝  

https://www.researchgate.net/publication/287524214: 
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դատավորները պարտավոր չէին հետևել որոշակի խիստ իրավա-

կարգավորումների։ Ձևական ընթացակարգերի բացակայությամբ 

պայմանավորված՝ անչափահասի վերաբերյալ յուրաքանչյուր գոր-

ծով դատավորը կարող էր միջամտել ցանկացած ձևով։ Սակայն 

ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշումներով և տասնամյակներ շա-

րունակ նահանգային մակարդակով կատարված օրենսդրական 

փոփոխություններով պայամնավորված՝ այս ոլորտը ենթարկվեց ա-

վելի մանրամասն իրավակարգավորման։ Նահանգային և դաշնային 

մակարդակով փորձ կատարվեց ներդաշնակեցնելու անչափահաս-

ների վերաբերյալ գործերով դատարաններ ստեղծելու փիլիսոփա-

յությունը քրեական գործեր քննող դատարաններում վարույթի կար-

գավորումների հետ։ Արդյունքում որոշ նահանգներում էապես սահ-

մանափակվեց անչափահասների վերաբերյալ գործերով դատական 

վարույթի գաղտնիությունը, նախատեսվեցին առավել ձևական ըն-

թացակարգեր՝ անչափահասների վերաբերյալ գործերով վարույթի 

ուշադրությունը տեղափոխելով անհատական միջամտության և 

ռեաբիլիատիցայի գաղափարից։ Արդյունքում անչափահասների 

վերաբերյալ գործերով դատարանների ուշադրության կենտրոնում 

հայտնվեցին հանրային անվտանգությունը, իրավախախտի պա-

տասխանատվությունը, ձևական ընթացակարգերն ու պատշաճ դա-

տաքննությունը։ Նշված հանգամանքը հեղինակների կողմից գնա-

հատվում է որպես անչափահասների վերաբերյալ գործերով դա-

տարանների նույնացում քրեական գործեր քննող սովորական դա-

տարանների հետ և մասնագիտացվածության պահանջից լուրջ նա-

հանջ1։ 

Մարդու իրավունքների միջամերիկյան հանձնաժողովը, դրա-

կան համարելով առանձին նահանգներում օրենքի հետ խնդիրներ 

ունեցող անչափահասների համար արդարադատության ինքնու-

րույն համակարգի գոյությունը, այդուհանդերձ, խնդրահարույց է 

                                                            
1 Տե՛ս  Jeffrey A. Butts, Roman, JohnK. Roman, and Jennifer Lynn-Whaley, 

նշված աշխատությունը։ 
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համարել որոշ դեպքերում անչափահասի տարիքով պայմանավոր-

ված` սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-ֆիզիոլոգիական և այլ ա-

ռանձնահատկությունների վերաբերյալ ոչ պատշաճ պատրաստվա-

ծությունը, դատավորների կողմից մեկ տարի ժամկետով ռոտացիոն 

սկզբունքով անչափահասների վերաբերյալ գործերի քննությունը՝ 

փաստելով, որ նշված ժամանակահատվածը բավարար չէ անհրա-

ժեշտ փորձ ձեռք բերելու համար1։ Նշված հանձնաժողովի կողմից 

մասնագիտացվածության սկզբունքի տեսանկյունից խնդրահարույց 

է համարվել նաև չափահասների համար դատարանների կողմից 

անչափահասների վերաբերյալ գործերի քննությունը2, անչափա-

հասների համար դատարանների կողմից գործերի փոխանցումը 

չափահասների վերաբերյալ գործեր քննող դատարաններին և այն, 

որ դատախազը կարող է սեփական հայեցողությամբ գործն ուղար-

կել ոչ թե անչափահասների, այլ չափահասների վերաբերյալ գործե-

րով դատարան3։  

Ընդ որում, պետք է փաստել, որ թե՛ ամերիկյան և թե՛ եվրոպա-

կան չափանիշների տեսանկյունից մասնագիտացվածության պա-

հանջը կոչված է երաշխավորելու, որպեսզի անչափահասների ար-

դարադատության համակարգում բոլոր ընթացակարգերը լավա-

գույնս երաշխավորեն երեխայի իրավունքները, լինեն մատչելի և ե-

րեխայամետ։ Այս տեսանկյունից, օրինակ, Երախայի իրավունքների 

հարցերով կոմիտեն դատավարական երաշխիքների, անհրաժեշտ 

մասնգիտացվածության հետ մեկտեղ կարևորել է ընդհուպ մինչև 

դատական նիստերի դահլիճի ձևավորումը, դատավորի հագուստը, 

                                                            
1 Տե՛ս Juvenile justice and human rights in the Americas, մեջբերումն ըստ՝  

https://www.cidh.oas.org/countryrep/JusticiaJuvenileng/jjii.eng.htm#_ftn75: 
2 Տե՛ս նույն տեղում։ 
3 Տե՛ս Michele Deitch, et al, From Time Out to Hard Time: Young Children in the 

Criminal Justice System, Austin Texas: University of Texas at Austin, LBJ School 

of Public Affairs, pp. xiii, 21, 22, հասանելի է՝ http://www.utexas.edu/lbj/news/-

story/856/ մեջբերումն ըստ՝ https://www.cidh.oas.org/countryrep/JusticiaJu-

venileng/jjii.eng.htm#_ftn75: 
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առանձին սպասասրահների առկայությունը և այլն1։ Իսկ, օրինակ, 

Մարդու իրավունքների միջամերիկյան հանձնաժողովը երեխայի և 

նրա ընտանիքի անդամների համար ճնշող էր համարել դատական 

նիստերի դահլիճում այն իրավիճակը, երբ դատավորը նստում է 

բարձր ամբիոնում, իսկ անչափահասը և նրա ծնողները պետք է 

կանգնեն նրա առջև առանց նստելու հնարավորության, և դատա-

խազներն ու ոստիկանության աշխատակիցներն էլ անընդհատ մի-

ջամտում են և պահանջում ուղիղ կանգնել, դատավորին դիմել 

«հարգելի դատարան» եզրույթով2։ 

Ամփոփելով մասնագիտացվածության սկզբունքի պահանջի 

տեսանկյունից նշված օրինակները՝ կարող ենք փաստել, որ անչա-

փասհաների արդարադատության ինքնուրույն համակարգի գո-

յությունը դիտարկվում է որպես անչափահասի լավագույն շահի ա-

պահովման միջոց դրա մասնագիտացվածության պահանջի ուժով, 

ինչը դատական մարմինների առումով ենթադրում է անչափահաս-

ների վերաբերյալ գործեր քննող մասնագիտացված դատարանների 

կամ դատավորների ինստիուտի առկայություն։ 

Անչափահասների արդարադատության ինքնուրույն համա-

կարգը կարող է լավագույնս երաշխավորել երեխայի լավագույն շա-

հի պաշտպանությունը ոչ միայն մասնագիտացվածության սկզբուն-

քի, այլ նաև այն փաստի ուժով, որ այս համակարգում քրեական 

արդարադատության ավանդական նպատակները՝ կանխումը և 

պատժումը, պետք է իրենց տեղը զիջեն փոխհատուցմանը, ռեաբիլի-

տացիային և երեխայի վերաինտեգրմանը վերականգնողական ար-

դարադատության միջոցների կիրառմամբ։ Երեխայի իրավունքների 

մասին Կոնվենցիայի՝ արդեն իսկ հիշատակված 40-րդ հոդվածի     

3-րդ մասը պարտավորեցնում է անդամ պետություններին միջոց-

                                                            
1 Տե՛ս Committee on the Rights of the Child, General Comment No. No. 12, The 

right of the child to be heard, CRC/C/GC/12, 20 July 2009, 34-րդ կետ, 

հասանելի է՝ https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVer-

sions/CRC-C-GC-12.pdf: 
2 Տե՛ս Juvenile justice and human rights in the Americas, մեջբերումն ըստ՝  

https://www.cidh.oas.org/countryrep/JusticiaJuvenileng/jjii.eng.htm#_ftn75: 
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ներ ձեռնարկել, որոնք թույլ կտան հանցանքի կատարման մեջ մե-

ղադրվող երեխաների վերաբերյալ գործերը քննել առանց դատաքն-

նության դիմելու՝ մարդու իրավունքների լիակատար պաշտպա-

նության և իրավական երաշխիքների պահպանման պայմանով բո-

լոր այն դեպքերում, երբ դա հնարավոր է և անհրաժեշտ։ Անչափա-

հասների արդարադատության ավանդական համակարգի կիրառ-

ման սահմանափակումը և դատապարտման այլընտարնքների 

տրամադրման պահանջը բխում է նաև Մարդու իրավունքների մա-

սին ամերիկյան կոնվենցիայի 19-րդ և Մարդու իրավունքների և 

պարտականությունների մասին ամերիկյան հռչակագրի 7-րդ հոդ-

վածների մեկնաբանությունից, Պեկինյան կանոններից (11.1 կա-

նոն), Եվրոպայի խորհրդի համապատասխան հանձնարարական-

ներից1։ 

Այսպես, Մարդու իրավունքների միջամերիկյան դատարանի 

գնահատմամբ՝ օրենքի հետ խնդիրներ ունեցող երեխաների համար 

հատուկ օրենսդրությունը պետք է նախատեսի, ի թիվս այլոց, նաև 

վեճերի կարգավորման այլընրանքային ուղիներ առանց դատական 

ընթացակարգերի կիրառման։ Նման համակարգի ներդրմամբ, ըստ 

միջամերիկյան դատարանի, հաշվի է առնվում երեխայի խոցելի 

կարգավիճակը դատական վարույթի շրջանակում և այն ազդեցութ-

յունը, որը դատարանի առջև կանգնելը թողնում է երեխայի վրա2։ 

                                                            
1 Տե՛ս Juvenile justice and human rights in the Americas, մեջբերումն ըստ՝ 
https://www.cidh.oas.org/countryrep/JusticiaJuvenileng/jjii.eng.htm#_ftn75 
Handbook on European Law relating to the rights of the child European Union 
Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 2015, հասանելի է՝ 
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF 
Dunkel, F. (2016a). Juvenile justice and human rights: European perspectives. In 
H. Kury, S. Redo, & E. Shea (Eds.), Women and children as victims and offenders: 
Background, prevention, reinte- gration: Suggestions for succeeding generations 
(Vol.2, pp. 681–719). Cham: Springer International Publishing: Imprint: Springer, 
էջ 681, հասանելի է՝ http://nrs.harvard.edu/urn-3:hul. Ebookbatch.SPRGR_bat-
ch:9783319284248, մեջբերումն ըստ՝ Sibella Matthews, Vincent Schiraldi & Lael 
Chester, նշված աշխատությունը։ 
2 Տե՛ս I/A Court H.R.. Case of the Juvenile Re-education Institute v. 

Paraguay, Preliminary Objections, Merits, Reparations, Costs. Judgment of 
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Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի՝ վերը հիշա-

տակված դրույթի մեկնաբանության շրջանակում Երեխայի իրա-

վունքների հարցերով կոմիտեն փաստել է, որ հաշվի առնելով ան-

չափահաս իրավախախտների մեծամասնության կողմից կատար-

վող արարքների ոչ ծանր բնույթը՝ անչափահասների գործերով 

քրեական արդարադատության ընթացակարգերից տարբեր միջոց-

ներ նախատեսելը և այլընտրանքային (սոցիալական) ծառայութ-

յուններին դիմելը (diversion) պետք է գործնականում բազաթիվ գոր-

ծերով լայն կիրառություն ստանա1։ 

Որոշակի միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է 

տալիս, որ տարբեր երկրներում առկա են առանձնահատուկ այլ-

ընտրանքային կարգավորումները։ Սակայն արդարադատությանն 

այլընտրանք ծառայող ընթացակարգերի հետ կապված՝ իբրև ընդ-

հանուր խնդիրներ լայնորեն քննարկվում են երեխայի իրավունքնե-

րի պաշտպանության բավարար երաշխիքների առկայության հար-

ցը, այս միջոցների կիրառության հարցում իրավասու մարմինների 

լայն հայեցողությունը։ Եվ մոտեցումն այն է, որ բոլոր դեպքերում 

պետք է ապահովվեն արդար դատաքննության իրավունքի երաշ-

խիքները2։  

Այսպես, օրինակ, միջազգային իրավական չափանիշների հա-

մաձայն՝ այլընտրանքային (սոցիալական) ծառայություններին դի-

մելը (diversion) պետք է կիրառվի միայն հետևյալ պայմանների առ-

կայության դեպքում՝ 

- առկա են ծանրակշիռ ապացույցներ, որ երեխան հանցանք է 

կատարել, որ վերջինս գիտակված և կամավոր ընդունում է իր պա-

                                                                                                                               
September 2, 2004, Series C No. 112, 211-212-րդ կետեր, մեջբերումն ըստ՝ 

https://www.cidh.oas.org/countryrep/JusticiaJuvenileng/jjii.eng.htm#_ftn75: 
1 Տե՛ս Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 

10, Children’s rights in juvenile justice, CRC/C/GC/10, 25 April 2007, 24-րդ կետ, 

հասանելի է՝ https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf: 
2 Handbook on European Law relating to the rights of the child European Union 

Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 2015, հասանելի է՝  

https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF. 
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տասխանատվությունը, և որևէ ճնշում կամ ազդեցություն չի գոր-

ծադրվել նրա կամ նրա ընտանիքի նկատմամբ,  

- համաձայնությունը չպետք է օգտագործվի ընդդեմ երեխայի՝ 

վերջինիս վերաբերյալ հետագա վարույթում, 

- երեխան, ինչպես նաև երեխայի ծնողները, եթե երեխան 16 

տարեկանից փոքր է, պետք է տան իրենց գրավոր համաձայնությու-

նը, որը պետք է հիմնված լինի կիրառվող միջոցի բնույթի, բովան-

դակության և տևողության, ինչպես նաև հնարավոր ձախողման ի-

րավական հետևանքների վերաբերյալ վերջինիս տրամադրված 

անհրաժեշտ տեղեկությունների վրա, 

- օրենքը պետք է նախատեսի հատուկ դրույթներ նշված մի-

ջոցների կիրառման դեպքերի, ոստիկանության, դատախազության 

և (կամ) որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող այլ մար-

մինների լիազորությունների վերաբերյալ՝ բացառելու համար երե-

խայի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի կիրառումը։  

- երեխային պետք է հնարավորություն տրվի օգտվելու իրա-

վաբանական կամ այլ անհրաժեշտ օգնությունից, ինչպես նաև բողո-

քարկելու իր նկատմամբ կիրառված միջոցը,  

- երախայի կողմից ծրագրի հաջող իրականացումը պետք է 

հանգեցնի գործի հստակ և վերջնական ավարտի, ինչպես նաև չա-

ռաջացնի դատվածություն1։ 

Այլընտրանքային կարգավորումների առնչությամբ ամերիկյան 

փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այստեղ առավել 

տարածված են գործով վարույթի, այսպես կոչված, հայեցողական 

կարճումը, վեճերի այլընտրանքային կարգավորման եղանակները 

և մասնկացությունը հանրային ծրագրերին և հանրային աշխա-

տանքների իրականացումը (diversion)։ 

Այսպես, ԱՄՆ որոշ նահանգներում նախատեսված է քննութ-

յան վաղ փուլերում քրեական գործի վարույթը կարճելու հնարավո-

                                                            
1 Տե՛ս Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10,  

Children’s rights in juvenile justice, CRC/C/GC/10, 25 April 2007, 24-րդ կետ, 

հասանելի է՝ https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf: 
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րություն։ Գործով վարույթի կարճումը ենթադրում է, որ երբ գործը 

հասնում է դատարան, որոշում կարող է կայացվել գործը դատա-

կան քննության չնշանակելու մասին, եթե խոսքը վերաբերում է 

քրեական օրենքի որոշակի խախտումներին։ Ընդ որում, այս ինստի-

տուտի ընթացակարգային կարգավորումները, ըստ նահանգների, 

տարբեր են։ Մասնավորապես, որոշ նահանգներում պարտադիր է 

դատախազության համաձայնությունը, իսկ որոշ նահագներում դա-

տարանը լայն հայեցողություն ունի դատական քննության ցանկա-

ցած փուլում, անկախ դատական վարույթի տեսակից, նման որո-

շում կայացնել։ Որոշ դեպքերում այս միջոցը կիրառելի է միայն այն 

հանցանքերի դեպքում, որոնց համար ազատազրկման ձևով պատի-

ժը չի գերազանցում երեք տարին։ Մարդու իրավունքների միջամե-

րիկյան հանձնաժողովը, ընդհանուր առմամբ դրական գնահատելով 

այս ընթացակարգը, այնուամենյանիվ, որոշակի մտավախություն 

ունի, որ որոշակի մեխանիզմներ պետք է մշակվեն բացառելու գոր-

ծերի կարճումն ընտրողական հիմքով, ինչը կարող է հանգեցնել 

խտրականության1։  

Որոշակիորեն հետաքրքրական է նաև Կանադայի փորձը, որ-

տեղ «Անչափահասների քրեական արդարադատության մասին» 

օրենքի հիման վրա ստեղծվել են Անչափահասների արդարադա-

տության հանձնաժողովներ՝ կազմված հասարակության՝ անչափա-

հասների հարցերով հետաքրքրված անդամներից, այդ թվում՝ պար-

զապես կամավորներ, ոլորտի մասնագետներ, մանկավարժներ և 

ոստիկանության աշխատակիցներ։ Նշված հանձնաժողովների 

խնդիրը մեդիացիայի և հաշտեցման նպատակով զոհի և իրավա-

խախտի միջև հանդիպումներ կազմակերպելն է2։ Կանադական ի-

                                                            
1 Տե՛ս Juvenile justice and human rights in the Americas, մեջբերումն ըստ՝  

https://www.cidh.oas.org/countryrep/JusticiaJuvenileng/jjii.eng.htm#_ftn75: 
2 Տե՛ս N. Bala and S. Anand, Youth Criminal Justice Law. Toronto: Irwin Law, 

2009, Chapter 5. (Diversion, Extrajudicial Measures, and Conferences). 

մեջբերումն ըստ՝  

https://www.cidh.oas.org/countryrep/JusticiaJuvenileng/jjii.eng.htm#_ftn75: 
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րավունքը նախատեսում է նաև անչափահասների արդարադա-

տության հարցերով խորհրդակցությունների ինստիտուտը, որը ո-

րոշակի անձանց խումբ է, որոնք հավաքվում են՝ խորհուրդ տալու, 

թե ինչպես վարվել երիտասարդ իրավախախտի հետ։ Այդ խմբի 

կազմում կարող են լինել իրավախախտը, տուժողը և հասարակութ-

յան այլ անդամներ1։  

Անդրադառնալով այլընտրանքային (սոցիալական) ծառայութ-

յուններին դիմելու (diversion) ծրագրերի առնչությամբ ամերիկյան 

փորձին պետք է փաստել, որ այն տարատեսակ է։ Այս ծրագրերն ա-

ռաջարկվում են ոստիկանության, ինչպես նաև հասարակական 

կազմակերպությունների կամ սոցիալական ծառայության ինստի-

տուտների կողմից։ Որպես կանոն, այս բնույթի միջոցառումները 

կիրառվում են դատարանների, որոշ դեպքերում՝ դատախազության 

կամ ոստիկանության կողմից։ Այս միջոցառումների կիրառման 

արդյունքում, ինչպես և մեդիացիայի դեպքում քրեական հետապն-

դումը կարող է դադարեցվել կամ ընդհանրապես չիրականացվել։ 

Ընդունելի մոտեցումը է նաև նախքան քրեական հետապնդում չի-

րականացնելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մա-

սին որոշում կայացնելը որոշակի ծրագիր ավարտելու կամ որոշա-

կի ժամանակահատվածով ծառայություններ մատուցելու պահանջ 

ներկայացնելը։ Համապատասխան միջոցների կիրառման վերաբեր-

յալ որոշումներ կայացնելու ընթացակարգի շրջանակում իրավասու 

մարմինները պետք է անհապաղ ձեռնարկեն անհրաժեշտ բոլոր մի-

ջոցները, ներգրավեն անհրաժեշտ ոլորտի փորձագետների և սո-

ցիալական աշխատողների, ինչպես նաև երեխայի ծնողներին2։ 

Վեճերի կարգավորման այլընտրանքային եղանակ է նաև ար-

դեն իսկ հիշատակված՝ անչափահասների դատարանի (teen court) 

                                                            
1 Տե՛ս N. Bala and S. Anand, Youth Criminal Justice Law. Toronto: Irwin Law, 

2009, Chapter 8. (Sentencing Under the Youth Criminal Justice Act).մեջբերումն 

ըստ՝ https://www.cidh.oas.org/countryrep/JusticiaJuvenileng/jjii.eng.htm#_ftn75: 
2 Տե՛ս Juvenile justice and human rights in the Americas, մեջբերումն ըստ՝  

https://www.cidh.oas.org/countryrep/JusticiaJuvenileng/jjii.eng.htm#_ftn75: 
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գործունեությունը, որը հայտնի է նաև որպես երիտասարդների կամ 

հասակակիցների դատարան կամ հասակակից երդվյալ ատենա-

կալների դատարան։ Այս դատարանների գործունեության նպատա-

կը ոչ մեծ ծանրության հանցանքի, օրինակ, վանդալիզմի կամ խա-

նութից գողության համար ձերբակալված անչափահասի համար 

որոշակի էական հետևանքներ առաջացնելն է, այլ ոչ թե սոսկ նա-

խազգուշացում կիրառելը, ինչպես օրինակ անչափահասների 

ավանդական արդարադատության պարագայում։ Այս դատարան-

ները հաճախ կիրառում են այնպիսի պատիժներ, ինչպիսիք են օրի-

նակ՝ ոնչացված կամ գողացված գույքը վերականգելու կամ որոշա-

կի հանրային աշխատանքներ իրականացնելու պարտականություն 

սահմանելը։ Անչափահասի վրա կարող է նաև պարտականություն 

դրվել ներողություն խնդրել տուժողից և (կամ) իր ծնողներից։ Այս 

դատարանների գործունեության հիմնական առանձնահատկությու-

նը, սակայն, այն է, որ անչափահասի վերաբերյալ գործերով արդա-

րադատության իրականացման գործառույթը վերապահվում է իր 

հասակակիցներին, և նշված դատարանում անչափահասները հան-

դես են գալիս որպես դատավոր, դատախազ, երդվյալ ատենակալ, 

նիստերի քարտուղար կամ կարգադրիչ։ Կախված անչափահասի 

կողմից իրականացվող դատավարական գործառույթներից՝ ա-

ռանձնացնում են չորս հիմնական մոդելներ, այն է՝ անչափահաս 

դատավոր, անչափահասների տրիբունալ, չափահաս դատավոր և 

հասակակից երդվյալ ատենակալներ։ Նշված մոդելներից առաջին 

երկուսը ենթադրում են անչափահասների առավել մասնկացութ-

յուն, քանի որ դատավորի դերում հանդես են գալիս անչափահաս-

ները կոլեգիալ կամ միանձնյա կազմով։ Ինչ վերաբերում է մյուս եր-

կու մոդելներին, ապա դրանցում դատավորի գործառույթներն իրա-

կանացնում է չափահաս անձը, սակայն վարույթին մասնակցում են 

անչափահաս դատախազ, պաշտպան, իսկ երդվյալների կազմում 

կարող են ընդգրկված լինել և´ չափասսհաներ, և´ անչափահասներ։ 

Նշված դատարանների կողմից գործի քննության իրավական հիմքը 

դատախազության և ոստիկանության միջև համաձայնությունն է 
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հրաժարվել պաշտոնական մեղադրանքի ընթացակարգերից, եթե 

անչափահասը համաձայն է քննարկվող դատարաններում գործի 

քննությանը, և վերջինս մեղադրվում է ոչ մեծ ծանրության որոշ 

հանցանքներ կատարելու մեջ։ Ինչ վերաբերում է նշված դատարան-

ներում վարույթի կարգին, ապա այն, ըստ էության, նույնանում է 

անչափահասների վերաբերյալ գործերով դատարաններում սահ-

մանված ընթացակարգերին։ Որոշ նահանգներում նշված դատա-

րաններում վարույթը դռնփակ է, և երաշխավորված է նիստի արձա-

նագրության գաղտնիությունը։ Որպես կանոն, նախքան բուն դա-

տական նիստը անչափահասի հետ անկացվում է հարցազրույց, 

որին կարող են մասնակցել նաև վերջինիս ծնողները։ Հարցազրույցի 

ընթացքում անչափահասին պարզաբանվում դատարանում գործի 

քննության ընթացակարգը և դրան կամավոր մասնակցության իրա-

վունքը։ Ընդ որում, դատական նիստից դուրս բոլոր կազմակերպա-

կան և ֆինանսական հարցերը լուծելու պատասխանատվությունը 

կրում են ծնողները։ Այս դատարանների հիմնական խնդիրը մեղադ-

րանքի հիմքում դրված փաստերը գնահատելն է և համապատաս-

խան պատիժ ընտրելը։ Որոշ դատարաններում անչափահասը հնա-

րավորություն ունի նաև վիճարկելու մեղադրանքի հիմնավորվա-

ծությունը, որին հետևում է ապացույցների հետազոտումը դատա-

րանում։ Չնայած դա չի ենթադրում է քերական գործի ըստ էության 

քննություն, այնուամենայնիվ այն դատարաններում, որտեղ առկա է 

նշված ընթացակարգի հնարավորությունը, եթե անչափահասին 

հաջողվում է վիճարկել փաստերը և ողջամիտ կասկած հարուցել 

մեղադրանքի հիմնավորվածության վերաբերյալ, ապա գործընթացը 

չի շարունակվում, դատարանը կարող է հրաժարվել, այսպես կոչ-

ված, «դատապարտումից» և անչափահասի մասնակցությունը հա-

մարվում է ավարտված1։ 

                                                            
1 Տե՛ս Jeffrey A. Butts, Roman, JohnK. Roman, and Jennifer Lynn-Whaley, 

նշված աշխատությունը։  
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Ինչ վերաբերում է Եվրոպայում անչափահասների վերաբերյալ 

գործերով կիրառվող այլընտրանքային լուծումներին՝ Գերմանիա-

յում, օրինակ, ոստիկանությունը պետք է ցանկացած իրավախախտ-

ման վերաբերյալ գործ ուղարկի դատախազին, որն իրավասու է դա-

դարեցնել վարույթը, եթե արդեն իսկ կրթական բնույթի միջոցա-

ռումներն են ընտրված։ Եթե հնարավոր պատիժը ազատությունից 

զրկելու հետ կապված չէ, ապա դատախազը գործն ուղարկում է տե-

ղական դատարանի՝ անչափահասների գործով դատավորին և կա-

րող է խնդրել վերջինիս կիրառել նվազ խիստ սանկցիա, ինչպիսին 

է, օրինակ, նախազգուշացումը, 40 ժամ հանրային աշխատանքներ, 

տուգանք կամ մեդիացիա: Գերմանիայում որոշակի հանրային 

ծրագրերի մասնակցության վերաբերյալ որոշումներն ընդունվում 

են դատախազի կամ Անչափահասների դատարանի դատավորի 

կողմից՝ առանց որևէ սահմանափակման՝ կապված անչափահասին 

մեղսագրվող արարքի ծանրության աստիճանի հետ։Նույնիսկ ֆելո-

նիի վերաբերյալ գործերով հնարավոր է նշված միջոցների կիրառու-

մը, եթե անչափահասը ներողություն է խնդրում կամ վերականգ-

նում է պատճառված վնասը։ 1990 թվականի բարեփոխումների 

արդյունքում անչափահասների նկատմամբ կիրառվող սանկցիանե-

րի շրջանակում ընդգրկվեցին մեդիացիան, հանրային աշխատանք-

ների կատարումը և սոցիալական վերապատրաստման դասընթաց-

ներին մասնակցությունը1։ 

Նիդերլանդներում թե՛ դատախազությունը և թե՛ ոստիկանութ-

յունը ունեն հայեցողական լիազորություններ և իրավասու են կար-

ճել գործի վարույթը։ Ոստիկանությունը կարող է կարճել գործի վա-

րույթը և ուղարկել անչափահասին՝ մասնակցելու կամավոր հան-

րային աշխատանքների ծրագրերի կամ գործն ուղարկել Երեխանե-

րի խնամքի և պաշտպանության հարցերով խորհուրդ։ Մյուս կող-

                                                            
1 Տե՛ս Dunkel, F. (2016b) նշված աշխատությունը, Rap, S., & Weĳers, նշված 

աշխատությունը, մեջբերումն ըստ՝ Sibella Matthews, Vincent Schiraldi & Lael 

Chester, նշված աշխատությունը։ 
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մից՝ ոստիկանությունը կարող է առանց հետագա քննության նա-

խազգուշացում կիրառել կամ միսդիմինորի դեպքում փոքր տու-

գանք նշանակել։ Ոչ մեծ ծանրության արարքների համար, ինչպի-

սիք են՝ վանդալիզմը և խանութից գողությունը, ոստիկանությունը 

կարող է մինչև 18 տարեկան անչափահասին ուղարկել մասնակցե-

լու հանրային աշխատանքների հատուկ ծրագրի, որը ներառում է 

առաջին անգամ հանցանք կատարած իրավախախտների համար 

մինչև 20 ժամ կրթական վերականգնողական բնույթի միջոցառում-

ների իրականացում։ Կամ գործի հետագա քննության համար ոստի-

կանությունը կարող է այն փոխանցել դատախազությանը։ Անչա-

փահասների գործերով մասնագիտացված դատախազները կարևոր 

դերակատարում ունեն Նիդերլանդներում։ Դատախազն իրավասու 

է գործը փոխանցել դատարան կամ որոշել քրեական հետապնդման 

նպատակահարմարությունը։ Դատախազը կարող է պայմանակա-

նորեն կարճել միսդիմինորի կամ այն հանցանքների վերաբերյալ 

գործերը, որոնց համար ազատազրկման ձևով պատիժը չի գերա-

զանցում 6 տարին։ 2011 թվականից սկսած՝ դատախազն իրավասու 

է հաստատել մեղադրյալի մեղքը և կիրառել սանկցիա (ներառյալ՝ 

մինչև 60 ժամ հանրային աշխատանքներ, տուգանք, ավտոտրանս-

պորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկում, փորձաշրջան 

մինչև 6 ամիս ժամկետով), իսկ մեղադրյալն իրավունք ունի դատա-

խազի որոշումը բողոքարկել դատարանում1։ 

Խորվաթիայում ևս վերականգնողական բնույթի մի շարք մի-

ջառումներ են նախատեսված։ Այսպես, օրինակ, օրենքը թույլ է տա-

լիս ձեռնպահ մնալ քրեական վարույթ նախաձեռնելուց, եթե անչա-

փահասը համաձայն է մասնկացել, այսպես կոչված, հատուկ 

պարտկանությունների կատարմանը, ինչպիսիք են՝ փոխհատուցու-

մը, հանրային աշխատանքները, մասնկացությունը ռեաբիլիտա-

                                                            
1 Տե՛ս Rap, S., & Weijers, նշված աշխատությունը, Weĳers, I. (2017). Children 

and the law in the Netherlands: A comparative introduction. The Hague, The 

Netherlands: Eleven International Publishing. մեջբերումն ըստ՝ Sibella 

Matthews, Vincent Schiraldi & Lael Chester, նշված աշխատությունը։ 
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ցիոն միջոցառումներին, մասնգիտական դասընթացներին և անչա-

փահասների համար խորհրդատվություններին։ Դատարանից 

դուրս կարգավորման լրացուցիչ եղանակ է մեդիացիան, որը ներա-

ռում է անչափահասի կողմից պատասխանատվությունն իր վրա 

վերցնելը և տուժողին հատուցում տրամադրելը1։  

Անդրադառնալով երեխայի լավագույն շահի ապահովման 

քննարկված մեխանիզմների տեսանկյունից մեր ներպետական 

կարգավորումներին՝ պետք է փաստել, որ մասնագիտացվածության 

սկզբունքի պահանջը որոշակիորեն ամրագրված է «Հայաստանի 

Հանրապետության դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական 

օրենքի՝ առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարա-

նում մասնագիտացումը վերտառությամբ 21-րդ հոդվածը սահմա-

նում է, որ. «(…) 2. Առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դա-

տարանում քրեական գործերը, մինչդատական քրեական վարույթի 

նկատմամբ դատական վերահսկողության, ինչպես նաև պատժի 

կատարման հետ կապված օրենքով նախատեսված գործերը քննում 

է միայն քրեական մասնագիտացման դատավորը, բացառությամբ 

սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքերի: (…): 

3. Բարձրագույն դատական խորհուրդը քաղաքացիական և 

քրեական մասնագիտացման դատավորներից կարող է ընտրել դա-

տավորներ, որոնք, ի լրումն համապատասխան մասնագիտացման 

գործերի, քննում են առանձին տեսակի (անչափահասների, Հայաս-

տանի Հանրապետություն անօրինական տեղափոխված և անօրի-

նական պահվող երեխաների վերադարձի, օպերատիվ-հետախու-

զական միջոցառումներ իրականացնելու մասին միջնորդություննե-

րի և այլն) գործեր: (…)»:  

Վերոշարադրյալ նորմերի վերլուծությունից բխում է, որ ՀՀ 

ներպետական օրենսդրությունը նախատեսում է ոչ թե մասնագի-

                                                            
1 Տե՛ս Bojanic, I. (2010). Croatia. In F. Du€nkel, J. Grzywa, P. Horsfield, & I. 

Pruin (Eds.), Juvenile justice sys- tems in Europe: Current situation and reform 

developments. (pp. 187–222). Mo€nchengladbach: Forum VerlagGodesberg, էջ 

195, մեջբերումն ըստ՝ Sibella Matthews, Vincent Schiraldi & Lael Chester, 

նշված աշխատությունը։ 
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տացված դատարանի, այլ մասնագիտացված դատավորի ինստի-

տուտը։ Ընդ որում, ընդգծման կարիք ունի այն հանգամանքը, որ 

անչափահասների վերաբերյալ գործերը քննվում են՝ ի լրումն քրեա-

կան մասնագիտացման գործերի։ Այսինքն՝ անչափահասների վե-

րաբերյալ գործեր քննող դատավորի ծանրաբեռնվածությունը չի 

սահմանափակվում բացառապես նշված կատեգորիայի գործերի 

քննությամբ։ Թեև ներկայացված միջազգային փորձի ուսումնասի-

րությունը ցույց է տալիս, որ մասնագիտացվածության սկզբունքը 

կարող է իրացված համարվել ոչ միայն ինստիտուցիոնալ մասնգի-

տացմամբ, այլ նաև մասնագիտացված դատավորների կողմից ան-

չափահասների վերաբերյալ գործերի քննության կարգ նախատեսե-

լով, այդուհանդերձ, կարծում ենք, որ մեր ներպետական կարգավո-

րումն այնքանով, որքանով հնարավոր է համարում նաև անչափա-

հասների վերաբերյալ գործեր քննող դատավորների կողմից նաև 

այլ քրեական գործերի քննությունը, լիարժեք չի բավարարում 

նշված պահանջին։ Կարծում ենք, որ նման կարգավորումը չի կա-

րող ապահովել անչափահասների վերաբերյալ գործերի հնարավո-

րինս արագ քննության, ինչպես նաև անհրաժեշտ գիտելիքների և 

փորձի առկայության պահանջը։ Բացի այդ, խնդիրն ավելի է խո-

րացնում այն հանգամանքը, որ ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգիրքը թեև նախատեսում է անչափահասների վերաբերյալ 

գործերով որոշակի դատավարական երաշխիքների առկայություն 

(պաշտպանի և օրինական ներկայացուցչի, մանկավարժի մասնակ-

ցություն, ապացուցման առարկայի առանձնահատկություններ և 

այլն), սակայն, ինքնին, դատարանում գործի քննության դատավա-

րական կարգի առումով որևէ առանձնահատուկ կարգավորում, որը 

հաշվի կառներ անչափահասի անձնային առանձնահատկություն-

ները, նախատեսված չէ, այդ թվում նաև՝ անչափահասների գործե-

րով վարույթի առանձնահատկությունները սահմանող՝ 50-րդ 

գլխում։ 

Ինչ վերաբերում է վեճերի կարգավորման այլընտրանքային ե-

ղանակներին, մասնավորապես առանց դատական ընթացակարգե-

րի կիրառման վեճերի կարգավորման հնարավոր մեխանիզմներին, 
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ապա մինչև դատարան գործն ուղարկելը քրեական հետապնդումը 

դադարեցնելու հատուկ կարգավորումների առկայության առումով 

օրինակ կարող է ծառայել ՀՀ քրեական դատավարության օրենս-

գրքով նախատեսված հայեցողական քրեական հետապնդումը (ՀՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 37-րդ հոդված), որը, սա-

կայն, հավասարապես կիրառելի է թե՛ չափահասների և թե՛ անչա-

փահասների նկատմամբ, այսինքն՝ անչափահասների վերաբերյալ 

գործերով դրա կիրառելիության որևէ հատուկ չափանիշ նախա-

տեսված չէ։ Այս առնչությամբ որոշակիորեն հետաքրքրական է ՀՀ 

քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի (այսուհետ 

նաև՝ Նախագիծ)՝ 416-րդ հոդվածի 1-ին մասի կարգավորումը՝ հա-

մաձայն որի. «Եթե մինչդատական վարույթում ոչ մեծ կամ միջին 

ծանրության հանցանքի քննության ընթացքում պարզվում է, որ 

նախկինում հանցանք չկատարած անչափահաս մեղադրյալի ուղ-

ղումը հնարավոր է առանց նրան քրեական պատասխանատվութ-

յան ենթարկելու, ապա հսկող դատախազը, քննիչի միջնորդությամբ 

կամ սեփական նախաձեռնությամբ, որոշում է կայացնում քրեական 

հետապնդումը դադարեցնելու մասին և հարուցում է անչափահաս 

մեղադրյալի նկատմամբ դաստիարակչական բնույթի հարկադրան-

քի միջոց կիրառելու միջնորդություն, որը վարույթի նյութերի հետ 

միասին հանձնում է դատարանին»: Նույն հոդվածի 2-րդ մասը սահ-

մանում է. «Հսկող դատախազն իրավասու է անչափահաս մեղադր-

յալի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնել առանց 

դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոց կիրառելու միջ-

նորդություն հարուցելու, ինչպես նաև նրա նկատմամբ չհարուցել 

քրեական հետապնդում, եթե առկա են Հայաստանի Հանրապե-

տության քրեական օրենսգրքի 85-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախա-

տեսված բոլոր պայմանները»: Ընդ որում, խոսքը վերաբերում է ՀՀ  

քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի 85-րդ հոդվածի 1-ին մասին, 

համաձայն որի՝ եթե անձն առաջին անգամ է հանցանք կատարել, 

ապա կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, եթե 

նրա կատարած արարքը ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցանք է, 

և նա կամովին աջակցել է հանցագործությունը բացահայտելուն, չի 
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վիճարկում իրեն մեղսագրվող փաստերը, վնաս պատճառած լինե-

լու դեպքում հատուցել կամ այլ կերպ հարթել է հանցագործությամբ 

պատճառված վնասը: Եթե հանցագործությամբ վնաս չի պատճառ-

վել, ապա քրեական պատասխանատվությունից ազատելու համար 

բավարար են առաջին անգամ հանցանք կատարելը, եթե նրա կա-

տարած արարքը ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցանք է, մեղ-

սագրվող փաստերը չվիճարկելը և հանցագործությունը բացահայ-

տելուն կամովին աջակցելը: Այս կարգավորումը հավասարապես 

կիրառելի է նաև չափահասների վերաբերյալ գործերով, սակայն 

Նախագծում տեղ գտած կարգավորման առանձնահատկությունն 

այն է, որ բացի հայեցողական քրեական հետապնդման ընդհանուր 

ինստիտուտից, փաստացի նախատեսված է նաև հայեցողական 

քրեական հետապնդման առանձնահատուկ տեսակ անչափահաս-

ների վերաբերյալ գործերով։ Բացի այդ, ի տարբերություն չափա-

հասների վերաբերյալ գործերով վարույթի՝ Նախագիծը, միջազ-

գային իրավական պահանջներին համապատասխան, նախատե-

սում է հայեցողական քրեական հետապնդումը բացառապես անչա-

փահասի համաձայնությամբ կիրառելու հնարավորություն։ 

Ինչ վերաբերում է ենթադրյալ հանցանք կատարած անչափա-

հասի և տուժողի հաշտեցման այլընտրանքային եղանակներին, ա-

պա այս առնչությամբ թեև ՀՀ քրեական դատավարության օրենս-

գիրքը նախատեսում է հաշտության հիմքով քրեական հետա-

պնդման դադարեցման հնարավորություն (35-րդ հոդվածի 1-ին մա-

սի 5-րդ կետ), այդուհանդերձ, թե՛ չափահասների և թե՛ անչանա-

փահասներ վերաբերյալ գործերով կիրառելի են նույն կարգավո-

րումները։ Այնինչ, միջազգային փորձի տեսանկյունից թերևս հաշ-

տեցման գործընթացը հետագա կատարելագործման կարիք ունի՝ 

հաշվի առնելով մեդիացիայի ինսիտուտի կիրառման հնարավո-

րությունը1։  

                                                            
1 Անչափահասների վերաբերյալ գործերով վարույթը կարճելու և քրեական 

հետապնդումը դադարեցնելու խնդիրների վերաբերյալ ավելի մանրամասն 

տե՛ս Ս. Ա. Դիլբանդյան, Ն. Խ. Աղաբաբյան, «Անչափահասների վերաբերյալ 

քրեական գործերով վարույթի կարճման և քրեական հետապնդման դադա-
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Դատական քննության երկարատև ընթացքի՝ անչափահասի 

նկատմամբ ունեցած բացասական ազդեցությունից խուսափելու մե-

խանիզմ կարող է լինել ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով 

նախատեսված դ ատակ ան  քննության արագացված կարգի կիրա-

ռումը անչափահասին վերագրվող հանցագործությունների վերա-

բերյալ գործերով, ինչը, սակայն, ըստ էության, արգելված է Անդրա-

նիկ Առուստամյանի վերաբերյալ գործով Վճռաբեկ դատարանի 

որոշմամբ, որով իրավական դիրքորոշում է արտահայտվել այն մա-

սին, որ թեև ՀՀ գործող քրեադատավարական օրենսդրությամբ 

սահմանված չէ անչափահասների գործերով դատական քննության 

արագացված կարգ կիրառելու ուղղակի արգելք, սակայն օրենսգիր-

քը չի նախատեսում անչափահասների գործերով ընդհանուր կար-

գից տարբերակված` դատական քննության արագացված կարգի 

կիրառման հատուկ կանոններ։ Անչափահասների գործերով վա-

րույթի իրականացման հատուկ կանոնները լրացուցիչ երաշխիքներ 

են սահմանում գործի հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբ-

յեկտիվ քննության, հանցագործության կատարմանը նպաստող 

պատճառների ու պայմանների բացահայտման, անչափահասի 

կողմից իր դատավարական իրավունքների իրականացման, գործի 

արդարացի քննության համար, ինչպես նաև անչափահասների 

կողմից կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով՝ 

որպես անչափահասների իրավունքների երաշխավորման միջոց, 

նախատեսվում է ապացուցման առարկայի ընդլայնված շրջանակ։ 

                                                                                                                               
րեցման որոշ հարցեր», «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտու-

թյուն», 2015 № 3 (18), էջ 31-42, հասանելի է՝ http://ysu.am/files/04S_Dil-

bandyan_N_Aghababyan.pdf, 

Ս. Ռ. Մարաբյան, «Անչափահասի նկատմամբ դաստիարակչական կամ 

պատժիչ բնույթի հարկադրանքի միջոց կիրառելով քրեական հետա-

պնդումը դադարեցնելու առանձնահատկություններն ըստ ՀՀ քրեական 

դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի», ԵՊՀ իրավագիտության ֆա-

կուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի 

ժողովածու,  գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 326-351, 

հասանելի է՝ http://www.ysu.am/files/22Sergey_Marabyan.pdf: 
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Այսինքն` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 107-րդ հոդվա-

ծում նախատեսված՝ ապացուցման ենթակա ընդհանուր հանգա-

մանքներին զուգահեռ պետք է քննարկման առարկա դարձվեն նաև 

անչափահասի անձին վերաբերող տեղեկությունները։ Արդյունքում 

Վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ անչափահասի վերաբերյալ գործի 

քննության ժամանակ պարզման ենթակա հանգամանքների լրիվ և 

բազմակողմանի ուսումնասիրությունը, անչափահասի կողմից իր 

դատավարական իրավունքների իրացումը և գործի արդարացի 

քննությունը հնարավոր է արդյունավետորեն ապահովել միայն 

գործի ընդհանուր կարգով դատական քննության պայմաններում 

համապատասխան հանգամանքները բացահայտելու նպատակով 

ապացույցներ հավաքելու, ստուգելու և գնահատելու միջոցով1։ 
Կարծում ենք՝ այս արգելքը որոշակի վերանայման կարիք ունի, քա-

նի որ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի այն մտավախությանը, որ դատա-

կան քննության արագացված կարգը թույլ չի տալիս ապահովել 

գործով ապացուցման առարկան կազմող հանգամանքների պար-

զումը, կարելի է փարատել՝ նախատեսելով անձը բնութագրող 

տվյալների, պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող ու 

ծանրացնող հանգամանքների հետ մեկտեղ նաև համապատասխան 

հանգամանքները պարզելու օրենսդրական պահանջ։ Ինչ վերաբե-

րում է սոսկ մեղմ պատիժ նշանակելու օրենսդրական պահանջին, 

ապա այս դեպքում ևս կարելիէ նախատեսել բժշկական բնույթի 

հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու հնարավորություն, որպիսիք 

միանգամայն համահունչ են միջազգային պահանջներին2։ Ընդ ո-

րում, առաջարկում ենք միջազգային փորձի օրինակով նախատեսել 

նաև մասնագիտացված կառույցների կողմից երեխայի վերաբերյալ 

զեկույցի ներկայացման օրենսդրական պահանջ։ 

 

                                                            
1 Տե՛ս Անդրանիկ Առուստամյանի վերաբերյալ գործով Վճռաբեկ դատա-

րանի՝ 2012 թվականի հունիսի 8-ի թիվ ՏԴ/0145/01/15 որոշման 16-րդ և 18-

րդ կետերը։ 
2 Ավելի մանրամասն տե´ս Ս. Ա. Դիլբանդյան, Ն. Խ. Աղաբաբյան, նշվ. աշխ.։ 
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ПРИНЦИП СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАИЛУЧШИХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 

Tатевик Суджян  

Доцент кафедры уголовного процесса и  
криминалистики ЕГУ, кандидат юридических наук 

Статья посвящена специфике системы ювенальной юстиции в кон-

тексте обеспечения наилучших интересов ребенка. В статье на основе меж-

дународно-правовых документов и зарубежного законодательства раскрыто 

требование специализации системы ювенальной юстиции, а также ключевые 

реабилитационные механизмы, направленные на защиту прав и законных 

интересов ребенка. В свете этого анализа представлены и выявлены пробелы 

внутреннего законодательства. 

 

THE SPECIALIZATION OF JUVENILE JUSTICE SYSTEM AND 

REHABILITATION MECHANISMS AS A MEANS TO ENSURE THE BEST 

INTEREST OF THE CHILD 

Tatevik Sujyan 

Associate Professor at YSU Chair of Criminal Procedure and Criminalistics, 

Candidate of Law  

The article is dedicated to the specifics of the juvenile justice system in the 

context of ensuring the best interests of the child. The article based on 

international legal documents and foreign legislation reveals the need for the 

specialization of juvenile justice system, as well as key rehabilitation mechanisms 

aimed at protecting the rights and legitimate interests of the child. Gaps in the 

domestic arrangements presented and identified in the light of this analysis. 

 

Բանալի բառեր – անչափահասների արդարադատության համակարգ, 

մասնագիտացվածության սկզբունք, երեխայի լավագույն շահ, վերա-

կանգնողական արդարադատություն: 

Ключевые слова - система ювенальной юстиции, принцип специализа-

ции, наилучший интерес ребенка, реабилитационное правосудие. 

Key words – juvenile justice system, principle of specialization, best 

interests of the child, rehabilitative justice. 
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