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Սույն աշխատանքը նվիրված է «Երեխայի միջազգային 

առևանգման քաղաքացիական մոտեցումների մասին» Հաագայի 1980թ. 

կոնվենցիային («Կոնվենցիա»)ֈ Աշխատանքում ներկայացվել է 

Կոնվենցիայի ընդհանուր բնութագիրը և կիրառման ոլորտը, 

լուսաբանվել են Հայաստանի Հանրապետությունում Կոնվենցիայի 

իմպլեմենտացման ընթացքն ու առկա իրավակարգավորումները, 

վերհանվել են Կոնվենցիայի կիրառման ոլորտի իրավական խնդիրները 

և առաջարկվել դրանց հնարավոր լուծումներըֈ Աշխատանքում 

ուսումնասիրվել և վերլուծվել են Կոնվենցիայով սահմանված որոշ 

խնդրահարույց հասկացություններ, ինչպես նաև՝ երեխայի միջազգային 

առևանգման գործերի քննության վարույթի առանձնահատկությունները, 

վերհանվել նման գործերի քննության հետ կապված գործնական 

խնդիրներըֈ  

Բանալի բառեր. միջազգային մասնավոր իրավունք, միջազգային 

քաղաքացիական առևանգում, խնամակալության իրավունք, մշտական 

բնակության վայր, անհապաղ վերադարձ, տեսակցության իրավունք, 

ապօրինի տեղափոխել, Կենտրոնական մարմին, ապօրինի պահել, 

երեխայի լավագույն շահերֈ 

 

Նախաբան: Ներկայումս միջազգային հանրության առջև ծառացած 

ամենակարևոր խնդիրներից է երեխայի իրավունքների պաշտպա-

նությունը այն դեպքերում, երբ ծնողներից մեկը, հաշվի չառնելով 

երեխայի նկատմամբ մյուս ծնողի խնամակալության իրավունքը, 

երեխային տեղափոխում է այլ պետություն և արգելում մյուս ծնողին 
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շփվել նրա հետ, մասնակցել նրա դաստիարակությանը՝ խախտելով և՛ 

երեխայի, և՛ մյուս ծնողի իրավունքներըֈ Արդի աշխարհում երեխային 

ապօրինի տեղափոխելու և պահելու դեպքերի թիվն ավելանում է 

ամուսնալուծությունների քանակի ավելացման, միջազգային փոխա-

դըրումների առավել դյուրին դառնալու, խառն  ամուսնությունների թվի 

ավելացման և մի շարք այլ պատճառներովֈ  

Երեխաների ապօրինի տեղափոխումը և պահումը լուրջ 

հետևանքներ է առաջացնում ոչ միայն երեխայի, այլև այն ծնողի համար, 

ում հետ երեխայի կապը խզվում է վերջինիս ապօրինի տեղափոխման 

արդյունքումֈԻսկ ծնողը, որը երեխային ապօրինի տեղափոխել է, 

սովորաբար փորձում է ստանալ երեխայի նկատմամբ խնամակալության 

իրավունք այն երկրում, որտեղ երեխան ապօրինի տեղափոխվել է և 

պահվում է [14]ֈ Այսպիսով, առաջանում են երեխային վերադարձնելու 

հետ կապված մի շարք խնդիրներ, որոնք պահանջում են ձեռնարկել 

համալիր միջոցառումներֈ  

Վերոնշյալ իրավահարաբերությունները համապարփակ կերպով 

կարգավորվում են «Երեխայի միջազգային առևանգման քաղաքա-

ցիական մոտեցումների մասին» Հաագայի 1980թ. կոնվենցիայով, որն էլ 

հիմնական քաղաքացիաիրավական մեխանիզմն է երեխայի և նրա 

նկատմամբ խնամակալության իրավունք ունեցող ծնողի իրավունքների 

պաշտպանության համարֈ  

Կոնվենցիան նախատեսում է մի շարք համալիր միջոցառումներ 

մյուս ծնողի խնամակալության իրավունքների խախտմամբ իր 

բնակության վայրից ապօրինի տեղափոխված և այլ երկրի տարածքում 

պահված երեխաներին վերադարձնելու համարֈ Կոնվենցիան միակ 

միջազգային ճանաչում ստացած փաստաթուղթն է, որը սահմանում է 

երեխայի ապօրինի տեղափոխման դեպքում երեխայի փաստացի 

վերադարձն ապահովող արդյունավետ միջոցներ և մեխանիզմներֈ 

Կոնվենցիան հիմնված է այն կանխավարկածի վրա, որ երեխայի 

ապօրինի տեղափոխումը և պահումը, բացառությամբ Կոնվենցիայով 

սահմանված բացառիկ դեպքերի, չի բխում երեխայի շահերիցֈ 

Կոնվենցիայի անդամ-պետությունների թիվը ներկայումս 101 էֈ   

ՀՀ-ն վավերացրել է այն  2007թ. մարտի 1-ին, իսկ ՀՀ-ի համար 

Կոնվենցիան  ուժի մեջ է մտել 2007թ. հունիսի 1-ից [9]ֈ Կոնվենցիան 

սահմանում է երկու հիմնական նպատակներ՝ 
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ա) ապահովել որևէ Պայմանավորվող պետություն 

անօրինականորեն տեղափոխված կամ այնտեղ պահվող երեխաների 

անհապաղ վերադարձը,  

բ) երաշխավորել մի Պայմանավորվող պետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված` խնամակալության և տեսակցության իրավունքների 

արդյունավետ հարգումը այլ Պայմանավորվող պետություններում 

(հոդված 1):  

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածը սահմանում է, որ երեխայի 

տեղափոխումը կամ պահումը անօրինական է դիտվում, եթե դրանով 

խախտվում են խնամակալության իրավունքները, որոնք միասնական 

կամ անհատական կերպով շնորհված են որևէ անձի, հաստատության 

կամ այլ մարմնի` այն Պետության օրենսդրության համաձայն, որտեղ 

երեխան սովորաբար բնակվել է տեղափոխվելուց կամ պահվելուց 

անմիջապես առաջ, և տեղափոխման կամ պահելու պահին միասնական 

կամ անհատական կերպով այդ իրավունքներն արդյունավետորեն 

իրականացվել են կամ կիրականացվեին, եթե չլիներ տեղափոխումը կամ 

պահումըֈ Փաստորեն, Կոնվենցիայի վերլուծությունից պարզ է դառնում, 

որ Կոնվենցիայով սահմանված կարգով անհապաղ վերադարձի դիմում 

ներկայացնելու իրավունք ունենալու համար սուբյեկտը պետք է ունենա 

երեխայի նկատմամբ խնամակալության իրավունքներֈ 

Ծնողը, որն  ունի միայն տեսակցության իրավունք, չի կարող 

օգտագործել Կոնվենցիան խնամակալության իրավունքներ ունեցող  

ծնողից երեխայի վերադարձը պահանջելու համար [7]ֈ «Տեսակցության 

իրավունք» հասկացությունը Կոնվենցիայով սահմանվում է որպես 

երեխային սահմանափակ ժամանակով իր մշտական բնակության 

վայրից մեկ այլ վայր տանելու իրավունք (Կոնվենցիա,հոդված 5(բ))ֈ 

Հետևաբար, Կոնվենցիան պաշտպանում է նաև տեսակցության 

իրավունքները, սակայն ոչ խնամակալության իրավունքների հետ 

հավասար չափովֈ  

Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի համաձայն՝ երեխայի 16 տարեկանը 

լրանալու դեպքում Կոնվենցիայի կիրառումը դադարեցվում էֈ  

Չնայած Կոնվենցիան օգտագործում է «առևանգում» հասկա-

ցությունը, սահմանված նպատակներին հասնելու համար այն 

նախատեսում  է ոչ թե քրեաիրավական, այլ քաղաքացիաիրավական և 

վարչաիրավական ընթացակարգեր [15]ֈ Այսպիսի ընթացակարգեր 

սահմանելու պատճառն այն է, որ Կոնվենցիան նպատակ է հետապնդում 

երեխայի անհապաղ վերադարձն ապահովելու միջոցով վերականգնել 
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մյուս ծնողի խախտված խնամակալության իրավունքները և նպատակ 

չունի ապահովել երեխային ապօրինի տեղափոխած ծնողին երեխայի 

մշտական բնակության վայր վերադարձնելը (էքստրադիցիան)ֈ 

Հետևաբար, Կոնվենցիայով սահմանված «առևանգում» հասկացությունը 

քրեական իրավունքի առևանգման հանցակազմի իմաստով 

օգտագործված չէ [10]ֈ Կոնվենցիայում սահմանված «առևանգում» 

հասկացությունը «ապօրինի տեղափոխում կամ պահում» 

հասկացության կրճատ ձևն էֈ «Ապօրինի տեղափոխումը» երեխային 

վերցնելն է այն անձից, որն իրականացնում է երեխայի նկատմամբ 

խնամակալությունֈ «Անօրինական պահելը» երեխային առանց նրա 

նկատմամբ խնամակալության իրավունք ունեցող անձի համաձայ-

նության պահելն էֈ 

Կարևոր է նշել, որ Կոնվենցիան չի կիրառվում երեխայի նկատմամբ 

խնամակալության կամ տեսակցության իրավունքները որոշելու հետ 

կապված վեճերը քննելիս [16]ֈ Այն երաշխավորում է երեխայի 

խնամակալության իրավունքների որոշման հետ կապված վեճի 

քննությունն այն դատարանի կողմից, որին այն ընդդատյա է [13]ֈ 

Հետևաբար, Կոնվենցիան սահմանում է երեխայի անհապաղ 

վերադարձն ապահովող ընթացակարգային բնույթի նորմեր և կիրառելի 

չէ երեխայի խնամակալության կամ տեսակցության իրավունքի հետ 

կապված նյութաիրավական վեճը քննելիս [17]:  

Կոնվենցիայի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ արարքը 

«երեխայի առևանգում» համարելու կամ երեխայի տեղափոխումը և 

պահումը անօրինական համարելու համար, անհրաժեշտ է, որ երեխայի 

նկատմամբ խնամակալության իրավունքը խախտվի վերջինիս 

մշտական բնակության վայրի օրենքով: Սակայն Կոնվենցիան չի տալիս 

այս հասկացության սահմանումը, իսկ Պայմանավորվող 

պետությունների դատարանները Կոնվենցիայի կիրառման արդյունքում 

ձևավորել են մշտական բնակության վայրը որոշելու վերաբերյալ 

տարբերակված մոտեցումներ.երեխայի մշտական բնակության վայրի 

սահմանման վերաբերյալ երեխայի միջազգային առևանգման գործերով  

INCADAT պաշտոնական  տեղեկատվական կայքում կան 762 գործեր 

[19]ֈ Մասնագիտական գրականության մեջ նշվում է, որ միջազգային 

մասնավոր իրավունքի ոչ մի այլ ոլորտում որևէ հասկացության 

մեկնաբանման վերաբերյալ այդքան շատ դատական որոշումներ չեն 

կայացվել, որքան առկա են «երեխայի մշտական բնակության վայր» 

հասկացության մեկնաբանման  վերաբերյալ [8]ֈ Ուսումնասիրելով 
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Կոնվենցիայի կիրառման փորձը և տեսական գրականության մեջ առկա 

մոտեցումները՝ գալիս ենք այն եզրահանգման, որ  առկա է երեխայի 

մշտական բնակության վայրը որոշելու միասնական չափանիշներ 

սահմանելու անհրաժեշտությունֈ Մասնավորապես, «երեխայի 

մշտական բնակության վայր» հասկացության վերաբերյալ 

Պայմանավորվող պետությունների՝  օրինակ ԱՄՆ-ի [5] և Միացյալ 

Թագավորության [6] դատական նախադեպերի ուսումնասիրության 

արդյունքում պարզ է դառնում, որ երեխայի մշտական բնակության 

վայրը որոշելիս Պայմանավորվող պետությունները կիրառում են 

տարբեր չափանիշներ, և առկա է երկու հիմնական մոտեցում. առաջինը՝ 

որպես երեխայի բնակության վայրի որոշման չափանիշ ծնողների՝ 

երեխայի բնակության վայրի վերաբերյալ մտադրությանը առաջնային 

նշանակություն տալը, և երկրորդը՝ երեխայի՝ տվյալ պետությունում 

ընտելանալու փաստին առաջնային նշանակություն տալըֈ «Հայաստանի 

Հանրապետություն անօրինական տեղափոխված կամ Հայաստանի 

Հանրապետությունում ապօրինի պահվող երեխայի վերադարձի մասին» 

օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում ՀՀ-ում առաջնային 

նշանակություն կտրվի երեխայի՝ տվյալ պետության հետ կապվա-

ծության, տվյալ պետությունում ընտելացած լինելու փաստին [2]ֈ  

Կոնվենցիան Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ 

մտնելուց հետո ՀՀ կառավարության կողմից ձեռնարկվել են մի շարք 

միջոցառումներ, և ընդունվել են իրավական ակտեր՝ Կոնվենցիայով 

ստանձնած միջազգային պայմանագրային պարտավորությունները 

ազգային իրավունքի փոխակերպելու և դրանց կատարումն 

ապահովելու նպատակովֈ  

Այսպես, 2009 թվականի օգոստոսի 20-ին ընդունվել է 

Կառավարության թիվ 952-Ն որոշումը [4], որի համաձայն՝ 

Կոնվենցիայով Կենտրոնական մարմին է նշանակվել Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը: Բացի այդ, 

Կոնվենցիայով սահմանված պարտավորությունների կատարման 

ապահովման համար 2008թ. փետրվարի 5-ին ընդունվել է ««Երեխայի 

միջազգային առևանգման քաղաքացիական մոտեցման մասին» 

Հաագայի 1980թ. հոկտեմբերի 25-ի Կոնվենցիայի կատարման 

ապահովման համար Հայաստանի Հանրապետության գործադիր 

իշխանության իրավասու մարմինների գործակցության կարգը [3]:  

Անդրադառնալով այս ոլորտը կարգավորող նյութաիրավական 

նորմերին՝ կարևոր ենք համարում նշել, որ ՀՀ արդարադատության 
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նախարարության կողմից շրջանառության մեջ է դրվել նաև 

«Հայաստանի Հանրապետություն անօրինական տեղափոխված և 
Հայաստանի Հանրապետությունում ապօրինի պահվող երեխայի 
վերադարձի մասին» օրենքի նախագիծը (այսուհետ՝ Նախագիծ) [2]: 

Նշենք, որ Նախագծում նախատեսվել է, որ ՀՀ կենտրոնական մարմինը 

պատասխանողին և դիմողին (Հայցող պետության կենտրոնական 

մարմնի միջոցով կամ անմիջականորեն) առաջարկում է վեճը լուծել 

խաղաղ ճանապարհով՝ հաշտվելու միջոցով: Եթե հաշտության 

արդյունքում կայացվել է երեխային վերադարձնելու մասին համաձայ-

նություն, ապա երեխայի վերադարձի գործընթացը կազմակերպվում է 

սույն օրենքով սահմանված կարգով: Նմանատիպ կարգավորում է 

նախատեսված նաև Ավստրալիայի օրենսդրությամբ, մասնավորապես՝ 

Կենտրոնական մարմինը ձեռնարկում է համապատասխան միջոցներ, 

այդ թվում՝ հաշտարարություն, կամավոր վերադարձ և այլն [18]: 

Կոնվենցիայով նախատեսված նպատակները ներպետական 

օրենսդրությամբ ամրագրելու նպատակով 2018 թվականի փետրվարի   

9-ի քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը [1] նախատեսեց 

հատուկ հայցային վարույթի կարգով քննվող գործերի նոր տեսակ՝ 

Հայաստանի Հանրապետություն անօրինական տեղափոխված կամ 

Հայաստանի Հանրապետությունում ապօրինի պահվող երեխայի 

վերադարձի վերաբերյալ գործերի վարույթը: Ընդ որում, համաձայն ՀՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի հոդված 208-ի 2-րդ 

մասի՝ Դատարանը կաշկանդված չէ Հայաստանի Հանրապետություն 

անօրինական տեղափոխված կամ Հայաստանի Հանրապետությունում 

ապօրինի պահվող երեխայի վերադարձի վերաբերյալ վարույթի 

նյութերով, դատավարության մասնակիցների ներկայացրած ապացույց-

ներով, միջնորդություններով, առաջարկություններով, բացատրություն-

ներով և առարկություններով և իր նախաձեռնությամբ ձեռնարկում է 

համարժեք միջոցներ` կոնկրետ գործի լուծման համար անհրաժեշտ 

իրական փաստերի վերաբերյալ հնարավոր և հասանելի 

տեղեկություններ ձեռք բերելու համարֈ Հետևաբար, Դատարանը քննում 

է Հայաստանի Հանրապետություն անօրինական տեղափոխված կամ 

Հայաստանի Հանրապետությունում ապօրինի պահվող երեխայի 

վերադարձի վերաբերյալ վարույթի գործերը ի պաշտոնե (ex officio): 
Երեխայի միջազգային առևանգման գործերի քննության 

ընթացակարգային խնդիրների քննարկման համատեքստում կարևոր 

ենք համարում անդրադառնալ այս գործերի քննության ժամկետների 



113 

 

հետ կապված խնդիրներին, քանի որ Կոնվենցիան հիմնված է այն 

սկզբունքի վրա, որ սահմանված նպատակներին հասնելու համար պետք 

է կիրառվեն ամենաարագ ընթացակարգերըֈ Մասնավորապես, 

Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածում սահմանված վեցշաբաթյա ժամկետի 

պահպանման համար անհրաժեշտ է ներպետական օրենսդրությամբ 

ամրագրել այնպիսի կարգավորումներ, որոնք հնարավորինս 

կերաշխավորեն երեխայի միջազգային առևանգման գործերի արագ և 

արդյունավետ քննությունը, քանի որ շատ դեպքերում այս ժամկետի 

խախտումը անհնարին է դարձնում երեխայի անհապաղ վերադարձն 

ապահովելըֈ 

Հիմք ընդունելով Կոնվենցիայով սահմանված գործերի արագ՝ 

վեցշաբաթյա ժամկետում քննության սկզբունքը և հաշվի առնելով, որ 

այս ժամկետի պահպանումը հաճախ անհնար է դառնում  նաև ազգային 

եռաստիճան դատական համակարգով անցնելու անհրաժեշտությամբ 

պայմանավորված՝ առաջարկում ենք ՀՀ քաղաքացիական դատավա-

րության օրենսգրքի՝ երեխայի միջազգային առևանգման գործերի 

վարութը կարգավորող գլխում նախատեսել, որ երեխայի միջազգային 

առևանգման գործերի քննության՝ ՀՀ վերաքննիչ դատարանի վճիռը 

վերջնական է և բողոքարկման ենթակա չէֈ Նշենք, որ առկա է երեխայի 

միջազգային առևանգման վերաբերյալ գործերի քննության 

բողոքարկումը միայն մեկ ատյանով սահմանափակելու միջազգային 

փորձ, օրինակ՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունումֈ 

Համաձայն երեխայի միջազգային առևանգման և խնամակալության 

վերաբերյալ վեճերի լուծման մասին 1990թ. ապրիլի  5-ի ակտի՝ 1999թ. 

հուլիսի 1-ին կատարված փոփոխության՝ երեխայի միջազգային 

առևանգման գործերը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում 

ենթակա են քննության երկաստիճան համակարգով [12]ֈ Մասնավո-

րապես, Գերմանիայի Դաշնային  Հանրապետությունում այս գործերը 

քննվում են ընտանեկան դատարանի կողմից (ընտանեկան 

դատարանները առաջին ատյանի դատարանների կազմում գործում են 

որպես ընտանեկան վեճերի  նկատմամբ բացառիկ ընդդատություն 

ունեցող դատարաններ),և բողոքարկման են ենթակա միայն վերաքննիչ 

դատարանում, որի կայացրած վճիռը վերջնական է, բողոքարկման 

ենթակա չէ Դաշնային Գերագույն դատարանում [11]ֈ Գտնում ենք, որ 

Կոնվենցիայի արդյունավետ ներպետական իմպլեմենտացիան 

ապահովելու համար մեր հանրապետությունում ևս անհրաժեշտ է 

սահմանել այս գործերի քննության երկաստիճան համակարգ և ՀՀ 
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քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի՝ երեխայի միջազգային 

առևանգման գործերի վարութը կարգավորող գլխում նախատեսել, որ ՀՀ 

վերաքննիչ դատարանի որոշումը վերջնական է և բողոքարկման 

ենթակա չէֈ 

Եզրակացություն: Սույն աշխատանքում ուսումնասիրելով և 

վերլուծելով Կոնվենցիայով ստանձնած միջազգային պարտավո-

րությունների կատարումն ապահովելու համար ՀՀ-ում ընդունված  

ազգային իրավական նորմերը՝ վեր հանեցինք առկա օրենսդրական 

թերությունները, ինչպես նաև առաջարկեցինք Կոնվենցիայով 

սահմանված՝ երեխայի միջազգային առևանգման գործերի արագ 

քննությունն ապահովելու համար, մեր կարծիքով, հնարավոր 

լուծումներըֈ Նախագծի լուսաբանման միջոցով հանգամանորեն 

անդրադարձանք ՀՀ-ում վերոնշյալ իրավահարաբերությունների 

կարգավորման համար նախատեսվող նյութաիրավական նորմերինֈ 

 

КОНВЕНЦИЯ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПОХИЩЕНИЯ ДЕТЕЙ. КРАТКИЙ ОБЗОР И 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИМПЛЕМЕНТАЦИИ 

Маркосян М. А. 

 

Данная работа посвящена Гаагской конвенции "О гражданско-

правовых аспектах международного похищения детей" («Конвенция»).В 

работе была представлена общая характеристика и сфера применения 

Конвенции, были освещены процессы имплементации Конвенции в 

Республике Армения и существующие правовые регулирования, 

выявлены правовые проблемы в сфере применения Конвенции и 

предложены их возможные решения. В работе были изучены и 

проанализированы некоторые спорные понятия, установленные 

Конвенцией, а также особенности производства по рассмотрению дел о 

международном похищении ребенка, выявлены практические проблемы, 

связанные с расследованием таких дел. 

Ключевые слова: международное частное право, международное 

похищение детей, право опеки, место постоянного проживания, 

незамедлительное возвращение, право доступа, незаконное 

перемещение, Центральный орган, незаконное удержание, интересы 

детей․ 



115 

 

CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD 

ABDUCTION.  BRIEF OVERVIEW AND PROBLEMS WITHIN NATIONAL 

IMPLEMENTATION  

Markosyan M. A. 

 

This work is devoted to the Hague convention ―On the Civil Aspects of 

International Child Abduction‖ (―Convention‖). In this work are introduced 

the  general description of  the Convention and the sphere of its application, 

are illustrated the process of implementation of the Convention in the 

Republic of Armenia and current legal regulations, are brought out the legal 

problems of the Convention‘s application and are offered possible solutions. In 

this work are explored and analyzed some problematic definitions of the 

Convention, and also the features of child abduction proceedings, are brought 

out the practical problems of child abduction case proceedings. 

Keywords: international private law, international child abduction, rights 

of custody, habitual residence, prompt return, rights of access, wrongfully 

remove, Central Authority, wrongfully retain, best interests of the child. 
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