1

Государство и право

Ð Ð Æ ð ² ì ² ´ ² Ü Ü º ð Æ Ø Æ à ô Â Ú à ô Ü
º ä Ð Æ ð ² ì ² ¶ Æ î à ô Â Ú ² Ü ü ² Î à ô È î º î

äºîàôÂÚàôÜ
ºì
Æð²ìàôÜø

ÂÇí 1 (67)
2015 Ã.

¶ÉË³íáñ ËÙµ³·Çñª
Ç.·.Ã., åñáý. È¨áÝ úÑ³ÝÛ³Ý

ÐÇÙÝ³¹Çñ ¨ Ññ³ï³ñ³ÏÇãª
ÐÐ Çñ³í³µ³ÝÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ,
ºäÐ Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï

ÊÙµ³·ñ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹
ê³Ùí»É ¸ÇÉµ³Ý¹Û³Ý Ç.·.¹., ·ÉË³íáñ ËÙµ³·ñÇ ï»Õ³Ï³É

Î³ñ»Ý ¶¨áñ·Û³Ý Ç.·.Ã., ·ÉË³íáñ ËÙµ³·ñÇ ï»Õ³Ï³É

²ßáï ä»ïñáëÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ù³ñïáõÕ³ñ

¶¨áñ· ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý - Ç.·.¹.
Ð³ñáõÃÛáõÝ Ê³ãÇÏÛ³Ý - Ç.·.¹.
²ñÙ»Ý Ð³ÛÏÛ³Ýó - Ç.·.¹.
¶³·ÇÏ Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³Ý
¸³íÇÃ ²í»ïÇëÛ³Ý - Ç.·.Ã.
²ñÃáõñ ì³Õ³ñßÛ³Ý - Ç.·.¹.
ê»ñ·»Û ²é³ù»ÉÛ³Ý - Ç.·.¹.
ìÇ·»Ý øáã³ñÛ³Ý - Ç.·.Ã.

ÊÙµ³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëó»Ýª
ÐÐ, 0025 ºñ¨³Ý,
²É»ù Ø³ÝáõÏÛ³Ý 1, ºäÐ
Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï:
Ð»é. 060-71-02-47
¾É. Ï³Ûù` http://publications.ysu.am/
ÊÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿
Ññ³å³ñ³Ï»É ÝÛáõÃ»ñª Ñ³Ù³ÙÇï
ãÉÇÝ»Éáí Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ
ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇÝ:
12 Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ¿çÇó ³í»ÉÇ
ãå³ïíÇñí³Í ÝÛáõÃ»ñÁ ã»Ý
ÁÝ¹áõÝíáõÙ:
e-mail: a_petrosyan@ysu.am
¸³ëÇãª 77771
îå³·ñ³Ï³Ý 7 Ù³ÙáõÉ
¶ñ³ÝóÙ³Ý ÃÇíÁª 798
îå³ù³Ý³ÏÁª 500
¶ÇÝÁª å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
Ð³ÝÓÝí³Í ¿ ß³ñí³ÍùÇ
18.03.2015
Ð³ÝÓÝí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý
18.04.2015

2

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

Ñ Î Þ Ç Þ Ð È Ñ Ò Î Â Ð À
Ю Р И Д И Ч Е С К И Й Ф А К У Л Ь Т Е Т

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ
È
ÏÐÀÂÎ
Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
ê.þ.í., ïðîô. Ëåâîí Îãàíÿí

Е Г У

Íîìåð 1 (67)
2015 ã.

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü:
Ñîþç Þðèñòîâ ÐÀ,
Þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÅÃÓ

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò
Ñàìâåë Äèëáàíäÿí ä.þ.í., çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà

Карен Геворгÿí к.þ.í., çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà

Ашот Петросÿí îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü

Ãåâîðã Äàíèåëÿí - ä.þ.í.
Àðóòþí Õà÷èêÿí - ä.þ.í.
Àðìåí Àéêÿíö - ä.þ.í.
Ãàãèê Àìáàðöóìÿí
Давид Аветисÿí - ê.þ.í.
Àðòóð Âàãàðøÿí - ä.þ.í.
Ñåðãåé Àðàêåëÿí - ä.þ.í.
Âèãåí Êî÷àðÿí - ê.þ.í.

Àäðåñ ðåäàêöèè:
ÐÀ, 0025 Åðåâàí,
óë. Àëåêà Ìàíóêÿíà 1, þðèäè÷åñêèé
ôàêóëüòåò ÅÃÓ.
Òåë.: 060-71-02-47
e-mail: a_petrosyan@ysu.am
web: http://publications.ysu.am/

8 óñë. ïå÷. ë.
Òèðàæ: 500
Ñäàíî â íàáîð 18.03.2015
Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 18.04.2015

3

Государство и право

´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ
ՄԵՐ ՀՈԲԵԼՅԱՐԸ .................................................................................................................4
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Արփինե Հովհաննիսյան
ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՌՑԱՆՑ ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ ...........................6
Գևորգ Բաղդասարյան
ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ......................................................14
Հայկ Սարգսյան
ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ
ՓՈԽԵԼՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ..................................................24
Սերգեյ Առաքելյան
ԷԱԿԱՆ ՎՆԱՍԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՆԻՇ ..................................................................35
Գևորգ Իսրայելյան
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈւՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼԻՍ41
Լալա Գրիգորյան
ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՈՐՎԱԾ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ...............................................................48
Анжела Должикова, Екатерина Киселева
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К
КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ МИГРАНТОВ В РФ ............................................54
Արման Սարգսյան
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՓՈՐՁԻ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ ...........................................................................................................63
Վահագն Գրիգորյան
ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԿԱՐԳԱԴՐԻՉ
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ................................................................................................75
Տիգրան Խաչիկյան
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ ................................................86

4

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

ՄԵՐ ՀՈԲԵԼՅԱՐԸ

Լրացավ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, Իրավաբանների միջազգային միության
նախագահի տեղակալ, Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների
միության նախագահ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան, իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան

ԳԱԳԻԿ ՍԵՐԳԵՅԻ ՂԱԶԻՆՅԱՆԻ
6O տարին
Թանկագին Գագիկ Սերգեյի´
Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության վարչությունը,
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմը,
աշխատակիցները, ուսանողությունը, «Պետություն և իրավունք» հանդեսի
խմբագրական խորհուրդը շնորհավորում են Ձեզ` ծննդյան 60-ամյակի կապակցությամբ։ Ցանկանում ենք Ձեզ քաջառողջություն, ընտանեկան անսահման երջանկություն, անսպառ եռանդ, հաջողություններ կյանքի բոլոր բնագավառներում և գիտական նորանոր սխրանքներ։
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Խորապես գիտակցում և գնահատում ենք Ձեր ունեցած մեծագույն ավանդը գիտության և կրթության, հայ իրավաբանական դպրոցի զարգացման, երիտասարդացման և միջազգային ասպարեզ դուրս բերելու գործում։
Յուրաքանչյուրս հպարտ է Ձեր ձեռքբերումներով. Դուք առաջինն եք հայ
իրավաբաններից ընտրվել ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, այնուհետև` ակադեմիկոս` լիովին նոր մակարդակի բարձրացնելով մեր մասնագիտությունը։ Մեծ
ճանաչման և գնահատանքի եք արժանացել արտերկրի իրավաբանական
հանրության կողմից` ընտրվելով Ռուսաստանի կրթության ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ, արժանանալով «Ֆեմիդա» բարձրագույն միջազգային
իրավաբանական մրցանակի և բազմաթիվ այլ պարգևների։
Սիրելի Գագիկ Սերգեյի´,
Կրկին շնորհավորում ենք Ձեզ 60-ամյա հոբելյանի առիթով և ցանկանում
ամենայն բարիք։
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ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ ԱՌՑԱՆՑ ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Արփինե Հովհաննիսյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
______________________________________

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը, սոցիալական և այլընտրանքային մեդիայի ոլորտների ընդլայնումը առաջ են քաշում մի շարք հարցեր և խնդիրներ, որոնք հրատապ լուծման կարիք ունեն: Ներկայումս առավել արդիական հարցերից է էլեկտրոնային կայքերում նյութերի մեկնաբանությունների համար պատասխանատվության հարցը:
Հարկ է նշել, որ այս հարցի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը, ի
տարբերություն բազմաթիվ այլ երկրների, աչքի չի ընկնում ո´չ օրենսդրական նորմերի, ո´չ էլ դատական պրակտիկայի առկայությամբ:
Ընդամենը մեկ անգամ 2012 թվականին Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական
շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը քննել է գործ՝
քաղաքացի Արթուր Գրիգորյանն ընդդեմ «Հրապարակ» օրաթերթի1, որտեղ անդրադարձել է մի շարք սկզբունքային հարցերի: Գործի դատավարական նախապատմությունը հետևյալն է. որ «Հրապարակ» օրաթերթի էլեկտրոնային կայքում (վեբ կայքում)
տեղ էին գտել վիրավորական մեկնաբանություններ հայցվորի հասցեին: Այս կապակցությամբ վերջինս գտել էր, որ վերը նշված մեկնաբանություններում առկա են իր պատիվը, արժանապատվությունը և գործարար համբավը արատավորող տեղեկություններ` վիրավորանք և զրպարտություն, դրանց հեղինակները անհայտ են, իսկ նշված
տեղեկությունները տարածվել են լրատվական գործունեություն իրականացնող կազմակերպության` պատասխանողի կողմից` թույլ տալով նման տեղեկությունների առկայությունը իր սեփականությունը հանդիսացող և իր կողմից կառավարվող վեբ կայքում, հետևաբար, համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1-ին հոդվածի,
վիրավորանքի և զրպարտության համար պատասխանատվություն է կրում պատասխանողը` որպես լրատվական գործունեություն իրականացնող։ Բացի այդ, հայցվորը
շեշտը դրել էր այն փաստի վրա, որ պատասխանողն այդ մեկնաբանությունները հեռացնելու որևէ գործողություն չի ձեռնարկել, ինչը իր հերթին վկայում է նրա կողմից
զրպարտելու և վիրավորելու դիտավորության մասին:
Դատարանը այս կապակցությամբ հարկ է համարել անդրադառնալ մի քանի
հարցերի, մասնավորապես. ‹‹ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի 3-րդ
մասի պահանջի վերլուծությունից հետևում է, որ զրպարտություն համարելու համար
էական են ներքոհիշյալ էական նշանակություն ունեցող փաստերը գործով հաստատված լինելու հանգամանքը, այն էլ անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ փաստերը գործով
հաստատվեն միաժամանակ` ըստ համապատասխան հերթականության, մասնավորապես`
1

Տե´ս http://datalex.am/dl_case_view_page.php?caseType=2&courtID=0&caseID=
14355223812280869 (վերջին այցելություն 10.01.2015թ.):
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• արդյո՞ք ներկայացված փաստացի տվյալները կրում են հրապարակային
բնույթ,
• արդյո՞ք հրապարակային ներկայացված փաստացի տվյալները չեն համապատասխանում իրականությանը,
• արդյո՞ք հրապարակային ներկայացված փաստացի տվյալներն արատավորում են նրա պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը,
• արդյո՞ք հայտնի են թվով վեց մեկնաբանություններ կատարած անձինք,
• արդյո՞ք «Հրապարակ» օրաթերթ ՍՊ ընկերության կողմից դրսևորվել է դիտավորություն հայցվորի պատվին, արժանապատվությանը և գործարար համբավին վիրավորանք և զրպարտություն հասցնելու համար,
• արդյո՞ք վեճի առարկա թվով վեց մեկնաբանությունները դեռևս շարունակում
են մնալ պատասխանողի ինտերնետային կայքէջում»1:
Հարկ է նշել, որ գործի ելքի համար վճռորոշ նշանակություն են ունեցել հատկապես վերջին երեք հարցերի պատասխանները: Այս կապապկցությամբ, մասնավորապես,
‹‹Դատարանը, ելնելով սույն գործի փաստական հանգամանքների եզակիությունից, արձանագրում է հետևյալ սկզբունքը.
«Հրապարակ օրաթերթ›› ՍՊ ընկերությունը, լինելով զանգվածային լրատվամիջոց, ունենալով առանձնահատուկ դեր ժողովրդավարական հասարակությունում հանրային հնչեղություն ունեցող լուրերի մասին տեղեկատվություն տրամադրելու հարցում
և իրականացնելով նաև հանրային և մասնավոր մարմինների նկատմամբ «հսկողություն» իրականացնելու կարևոր դերը, լինելով խոսքի ազատության ջատագովներից և
այն տարածողներից մեկը, չէր կարող նախքան Արթուր Գրիգորյանի գրավոր կամ բանավոր դիմելը սահմանափակել իր իսկ ընթերցողների ազատ արտահայտվելու իրավունքը (օրինակ` մեկնաբանությունները ջնջել, հեռացնել), քանի որ այն միանշանակ
կերպով կդիտվեր ոչ անհրաժեշտ ժողովրդավարական հասարակությունում, ուստի և
օրաթերթը չի կարող կրել պարտականություններ, այլ անձնանց կողմից թողնված մեկնաբանությունների համար, քանի որ, նախ` առկա չէ վերջինիս դիտավորությունը
հայցվոր Արթուր Գրիգորյանին վիրավորանք կամ զրպարտություն հասցնելու մեջ,
ներկա պահին թվով վեց մեկնաբանությունները հեռացված են կայքէջից, անձի պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավն արատավորող տեղեկությունները տարածած անձանց պարզելն անհնար է, քանի որ վերջիններս հանդես են եկել իրենց ծածկանուններով և թողել են իրենց մեկնաբանությունները առկա հոդվածի
վերաբերյալ››։
Ինչպես տեսնում ենք, դատարանը պատասխանողին պատասխանատվությունից
ազատելու համար հաշվի է առել մի քանի հանգամանք՝
ա) հայցվորը նախքան դատարան դիմելը որևէ անգամ չի դիմել լրատվամիջոցին.
բ) լրատվամիջոցը տեղեկանալուց անմիջապես հետո հեռացրել է մեկնաբանությունները, ինչը նշանակում է` դիտավորություն չի ունեցել զրպարտելու.
գ) մեկնաբանություններ թողածների անձը անհնար է պարզել, և լրատվամիջոցը
դրա համար չի կարող լինել պատասխանատու:
1

Տե´ս http://datalex.am/dl_case_view_page.php?caseType=2&courtID=0&caseID=
14355223812280869 (վերջին այցելություն 10.01.2015թ.)
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Այս հանգամանքներից յուրաքանչյուրը քննարկման առարկա կարող է դառնալ
միջազգային պրակտիկայում տարածված մոտեցումների տեսանկյունից, սակայն
թվում է՝ վերջին կետը` անհայտ աղբյուրի տարածած տեղեկատվության մասով դատարանը տվել է այնպիսի մեկնաբանություն, որը այդքան էլ չի համապատասխանում
1087.1 հոդվածի 9-րդ մասում սահմանված կանոնին1:
Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչպիսի կարգավորումներ են առկա միջազգային պրակտիկայում վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող մեկնաբանություններում:
Միջազգային պրակտիկայում ընդունված է առանձնացնել այսպես կոչված համացանցային միջնորդների2 պատասխանատվության տարբեր մոդելներ.
1. Խիստ պատասխանատվության ռեժիմ, օրինակ՝ Չինաստանում, որտեղ միջնորդները պարտավոր են ակտիվորեն հսկել կոնտենտը և հեռացնել ցանկացած մեկնաբանություն, որը վիրավորական կամ զրպարտչական է:
2. Ապահով ապաստանի ռեժիմ, օրինակ՝ Եվրոպական Միությունում, Հարավային Աֆրիկայում և այլ, որտեղ միջնորդները արդյունավետորեն պաշտպանված են
պատասխանատվությունից, եթե նրանք գործում են ‹‹notice-and-take down›› (‹‹ծանուցել և հանել››) ընթացակարգին համապատասխան:
3. Այլ անձանց կողմից ստեղծված նյութերի համար պատասխանատվությունից
գրեթե ամբողջական պաշտպանվածություն, օրինակ՝ ԱՄՆ, Չիլի և այլն: Միջնորդը
պատասխանատու չէ այլ անձանց կողմից ստեղծված նյութի համար այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի միջամտում այդ նյութին: Միջնորդը պարտավոր է հեռացնել նյութը,
եթե դա սահմանվում է դատարանի կամ այլ անկախ դատավարական մարմնի կողմից3:
4. Մոդել, որն առաջարկվում և պաշտպանվում է միջազգային հայտնի իրավապաշտպան «Article 19» կազմակերպության կողմից՝ «notice & notice» (ծանուցել և ծանուցել): Բանն այն է, որ այս կազմակերպությունը գտնում է. «Այն փաստը, որ միջնորդները տեխնիկական հնարավորություն ունեն կանխել նյութի հասանելիությունը, չի
նշանակում, որ նրանք պետք է գնահատեն՝ նյութը օրինական է, թե ոչ: Նշված սահմանումը պետք է առաջնային հարց լինի անկախ դատական մարմնի, ոչ թե մասնավոր
ընկերության համար»4: Միևնույն ժամանակ կազմակերպությունը, ինքն էլ ընդունելով,
որ դատարան դիմելը կարող է ծախսատար և երկարաժամկետ գործընթաց լինել, առաջարկում է վերը նշված մոդելը:
Պետք է նշել, որ երկրների ճնշող մասում գործում է «notice-and-take down» («ծանուցել և հանել») մոդելը, որոշ տեղերում՝ նաև ‹‹notice & notice›› (ծանուցել և ծանուցել)
մոդելը:
1

Այս մասին մանրամասն խոսվել է վերևում:
Համացանցային միջնորդը լայն եզրույթ է, որը վերաբերում է այն անձանց, ովքեր
հնարավորություն են տալիս միանալու համացանցին և փոխանցելու դրա բովանդակությունը:
Կան միջնորդների բազմաթիվ տեսակներ՝ ներառյալ ինտերնետ պրովայդերները, հոստինգ
պրովայդերները, սոցիալական մեդիայի հարթակները և որոնողական համակարգերը:
Միջնորդները տարբերվում են «բովանդակություն արտադրողներ»-ից, այսինքն՝ այն անձանցից
և կազմակերպություններից, որոնք պատասխանատու են տեղեկատվության ստեղծման և
առցանց վերարտադրման համար:
3
Տե´ս http://www.article19.org/resources.php/resource/37243/en/internet-intermediaries:-dilemmaof-liability-q-and-a(վերջին այցելություն 10.01.2015թ)
4
Տե´ս նույն տեղում:
2
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Առաջին մոդելի էությունը այն է, որ յուրաքանչյուր անձ կարող է դիմել միջնորդին
(ծանուցել) և պահանջել հեռացնել նյութը: Միայն այն բանից հետո, երբ միջնորդը
կհրաժարվի կամ չի հեռացնի նյութը, անձը, ում վիրավորել կամ զրպարտել են, կարող
է դիմել դատարան միջնորդի, այլ կերպ ասած՝ կայքի դեմ: Այսինքն՝ ինչպես վերևում
նշվեց, դատարանը կայքի պատասխանատվության հարցը քննարկելիս մեծ նշանակություն է տվել այն բանին, թե արդյոք անձը դիմել է լրատվամիջոցին՝ խնդրելով հեռացնել մեկնաբանությունը:
Նմանատիպ մոդել գործում է նաև Մեծ Բրիտանիայում, որտեղ 2013 թվականին
ընդունվեց Defamation Act1, որտեղ մասնավորապես սահմանվում էր կայքի օպերատորի պատասխանատվությունը կայքում տեղադրված նյութերի համար: Պատասխանողը (կայքի օպերատորը) պարտվում է, եթե հայցվորը ցույց է տալիս, որ.
ա) Հայցվորի համար անհնար է եղել նույնականացնել տվյալները տեղադրած անձին,
բ) Հայցվորը օպերատորին ներկայացրել է տվյալների հետ կապված բողոքի ծանուցում,
գ) Օպերատորը բողոքի ծանուցմանը չի պատասխանել սահմանված կարգին համապատասխան:
Ինչպես տեսնում ենք, պատասխանատվությունը վրա է հասնում մի քանի պայմանների առկայության դեպքում, որոնցից մեկը ծանուցելուց հետո պատասխան
չտալն է:
Պատասխանատվության որոշ պայմաններ սահմանված են նաև «Հեռուստամեդիայի մասին» ԳԴՀ օրենքով՝ ընդունված 2007 թվականի փետրվարի 26-ին2: Մասնավորապես՝ ծառայություններ մատուցողը այլոց տեղեկությունների համար, որոնք փոխանցվել են հաղորդակցության ցանցին, կամ ինքը ապահովել է դրանց մուտքը, պատասխանատվություն չի կրում, եթե վերջինս
1. հաղորդված տեղեկատվության համար առիթ չի տվել,
2. հաղորդված տեղեկատվության հասցեատերերին չի ընտրել,
3. հաղորդված տեղեկատվությունը չի ընտրել կամ չի փոխել:
Այս հարցի կապակցությամբ առկա է նաև բավական հետաքրքիր դատական
պրակտիկա: Օրինակ, 2011 թվականին Գերմանիայի դաշնային դատարանը սահմանել է. ‹‹Հաշվի առնելով շահերի բախման հնարավորությունը` ծառայություններ մատուցողի ծանրաբեռնվածության պայմաններում պատասխանատվության տեսանկյունից գործում են հետևյալ չափանիշերը.
Ծառայություններ մատուցողը պարտավոր չէ ստուգել օգտատերերի կողմից
ցանցում տեղադրվող գրառումները մինչև դրանց` որպես հնարավոր իրավունքների
խախտումների հրապարակումը: Սակայն նա դառնում է պատասխանատու, հենց որ
տեղեկանում է իրավունքների խախտման մասին: Եթե շահագրգիռ անձը ծառայություններ մատուցողին զգուշացնում է բլոգի օգտատիրոջ կողմից իր անձնական իրավունքների խախտման մասին, ծառայություններ մատուցողը՝ որպես իրավունքների
խախտող, կարող է պարտականություն ստանձնել՝ ապագայում նման խախտումները

1

Տե´ս http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/26/contents/enacted (վերջին
10.01.2015թ)
2
Տե´ս http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/ (վերջին այցելություն 10.01.2015թ)
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թույլ չտալու կապակացությամբ»1:
Ֆրանսիայի դատարանը ‹‹Google France v Louis Vuitton»2 գործով պատասխանատվության հարցը քննարկելիս նշել է. ‹‹ԵՄ դիրեկտիվի3 հիման վրա պատասխանատվությունից ազատումը ենթադրում է մի շարք նախապայմաններ: Նախ որոշվում է
այն հարցը, թե արդյոք կողմը՝ պատասխանողը, համապատասխանում է դիրեկտիվում
նշված պահանջներին և կարող է համարվել միջանկյալ ծառայություններ մատուցող
(service provider), թե ոչ»: Ապա դատարանը, հղում կատարելով ԵՄ բանաձևի 14 հոդվածի 1-ին մասին, նշում է, որ երկրորդ նախապայմանը, որը նշված է ԵՄ բանաձևում,
այն է, թե արդյոք ծառայություններ մատուցողը (service provider) տեղյակ է անօրինական գործունեության կամ տեղեկության մասին, իսկ վնասների հատուցման պահանջների կապակցությամբ արդյոք տեղյակ է այն փաստերի կամ հանգամանքների մասին,
որոնց հիման վրա անօրինական գործողությունները կամ տեղեկատվությունը դառնում են ակնհայտ: Ըստ դատարանի՝ մյուս նախապայմանը, որ պետք է պահպանվի,
այն է, թե արդյոք ծառայություններ մատուցողը նման տեղեկություն ստանալուց հետո
անհապաղ միջոցներ է ձեռնարկում տեղեկատվության հեռացմանը կամ հասանելիության կասեցմանն ուղղված: Դատարանը, մեկնաբանելով ԵՄ բանաձևի 14-րդ հոդվածի
1-ին մասը, հղում է կատարել բանաձևի նախաբանի 42-րդ դրույթին՝ նշելով, որ պատասխանատվությունից ազատվում են միայն այն դեպքում, երբ ծառայություններ մատուցողի (service provider) գործունեությունը կրում է բացառապես տեխնիկական, ավտոմատ և պասիվ բնույթ, որը ենթադրում է, որ վերջինս չուներ ո´չ տեղեկություն, ո´չ
վերահսկողություն այն տեղեկության նկատմամբ, որը փոխանցվել կամ տեղադրվել
է»:
Դատական պրակտիկայում քննարկվող հարցի առումով շրջադարձային եղավ
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից 2013 թվականին քննված
«Delfi AS vs Estonia» գործը4, որի շրջանակներում Եվրոպական դատարանը նշել է, որ
դիմումատու ընկերությանը իր լրատվական կայքում տեղակայված նյութերի առնչությամբ ընթերցողների կողմից արված զրպարտչական մեկնաբանությունների համար
քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության ենթարկելը չի հակասում Եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածով պաշտպանվող խոսքի ազատության իրավունքին:
Դատարանը սահմանել է. «Հաշվի առնելով 8-րդ հոդվածով սահմանված պետությունների պոզիտիվ պարտավորությունները, որոնք ընդգրկում են անհատների միջև
շփման ոլորտում անձնական կյանքի նկատմամբ հարգանքի ապահովման չափանիշների սահմանումը՝ Դատարանը համոզված չէ, որ միայն զրպարտչական մեկնաբա1
Տե´ս http://openjur.de/u/258408.html (Urteil Az. VI ZR 93/10, BGH, 25.Oktober 2011) (վերջին
այցելություն 10.01.2015թ.)
2
(Joined Cases C-236/08 to C-238/08 Google France and Google [2010] ECR I-2417) the Court of
Justice of the European Union
3
Տե´ս http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181678, ‹‹Ներքին շուկայում տեղեկատվական ծառայությունների որոշ իրավական հարցերի, մասնավորապես էլեկտորնային առևտրի
մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Եվրոպական միության խորհրդի 200/31/EC
(«Էլեկտրոնային առևտրի մասին») Դիրեկտիվ:
4
Տե´ս
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-126635#{%22itemid%22:
[%22001-126635%22]}: Գործի նախապատմությունը հետևյալն է. էստոնական Դելֆի լրատվական գործակալության դեմ հայց էր ներկայացվել իր ֆորումում գտնվող զրպարտչական և վիրավորական մեկնաբանությունների համար, ընդ որում՝ կրկին առանց նախապես դիմելու լրատվամիջոցին:
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նությունների հեղինակների դեմ հայտ ներկայացնելու չափանիշը (ինչպես առաջարկում է դիմողը) այս գործում կապահովի տուժողի անձնական կյանքի պաշտպանությունը: Ինչպես նշվել է, դիմող ընկերությունը ընտրությունը թողնել էր ոչ գրանցված օգտատերերի մեկնաբանությունները, և այդպիսի վարքագծով ենթադրվում է, որ այն իր
վրա վերցրել է որոշակի պատախանատվություն մեկնաբանությունների համար»:
Ակնհայտ է, որ Եվրոպական դատարանի կողմից սահմանված չափանիշները շատ ավելի խիստ են, քան աշխարհում լայնորեն տարածված «ծանուցել և հանել» սկզբունքը, քանի որ ակնհայտ է, որ այստեղ խոսքը միայն այն մասին է, որ գործակալությունը
պարտավոր էր ակտիվ հսկողություն իրականացնել իր ֆորումում առկա բոլոր մեկնաբանությունների համար: Հարկ է նշել, որ այս գործը շատ խիստ քննադատության է
արժանեցել բազնաթիվ երկրներում, միջազգային մի շարք հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից և բողոքարկվել է ՄԻԵԴ Մեծ պալատ1:
Ամենասուր քննադատություններից մեկը հնչել է «Article 19» կազմակերպության
կողմից, որը հանդես է եկել ոչ միայն այս գործի, որը շատ ավելի խիստ պատասխանատվություն է սահմանում, այլև առհասարակ «ծանուցել և հանել» սկզբունքի քննադատությամբ: Մասնավորապես շեշտը դրվում է այն բանի վրա, որ վիճահարույց նյութը ի սկզբանե տեղադրած անձը (տվյալ դեպքում՝ մեկնաբանություն թողնող անձը),
որպես կանոն, չի տեղեկացվում բողոքի մասին, կամ նրան հնարավորություն չի
տրվում պատասխանելու: Միջնորդները (լրատվական կայքերը) հաճախ ելնում են այն
կանխավարկածից, որ նյութը անօրինական է, և հանում են այն՝ չնայած այն փաստին,
որ դա կարող է օրինական լինել: Սա առավել խնդրահարույց է, քանի որ միջնորդները
չունեն մրցակցող շահերը հավասարակշռելու պահանջված անկախություն: Նրանք
նաև հաճախ չեն ներկայացնում հեռացնելու վերաբերյալ իրենց որոշման պատճառները: Ի վերջո այն անձինք, որոնց նյութը հեռացվել է, դա վիճարկելու կա´մ շատ քիչ
հնարավորություն ունեն, կա´մ ընդհանրապես զրկված են դրանից:
«Article 19»-ը հանդես էլ գալիս «notice-and-take down»-ը «notice-to-notice» ընթացակարգով փոխարնելու գաղափարի պաշտպանությամբ: Սրա էությունը այն է, որ
միջնորդը կապող օղակ է ընդամենը, այսինքն՝ այն անձը, ով բողոքում է մեկնաբանության բովանդակության դեմ, պետք է առաջին հերթին ծանուցի մեկնաբանության
հեղինակին, և միայն այն դեպքում, երբ վերջինս չի արձագանքի կամ կմերժի հեռացնել
պահանջը, կարող է ներկայացվել միջնորդին: Այս մոդելը, ըստ այդ կազմակերպության, նախ թույլ է տալիս լսել բովանդակության հեղինակին և միջնորդին, փաստորեն
թույլ չի տալիս իրականացնել գրաքննություն:
Այսպիսով՝ ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարող ենք եզրակացնել, որ արդի փուլում
իսկապես չափազանց կարևոր նշանակություն ունի այս հարցերը օրենսդրորեն կարգավորելը, որովհետև դատական պրակտիկան կարող է զարգանալ տարբեր ուղղություններով, սակայն կարևոր է, որ օրենսդիրը նախանշի զարգացման ուղին:
Թվում է՝ այս ժամակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունում առավել
հեշտ իրացվելի է «ծանուցել և հանել» սկզբունքը: Մասնավորապես, այսպես թե այնպես, լրատվական կայքերը իրականացնում են մոդերացիա, և վիրավորական բազմաթիվ մեկնաբանություններ կայքում չեն հայտնվում: Այդպիսի համակարգ ունեն գրեթե
1

Ամենայն հավանականությամբ վերջնական որոշումը կհրապարակվի սույն թվականի
գարնանը:
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բոլոր լրատվամիջոցները: Բացի այդ՝ կարծում ենք՝ նախ և առաջ պետք է գործարկել
‹‹ծանուցել և հանել›› մոդելը, դրա կիրառման ընթացքում վեր հանել գործնականում առաջացած խնդիրները, նաև կարողանալ ստեղծել ընթերցողին ծանուցելու պատշաճ
համակարգ, այդուհետ միայն քննարկել ‹‹ծանուցել և ծանուցել›› մոդելին անցնելու
հնարավորության հարցը:
Այսպիսով, առաջարկում ենք ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1-ին հոդվածը լրացնել հետևյալ դրույթներով. «Զրպարտության կամ վիրավորանքի դեպքում անձը կարող է հրապարակային էլեկտրոնային կայքի իրավատիրոջից պահանջել հեռացնել իրավատիրոջ կայքում տեղ գտած զրպարտություն կամ վիրավորանք պարունակող մեկնաբանությունը: Իրավատերը պարտավոր է վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող մեկնաբանությունը հեռացնել պահանջը ներկայացնելուց հետո՝ անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան 12 ժամվա ընթացքում:
Լրատվական գործունեություն իրականացնողը պատասխանատվություն է կրում
էլեկտրոնային կայքում տեղ գտած վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող
մեկնաբանությունների համար, եթե այդպիսի մեկնաբանությունը հեռացնելու վերաբերյալ պահանջ ներկայացնելուց հետո անհապաղ, սակայն ոչ ուշ, քան 12 ժամվա ընթացքում, չի հեռացնում մեկնաբանությունը կամ հրաժարվում է հեռացնել այն:
Հրապարակային էլեկտրոնային կայքի իրավատիրոջ կողմից վիրավորանք կամ
զրպարտություն պարունակող մեկնաբանությունը հեռացնելու վերաբերյալ պահանջը
չկատարելու դեպքում տուժողը իրավունք ունի դատական կարգով հրապարակային
էլեկտրոնային կայքի իրավատիրոջից պահանջել հետևյալ միջոցներից մեկը կամ մի
քանիսը` հրապարակային ներողություն խնդրել, հեռացնել վիրավորանք կամ զրպարտություն պարունակող մեկնաբանությունը և վճարել վիրավորանքի կամ զրպարտության՝ սույն հոդվածով նախատեսված չափի փոխհատուցում` անկախ մեկնաբանության
հեղինակին պահանջ ներկայացնելու հանգամանքից»:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОНЛАЙН СМИ ЗА
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Арпине Оганнесян

доцент кафедры гражданского права ЕГУ,
кандидат юридичних наук,
______________________

В статье проанализированы проблемы ответственности онлайн СМИ за комментарии пользователей. В настоящее время в РА отсутствует законодательное
регулирование за оскорбительные или клеветнические комментарии, которые пользователи оставляют на сайтах интернет СМИ. В статье были представлены различные модели ответственности за комментарии пользователей, которые широко применяются в различных странах. Также были исследованы проблемы, возникшие в
РА в этой сфере. В качестве решения, в статье предлагается внедрить в наше законадательство широко распространенный принцип предупреждения и удаления
(«notice and takedown»), при котором интернет СМИ освобождаются от ответственности, если в установленном сроке удаляют оскорбительные или клеветнические
комментарии.
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THE LIABILITY FOR ONLINE MEDIA
USERS’ COMMENTS
Arpine Hovhannisyan
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________________________

The present article analyzes the issue of liability of the online media for the users’
comments. Currently, in Armenia there is no legal regulation for those abusive or
defamatory comments that people leave in the websites of the internet media. For a
complete picture of the topic in the article various models of responsibility for users’
comments were presented, which are widely used in various countries. We're also
investigating problems arising in the RA in this area. As a solution, the article proposes to
constitute a widespread principle of «notice and takedown» by the RA legislation under
which Internet media are exempt from liability if it deletes offensive or defamatory
comments in a timely manner.
Բանալի
բառեր`
պատասխանատվություն,
առցանց
լրատվական
միջոց,
վիրավորանք, զրպարտություն, օգտատեր, ծանուցել և հանել:
Ключевые слова: ответственность, онлайн СМИ, оскорбление, клевета,
комментарии, пользователь, предупреждение и удаление.
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ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԴԱՏԱԿԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Գևորգ Բաղդասարյան

ՀՀ գլխավոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության
և դատական ակտերի բողոքարկման վարչության պետի տեղակալ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
________________________________________

Մեղադրողի կողմից դատարանում մեղադրանքը փոփոխելու հնարավորությունը
բացառություն է դատական քննության սահմանների ընդհանուր կանոնից: Դրա գործադրման սահմաններից կախված՝ գրականության մեջ առանձնացվում է դատական
քննության սահմանների պատմական երեք մոդել.
1. Ստատիկ (կոշտ, անփոփոխ) սահմանների մոդել (չի նախատեսում արդեն իսկ
սկսված վարույթում մեղադրանքի փոփոխման հնարավորություն),
2. Ազատ սահմանների մոդել (բնորոշվում է մեղադրանքի սահմանների բացակայությամբ. այն կարող է կամայական ընդարձակվել, փոփոխվել դատական քննության
ընթացքում),
3. Հարաբերական-փոփոխելի (հարաբերական-ազատ կամ հարաբերականկոշտ) սահմանների մոդել (մեղադրանքը կարող է փոփոխվել օրենքով խիստ սահմանափակված դեպքերում՝ որոշակի պայմանների և ամբաստանյալի իրավունքների
պաշտպանության երաշխիքների պահպանմամբ)1:
Դատարանում մեղադրանքի փոփոխման սահմանների, դրա նկատմամբ դատական վերահսկողության հիմնահարցերը կարևոր նշանակություն ունեն ինչպես դատական քննության սահմանները մոդելային պատկանելության տեսական հիմնախնդրի որոշակիացնելու, այնպես էլ այդ ինստիտուտի կիրառման միասնական պրակտիկա ապահովելու համար:
Մեղադրանքի փոփոխման սահմանները: ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 309.1-րդ հոդվածով նախատեսված է մեղադրողի կողմից դատարանում մեղադրանքը փոփոխելու երկու ռեժիմ, ինչն արդեն իսկ բացառում է դատական քննության սահմանների պատկանելությունն առաջին և երկրորդ մոդելներին: Առաջին ռեժիմի գործադրման հիմքն այնպիսի հանգամանքների ի հայտ գալն է, որոնք հայտնի չեն
եղել և չէին կարող հայտնի լինել մինչդատական վարույթում: Մեղադրանքի փոփոխման այս ռեժիմը գործադրվում է, եթե նոր հանգամանքն ի հայտ գալուց հետո գործի
փաստական հանգամանքները հնարավորություն չեն տալիս մեղադրանքը փոփոխել
առանց դատական քննությունը հետաձգելու, այսինքն՝ եթե ի հայտ եկած հանգամանքը կամ դրվագը դատական քննության սահմաններում կատարված քննությամբ դեռևս
չի հաստատվել, և դրա ուղղությամբ անհրաժեշտ է կատարել քննչական գործողություններ: Մեղադրանքի փոփոխման երկրորդ ռեժիմը գործադրվում, և մեղադրանքը
1

Տե´ս Хохряков М. А. Пределы судебного разбирательства уголовных дел в суде первой
инстанции: законодательство, теoрия, практика. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2013,
Էջ 16:
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փոփոխվում է առանց դատական քննությունը հետաձգելու, եթե մինչդատական վարույթում անհայտ կամ հայտնի, բայց չհաստատված հանգամանքը հաստատվում է
դատարանում՝ այդպիսով վկայելով մեղադրանքը փոփոխելու անհերքելի անհրաժեշտության մասին: Թեև մեղադրանքի փոփոխման երկրորդ ռեժիմի օրենսդրական ձևակերպումից կարող է թվալ, թե այն, իր կիրառման հիմքի առերևույթ պարզությամբ և
հատկապես քննչական գործողությունների կատարում չենթադրելու հանգամանքով
պայմանավորված, աչքի չի ընկնում հիմնախնդրային բնույթով, այնուամենայնիվ դրա
կիրառման գործնական հարցերն իրականում պակաս խնդրահարույց չեն:
Այսպես, Սուրեն Նալբանդյանի գործով որոշմամբ արտահայտված անվիճելի նախադեպային դիրքորոշումն այն մասին, որ մեղադրանքը երկրորդ ռեժիմով կարող է
փոփոխվել նաև այն դեպքում, երբ փոփոխման հիմք հանդիսացող հանգամանքը
հայտնի էր կամ կարող էր հայտնի լինել մինչդատական վարույթում1, հիմք է հանդիսացել պնդման, թե «(..) մեղադրողը կարող է մինչև դատարանի կողմից խորհրդակցական սենյակ հեռանալը ազատորեն սեփական հայեցողությամբ փոխել ինչպես մեղադրանքի փաստական կողմը, այնպես էլ իրավական գնահատականը: Այս ռեժիմով մեղադրանքի փոփոխման կամ լրացման համար բավարար է միայն մեղադրանքը
պաշտպանող դատախազի դիրքորոշումը, որ ամբաստանյալը կատարել է այլ հանցանք, քան այն, որը նրան մեղսագրվում է սկզբնական մեղադրանքով: (...) Ընդ որում՝
օրենսդիրը որևէ պահանջ չի սահմանել փոփոխվող փաստական հանգամանքների
վերաբերյալ: Այսինքն՝ լրացվող փաստական հանգամանքները կարող են մեղադրանքի կողմին հայտնի լինել նաև նախնական քննության ընթացքում, հաստատված լինել
գործով ձեռք բերված ապացույցներով, սակայն ընդգրկված չլինել մեղադրանքի ձևակերպման մեջ և չվերագրվել որպես մեղադրյալի կողմից կատարված հանցագործության հատկանիշ»2: Սույն մոտեցումը, սակայն, նույնացրել է «հայտնի» և «հաստատված» հասկացությունները՝ արդյունքում սխալ մեկնաբանելով վճռաբեկ դատարանի
դիրքորոշումը, որում խոսվում է մինչդատական վարույթում հայտնի և ոչ թե հաստատված փաստական հանգամանքների հիմքով մեղադրանքը փոփոխելու հնարավորության մասին: Այդ մոտեցումը հաշվի չի առնում նաև Արսեն Սերոբյանի և Էդվարդ Պետրոսյանի վերաբերյալ գործով Վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումն այն
մասին, որ «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 309.1-րդ հոդվածի 3-րդ մասով
նախատեսված ընթացակարգը կիրառելի է միայն դատական քննության ընթացքում
ապացույցների հետազոտման պարագայում(..)»3:
Այս դիրքորոշումն ուշագրավ է նախ նրանով, որ այն դատական քննության ընթացքում ապացույցների հետազոտումը համարում է մեղադրանքի փոփոխման պայման և բացառում մեղադրանքի ցանկացած փոփոխություն, որը չի հանդիսանում հենց
դատարանում ապացույցների հետազոտման արդյունք: Քննարկվող ռեժիմի օրենսդրական ձևակերպումից էլ, թերևս, ակնհայտ է, որ մեղադրանքի փոփոխման անհրա1

Տե´ս Սուրեն Կարոյի Նալբանդյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2009 թվականի
դեկտեմբերի 18-ի թիվ ՀՅՔՐԴ2/0144/01/09 որոշման 20-րդ կետը:
2
Հ. Սարգսյան, Դատախազի կողմից մեղադրանքի փոփոխման հիմնահարցերը ըստ ՀՀ
քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի. //ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու,
Երևան, 2014թ., էջ 308:
3
Տե´ս Արսեն Մկրտիչի Սերոբյանի և Էդվարդ Վահանի Պետրոսյանի վերաբերյալ
ԵԱՔԴ/0002/01/13 քրեական գործով 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ի որոշման 23-րդ կետը:
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ժեշտությունը պետք է լինի դատարանում հետազոտված ապացույցների անհերքելի
վկայություն: Իսկ քննադատվող մոտեցումը ապացույցների հետազոտումը` որպես մեղադրանքի փոփոխման պայման, դարձնում է ակնհայտ ձևական և թույլ է տալիս մեղադրանքը փոփոխել նաև այն դեպքում, երբ դրանում ներառվող հանգամանքներն
ընդհանրապես կապ չունեն հետազոտված ապացույցների հետ: Այլ կերպ ասած՝
նշված մոտեցումը հնարավոր է համարում հաղթահարել մեղադրանքը փոփոխելիս
«ապացույցներ հետազոտելու» օրենսդրական պայմանը և մեղադրանքը փոփոխել
ցանկացած, թեկուզ մեկ ապացույց հետազոտելով, որը ոչ միայն չի հաստատում փոփոխվող փաստական հանգամանքները, այլև ընդհանրապես կապ չունի դրանց հետ:
Բացի այդ, Սուրեն Նալբանդյանի գործով դիրքորոշումը, հակառակ քննարկվող
մոտեցման, իրականում հնարավոր չի համարում դատարանում մեղադրանքի փոփոխումը զուտ արարքի իրավական գնահատականի մասով: Բանն այն է, որ ապացույցների հետազոտումը` որպես մեղադրանքի փոփոխման պայման, անմիջականորեն
կապված է մեղադրանքի փաստական կողմի հետ, և դրա անմիջական արդյունքում
փոփոխվել կարող են բացառապես մեղադրանքի հիմքում ընկած փաստական հանգամանքները: Արարքի իրավաբանական որակումը, արտահայտելով մեղադրանքի
փաստ-իրավունք բաղադրիչների կապը, չի տեղավորվում ապացույց-փաստ կապի
շրջանակներում, ուստի դրա փոփոխությունը չի կարող հանդիսանալ ապացույցների
հետազոտման անմիջական արդյունք, ինչը նշանակում է, որ մեղադրանքի իրավական տարրը՝ իրավաբանական որակումը, ինքնուրույն, առանց փաստական հանգամանքների փոփոխության դատարանում փոփոխվել չի կարող: Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի շրջանառվող նախագիծն այս խնդիրը լուծում է մեղադրանքի
փաստական և իրավական տարրերի փոփոխման հնարավորությունների հստակ տարանջատման միջոցով: Նախագիծը հնարավոր է համարում արարքի իրավաբանական որակման փոփոխությունը մինչև դատարանի առանձին (խորհրդակցական) սենյակ հեռանալը` առանց այն դատական քննության որևէ արդյունքով պայմանավորելու:
Մեղադրանքի փոփոխման ռեժիմների գործադրման փուլային սահմանները, ի
տարբերություն դրանց առարկայական սահմանների, միասնական են. մեղադրանքը
երկու ռեժիմներով էլ կարող է փոփոխվել բացառապես առաջին ատյանի դատարանում: Արմեն Բաբայանի և Սուրեն Թումանյանի գործով որոշման մեջ Վճռաբեկ դատարանն իրավական դիրքորոշում է հայտնել այն մասին, որ «(…) առաջին ատյանի դատարանում մեղադրանքը փոփոխելու իր իրավունքը չիրացնելով՝ մեղադրողը քրեական գործի հետագա քննությունների ընթացքում զրկվում է նման նախաձեռնությամբ
հանդես գալու հնարավորությունից: Այս համատեքստում Վճռաբեկ դատարանն անթույլատրելի է համարում նաև այն իրավիճակը, երբ վերադաս դատարանի կողմից
կարող է բեկանվել գործով կայացված դատավճիռը և գործն ուղարկվել առաջին ատյանի դատարան` նոր քննության, որպեսզի նոր քննության ընթացքում մեղադրողը
հնարավորություն ստանա շտկելու նախորդ դատական քննության ընթացքում թույլ
տրված բացթողումը և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 309.1-րդ հոդվածի
գործադրմամբ փոփոխի առաջադրված մեղադրանքը: Նման մոտեցման դեպքում ուղղակիորեն կիմաստազրկվի ամբաստանյալի պաշտպանության իրավունքը»1:
1

Տե´ս Արմեն Ջիվանի Բաբայանի և Սուրեն Ռազմիկի Թումանյանի վերաբերյալ ԵԷԴ/0044/01/11
քրեական գործով 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի որոշման 23-րդ կետը:
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Վերաքննիչ վարույթում մեղադրանքի փոփոխման արգելքը պայմանավորված է

Գեղամ Ղազարյանի գործով որոշմամբ վճռաբեկ դատարանի կողմից արձանագրված
այն իրողությամբ, որ «(…) վերաքննիչ դատարանում մեղադրանքի պաշտպանություն
չի իրականացվում»1: Մեղադրանքը փոփոխելու հնարավորությունը, հանդիսանալով
մեղադրանքի պաշտպանության գործառույթի բաղադրիչ, չի կարող իրացվել այդ գործառույթի իրականացումն ավարտված լինելու պայմաններում, չի կարող ունենալ իրականացման ավելի լայն սահմաններ, քան հենց մեղադրանքի պաշտպանության գործառույթը: Վերաքննիչ վարույթում մեղադրանքի փոփոխման արգելքը, մեղադրանքի
պաշտպանության գործառույթի փուլային սահմանազանցումը և վերանայող ատյանում քննության սահմանների ընդլայնումը բացառելուց բացի, պաշտպանության իրավունքի երաշխավորման խնդիր է լուծում: Այն բացառում է առաջին ատյանի դատարանում անցանկալի դատական գնահատականի արժանացած մեղադրանքի
ճշգրտման, լրացման կամ այլ փոփոխության շնորհիվ այն նոր դատական գնահատման արժանացնելու մեղադրողի հնարավորությունը: Ավելին, վճռաբեկ դատարանն
այդ հնարավորությունը բացառում է ոչ միայն հենց վերաքննիչ վարույթում, այլև թույլ
չի տալիս դատական ակտի՝ այդ նպատակով բեկանման միջոցով շրջանցել փուլային
արգելքն ու փոփոխել մեղադրանքը առաջին ատյանի դատարանում՝ գործի նոր
քննության շրջանակներում: Վճռաբեկ դատարանն ուղղակիորեն արգելում է մեղադրանքը փոփոխման ենթակա լինելու պատճառով և մեղադրողին այն փոփոխելու հնարավորություն տալու համար դատական ակտը բեկանելն ու գործը նոր քննության ուղարկելը և նոր քննության շրջանակներում մեղադրանքը փոփոխելը:
Միևնույն ժամանակ, այդ արգելքը չի բացառում դատավճիռը բեկանված և նոր
քննության ուղարկված քրեական գործով մեղադրանքի փոփոխությունն առհասարակ:
Սահմանված արգելքը վերաբերում է միայն հատկապես մեղադրանքը փոփոխելու
համար դատական ակտը բեկանելուն, գործը նոր քննության ուղարկելուն և դրա ընթացքում մեղադրանքը փոփոխելուն: Իսկ որևէ դատական սխալի հիմքով դատական
ակտը բեկանելուց հետո քրեական գործի նոր քննության ընթացքում մեղադրանքի
պաշտպանության գործառույթն իրականացվում է առանց սահմանափակումների՝
դրանից բխող բոլոր դատավարական լիազորությունների իրականացման, այդ թվում
մեղադրանքի փոփոխման հնարավորությամբ:
Դատական վերահսկողությունը մեղադրանքի փոփոխման առաջին ռեժիմի սահմանադրաիրավական բովանդակության բաղադրիչներից մեկն է և որոշիչ հանգամանք՝ այն իր «ոչ մրցակցային» իրավանախորդից տարանջատելու համար: Դատական վերահսկողությունը, ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի դիրքորոշման, արտահայտվում է նրանում, որ դատական նիստի հետաձգումը դատարանի հայեցողական լիազորությունն է, իսկ միջնորդությունը` մեղադրողի խնդրանքը, որը դատարանը կարող է բավարարել միայն օրենքով սահմանված պայմանների պահպանման,
անհրաժեշտ հիմնավորումների ու մյուս կողմի կարծիքը լսելու արդյունքում: Բացի
այդ, դատարանն արձանագրում է, որ քննարկվող ռեժիմի գործադրման հիմքի և պայմանի առկայության գնահատումը վերապահված է դատարանին2:
1

Տե´ս Գեղամ Միսակի Ղազարյանի վերաբերյալ ԱՐԴ/0121/01/11 քրեական գործով 2012
թվականի մարտի 30-ի որոշման 28-րդ կետը:
2
Տե´ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի ՍԴՈ-872 որոշման 5-րդ կետը:
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Այն, որ դատարանն է դատական հայեցողության շրջանակներում որոշում ի հայտ
եկած հանգամանքի՝ նախկինում օբյեկտիվորեն անհայտ լինելը և գնահատում մեղադրանքը փոփոխելու համար դատական քննությունը հետաձգելու անհրաժեշտությունը
այդ ռեժիմի դատավարական կարգից, առնվազն ենթադրելի է: Մյուս կողմից, քրեադատավարական օրենքը որևէ հիմք չի տալիս պնդելու, թե օրենքով նախատեսված
հիմքի և պայմանի առկայությունը փաստելուց հետո դատարանը կարող է հայեցողություն դրսևորել դատական քննությունը հետաձգելու և մեղադրողին մեղադրանքը փոփոխելու հնարավորություն տալու հարցում: Ավելի պարզ՝ դատարանը չի կարող արձանագրել, որ ի հայտ է եկել նախկինում օբյեկտիվորեն անհայտ հանգամանք, որը
հիմք է մեղադրանքը փոփոխելու համար, գործի հանգամանքները թույլ չեն տալիս փոփոխել մեղադրանքը, և հայեցողաբար բավարարել կամ չբավարարել այդ կապակցությամբ մեղադրողի միջնորդությունը: Այդպիսի հայեցողությունը, որը չունի իրավական հիմք և սահմանափակման չափանիշներ, իրավաչափ համարվել չի կարող:
Հետևաբար, դատական հայեցողության է ենթակա բացառապես քննարկվող ռեժիմի
գործադրման հիմքի և պայմանների առկայության գնահատումը, որից հետո արդեն
հայեցողություն գոյություն ունենալ չի կարող:
Ընդունելի ու տրամաբանական լինելու հետ մեկտեղ, սակայն, դատական այդ
հայեցողությունը ևս զերծ չէ հիմնախնդիրներից: Բանն այն է, որ դատարանը դատական քննությունը հետաձգելու վերաբերյալ մեղադրողի միջնորդության շրջանակներում ըստ էության քննարկում է նաև այն հարցը, թե գործի հանգամանքները հնարավորություն տալիս են արդյոք մեղադրանքը փոփոխել՝ առանց դատական քննությունը
հետաձգելու, թե դրա համար անհրաժեշտ է հետաձգել դատական քննությունը: Միջնորդության կապակցությամբ պատճառաբանված որոշմամբ փաստելով մեղադրանքի
փոփոխման հիմք հանդիսացող նոր հանգամանքի գոյությունը, բայց նաև դրա համար
դատական քննությունը հետաձգելու անհրաժեշտության բացակայությունը՝ դատարանն այդպիսով իր դիրքորոշումն է արտահայտում մեղադրանքի փոփոխման անհրաժեշտության և միաժամանակ մեղադրողի կողմից ընտրված ռեժիմի՝ տվյալ դեպքում անընդունելիության մասին՝ փաստորեն հուշելով նրան, որ մեղադրանքը կարող է
փոփոխվել առանց դատական քննությունը հետաձգելու: Այսպիսի կարգավորումը չի
բխում նույն գործով ՍԴ իրավական դիրքորոշումներից1 և ընդունելի չէ:
Սահմանադրական դատարանը դատական վերահսկողությունը տարածելի է համարում նաև դատական քննությունը հետաձգելուց հետո կատարվող քննչական գործողությունների նկատմամբ՝ շեշտելով դատական քննությունը հետաձգելուց հետո
քրեական գործը դատարանի վարույթում մնալու հանգամանքը և սահմանելով, որ եթե
որոշակի բացառիկ դեպքերում մեղադրանքի փոփոխությունը (լրացումը) պահանջի
նոր ապացույցների ձեռքբերում, ապա դրա համար մեղադրողի միջնորդությամբ և դատարանի որոշմամբ (դատավարության բոլոր մասնակիցների կարծիքները լսելուց հետո) կարող են օգտագործվել բացառապես գործի դատական քննության ընթացքում
հասանելի դատավարական միջոցներ (նոր վկաների կանչ, փորձաքննությունների
նշանակում, ապացույցների հետազոտում կամ փաստաթղթերի և այլ նյութերի պահանջում և այլն)2:
1
2
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Ընդունելով քննարկվող ռեժիմի բովանդակության սահմանադրաիրավական
սահմանափակ մեկնաբանության նշանակությունը՝ այն լրացուցիչ նախաքննության
ինստիտուտից տարանջատելու տեսանկյունից, միաժամանակ կարծում ենք, որ այն
ևս չի բխում քննարկվող ինստիտուտի տրամաբանությունից և չունի այդպիսի մեկնաբանության իրավական հիմքեր: Դատավարական գործողությունների՝ դատական
քննության փուլում հասանելիությունը, քրեադատավարական օրենքով սահմանված
փուլային ընդհանուր չափանիշից բացի, որոշվում է նաև կոնկրետ գործի դատական
քննության սահմաններով: Դատական քննության ընթացքում հասանելի դատավարական միջոցները դատական քննության սահմաններում տեղավորվող դատավարական
գործողություններն են, որոնք իրականացվում են արդեն իսկ առաջադրված մեղադրանքի հիմնավորվածությունն ստուգելու համար: Դատական վարույթներում ընդհանրապես կատարումը հնարավոր, բայց տվյալ գործով դատական քննության սահմաններից դուրս, այսինքն՝ մեղադրանքում չներառված հանգամանքի ստուգմանն ուղղված, գործողությունների կատարումը չի կարող համարվել դատական քննության ընթացքում հասանելի դատավարական միջոց: Հետևաբար, դատական քննության ըն-

թացքում հասանելի դատավարական միջոցների գործադրման արդյունքում մեղադրանքը փոփոխվում է երկրորդ ռեժիմով, իսկ առաջին ռեժիմը գործադրվում, այսինքն՝
դատական քննությունը հետաձգվում է քննչական գործողություններ կատարելու համար հենց այն դեպքում, երբ դատական քննության ընթացքում հասանելի միջոցները
հնարավորություն չեն տվել ամբողջական քննություն կատարել նոր հանգամանքի
շուրջ և արդյունքում փոփոխել մեղադրանքը:
Բացի այդ, եթե նկատի ունենանք, որ Սահմանադրական դատարանն այդ դիրքորոշմամբ նկատի ունի գործողությունների՝ դատական քննության ընթացքում հասանելիության միայն փուլային հատկանիշը, ապա այդպիսով առնվազն հնարավոր չի
դարձնում ապահովել քննության լրիվությունն այն հանգամանքի կապակցությամբ, որը
ենթակա է ներառվելու մեղադրանքի ծավալի մեջ: Նման մեկնաբանության դեպքում
մի կողմից հնարավոր է համարվում դատարանում ի հայտ եկած հանգամանքի ներառումը մեղադրանքի ծավալում, մյուս կողմից բացառվում է մեղադրանքի փոփոխման
համար հիմք հանդիսացած հանգամանքի շուրջ այնպիսի քննության հնարավորությունը, որն իրականացվել է նույն մեղադրանքում ներառված այլ հանգամանքների հաստատման կամ հերքման համար: Դատական վարույթում հասանելի դատավարական
միջոցները կարող են բավարար չլինել առանձին հանգամանքների առկայությունը
կամ բացակայությունը պարզելու համար` պայմանավորված դրանց վերաբերյալ
փաստական տվյալների և ապացուցման սահմանափակ շրջանակի միջոցների անհամապատասխանությամբ: Սահմանադրական դատարանի այն դիրքորոշումը, որ ձեռք
բերված ապացույցները չեն կարող օգտագործվել նախկինում առաջադրված մեղադրանքը հաստատելու համար1, կարծում ենք, ողջամիտ ու բավարար պայման է՝ բացառելու համար հետաձգված դատական քննության ընթացքում կատարված քննչական
գործողությունների արդյունքների օգտագործմամբ արդեն իսկ առաջադրված մեղադրանքը վերահիմնավորելու հնարավորությունը չեզոքացնելու համար, որն անհարկի
չի սահմանափակում նոր ի հայտ եկած հանգամանքների շուրջ պատշաճ քննության
1
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դատավարական միջոցները: Այդ պայմանը բացառում է կատարված գործողությունների արդյունքում ստացված, նոր ի հայտ եկած հանգամանքի հետ մեղադրանքում
արդեն իսկ ներառված հանգամանքների կապի ուժով նաև դրանց վերաբերելի ապացույցների օգտագործումը՝ դրանք վերահիմնավորելու համար:
Ո´չ քրեադատավարական օրենքը և ո´չ էլ դրա դատական մեկնաբանությունները
մեղադրանքի փոփոխման երկրորդ ռեժիմի գործադրման նկատմամբ առաջին ռեժիմին բնորոշ դատական վերահսկողություն չեն նախատեսում: Մեղադրողը մեղադրանքը փոփոխելու իր լիազորությունն իրացնում է անկախ այդ կապակցությամբ դատարանի վերաբերմունքից և առանց դատարանի թույլտվության: Դատարանը որևէ կերպ
չի արձանագրում մեղադրանքի փոփոխման լիազորության իրացման իրավաչափությունը, դրա պայմանների պահպանումն ու փոփոխված մեղադրանքի ընդունելիությունը: Փոփոխված մեղադրանքի վերաբերյալ իր գնահատականը դատարանն արտահայտում է ընդհանուր կարգով՝ դատական ակտ կայացնելիս: Նման կարգավորումը
խնդրահարույց է Արսեն Սերոբյանի և Էդվարդ Պետրոսյանի գործով որոշմամբ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած այն իրավական դիրքորոշման համատեքստում,
որ «դատախազի կողմից ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 309.1-րդ հոդվածով սահմանված կարգի խախտմամբ մեղադրանքը փոփոխելու կամ լրացնելու մասին
որոշման կայացումը հավասարազոր է օրենքով սահմանված կարգով առաջին ատյանի դատարանում մեղադրանքը փոփոխելու իրավական հնարավորությունը չօգտագործելուն: Այս դեպքում ևս դատարանն իրավասու չէ իր վրա վերցնել մեղադրողի
գործառույթները, դուրս գալ ամբաստանյալին նախաքննության ընթացքում առաջադրված մեղադրանքի սահմաններից: Դատարանը պարտավոր է դատաքննության արդյունքներով կայացնել համապատասխան դատական ակտ այն քրեաիրավական որակման սահմաններում, որը նշված հանցավոր արարքին տրվել է մեղադրական եզրակացությամբ` անկախ այն հանգամանքից, թե հաստատված փաստական հանգամանքների պայմաններում ամբաստանյալի արարքը պետք է լրացուցիչ որակվեր նաև
այլ հոդվածներով, թե ոչ1»:
Ստացվում է, որ մեղադրողի կողմից մեղադրանքը փոփոխելու կարգը չպահպանելու դեպքում մեղադրանքը և դատական քննության սահմանները համարվում են
չփոփոխված, սակայն այդ հանգամանքն ընկալելի չէ դատավարության կողմերին: Մեղադրողի կողմից մեղադրանքը փոփոխելու իր հնարավորության ոչ պատշաճ իրացումը որևէ դատավարական միջոցով չի արձանագրվում դատարանի կողմից, և մեղադրողն ու դատավարության մյուս մասնակիցները մեղադրանքը և դատական քննության
սահմանները համարում են փոփոխված: Արդյունքում մեղադրանքի պաշտպանության
և դրանից պաշտպանության դատավարական գործառույթներն իրականացվում են
փոփոխված մեղադրանքի սահմաններում, որը, պարզվում է, փոփոխված չէր, և դատական քննությունն ընթանում է դրա իրավաչափ սահմաններից դուրս: Այլ կերպ՝ իրականում չփոփոխված մեղադրանքը ձևականորեն փոփոխված լինելու ուժով փոփոխում է դատական քննության սահմանները և հնարավոր դարձնում քննություն կատարել այն հանգամանք(ներ)ի շուրջ, որոնք դուրս են օրենքով սահմանված կարգով ներկայացված մեղադրանքից և դրանով որոշվող դատական քննության սահմաններից:
1

Տե´ս Արսեն Մկրտիչի Սերոբյանի և Էդվարդ Վահանի Պետրոսյանի վերաբերյալ
ԵԱՔԴ/0002/01/13 քրեական գործով 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ի որոշման 23-րդ կետը:
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Մեղադրանքի փոփոխման պատշաճության՝ դատավարության մասնակիցների
համար ընկալելի գնահատման մեխանիզմի բացակայությունը ինչպես այն փոփոխող
սուբյեկտի, այնպես էլ պաշտպանության կողմի համար մեղադրանքը և դատական
քննության սահմանները դարձնում է առնվազն անորոշ՝ այդպիսով նրանց դատավարական գործառույթների պատշաճ իրականացումը գործնականում դարձնելով անհնարին:
Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով նախատեսված` մեղադրանքի փոփոխման միակ ռեժիմը գոյություն ունեցող երկու ռեժիմների հիբրիդն է: Այն
թույլ է տալիս մեղադրանքը փոփոխել միայն առանց նոր քննչական գործողություններ
կատարելու համար դատական քննությունը հետաձգելու հնարավորության, և այն
դեպքում, երբ ի հայտ են եկել նախկինում օբյեկտիվորեն անհայտ հանգամանքներ:
Այդպիսով նախագիծը բացառում է մեղադրանքի փոփոխման առաջին ռեժիմը՝ չեզոքացնելով լրացուցիչ նախաքննության և մեղադրանքի փոփոխման դատավարական
ինստիտուտների վերջին նմանությունները և վերացնում վերջինիս կիրառության ժամանակ գործնականում առաջացող և միգուցե այդ նմանությունների չեզոքացման,
վերջինիս քողարկված կիրառության բացառման նպատակով այդ ինստիտուտի առանձին մեկնաբանություններով խորացված հիմնախնդիրները:
Նախագիծը վերաիմաստավորել է մեղադրանքի փոփոխման ռեժիմը որոշող՝ դրա
դատավարական կարգի բաղադրիչը՝ դատական քննությունը հետաձգելը՝ այն դիտելով որպես մեղադրանքը փոփոխելու մասին որոշում կայացնելու հնարավորության ապահովման տեխնիկական միջոց, որն առանց քննչական գործողությունների կատարման մեղադրանքը փոփոխելու ռեժիմի համար ներկայում օրենսդրորեն նախատեսված չէ: Մեղադրանքի փոփոխման հիմքերի և պայմանների առկայության դեպքում մեղադրողի միջնորդությամբ դատարանը հետաձգում է դատական նիստը՝ վերջինիս
տալով մեղադրանքը փոփոխելու մասին որոշում կայացնելու տեխնիկական հնարավորություն: Այսպիսով նախագիծն ապահովում է նաև մեղադրանքի փոփոխման
նկատմամբ նախնական վերահսկողություն՝ դրա իրավաչափության գնահատման դատավարության մասնակիցների համար որոշակի արդյունքով՝ այդ կերպ բացառելով
մեղադրանքի և դրա ուժով՝ դատական քննության սահմանների ոչ իրավաչափ փոփոխությունը:
Դժվար չէ նկատել, որ մեղադրանքի փոփոխման ինստիտուտի դատական մեկնաբանությունները շարունակաբար հնարավորինս նեղացրել են դրա սահմաններն ու
ընդլայնել դրա նկատմամբ դատական վերահսկողությունը՝ քրեական հետապնդման
մարմնի կողմից թույլ տրված որևէ բացթողում լրացնելու, սխալ ուղղելու կամ մեղադրանքը դատարանում վերահիմնավորելու հնարավորությունը չեզոքացնելու ընդգծված նկատառումով: Անկախ դրանց արդյունքում ի հայտ եկած գործնական խնդիրներից՝ դրանք միանշանակ հերքում են պնդումը, թե «դատախազի կողմից մեղադրանքի
փոփոխման ռեժիմների առաջնային նպատակն է հնարավորություն ընձեռել դատախազին վերացնելու մինչդատական վարույթում թույլ տրված սխալներն ու բացթողումները, ուղղելու մեղադրանքի ձևակերպման մեջ առկա թերությունները և լրացնելու մեղադրյալին վերագրվող փաստական հանգամանքների շրջանակը փրկելով մեղադ-
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րանքի կողմին արդարացման դատավճռից»1: Այդ մեկնաբանություններից և քրեական
դատավարության օրենսգրքի նախագծի կարգավորումներից նկատելի է մեղադրանքի
փոփոխման ինստիտուտի աստիճանական սահմանափակման միտումը, որը ենթադրում է դատական քննության սահմանների փոփոխելի մոդելի շրջանակներում անցում
հարաբերական-ազատ տեսակից հարաբերական-կոշտի: Այդ զարգացման ընթացքում ի հայտ եկած գործնական խնդիրները հաջողությամբ լուծված են քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում՝ քննարկվող ինստիտուտի հայեցակարգային կատարելագործման և դրա առանձին հարցերի բարեփոխումների արդյունքում:

ГРАНИЦЫ ИЗМЕНЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ И
СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ ОБВИНЕНИЯ
Геворг Багдасарян

Кандидат юридических наук
Заместитель начальника управления поддержания обвинения и
обжалования судебных актов Генеральной Прокуратуры РА
_________________________________

Статья посвящена проблеме границ применения режимов изменения обвинения в суде, а также проблеме судебного контроля за изменением обвинения. Автор
обсуждает вопрос возможности изменения обвинения в силу обстоятельств, установленных еще в досудебном производстве и обосновывает, что режим изменения
обвинения без отложения судебного следствия может применяться, если обстоятельство было известным, но не установленным в досудебном производстве. Автор
также не считает возможным изменение в суде лишь юридической оценки деяния,
так как любое изменение обвинения должно быть результатом исследования доказательств по делу, а непосредственная связь между юридической оценкой и доказательствами не существует.
В статье отмечается также отсутствие судебного контроля при изменении обвинения без отложения судебного следствия и обсуждаются обусловленные этим
практические проблемы.

1

Հ. Սարգսյան, Դատախազի կողմից մեղադրանքի փոփոխման հիմնահարցերը ըստ ՀՀ
քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի. //ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու,
Երևան, 2014թ., էջ 309:
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THE LIMITS FOR CHANGE OF ACCUSATION AT COURT AND
ITS JUDICIAL CONTROL
Gevorg Baghdasaryan

Deputy Head of the Department of Criminal Charge and Appealing at the Office of General
Prosecutor of the RA, Candidate of Legal Sciences
_______________________________

The article is devoted to the margins for implementation of two regimes for change of
accusation at court and the judicial control on its performance. The author discusses the
issue of change of the charge due to the circumstances established during pretrial
proceedings, as well as the issues of change of merely legal assessment of the charge,
and expresses his disagreement to the approaches of possibility of such actions. The
article also analyses the phase margins of change of accusation in the context of the
legal approaches of the Court of Cassation.
The article discusses the absence of actual judicial control over the cases when the
charge is changed in the absence of investigatory activities and the practical problems
caused by the absence of such a control.

Բանալի բառեր` դատական քննության սահմանները, մեղադրանքի փոփոխում,

դատական վերահսկողություն, արարքի որակում, փուլային սահմաններ:
Ключевые слова: границы судебного следствия, изменение обвинения, судебный

контроль, квалификация деяния, стадийные границы.
Key words: limits of judicial review, change the accusation, judicial control, act as such,

qualification of act, phase margins.
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ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ
ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ՓՈԽԵԼՈՒ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ
Հայկ Սարգսյան

ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ
______________________________________

Քրեական դատավարությունում դատարանի կողմից մեղադրյալին վերագրվող արարքի իրավաբանական որակումը փոխելու լիազորությունն իրագործվում է ոչ միայն
առաջին ատյանի դատարանում, այլ նաև դատական ակտի վերանայման ընթացքում՝
վերաքննիչ դատարանում: Հետևաբար, ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով (այսուհետ՝ Նախագիծ) սահմանված առաջին ատյանի դատարանի
կողմից մեղադրանքը փոխելու մոդելն ուսումնասիրելուց զատ, անհրաժեշտ է առանձին քննարկել Նախագծով վերաքննիչ դատարանի կողմից մեղադրյալին վերագրվող
արարքը խստացման և մեղմացման առումով վերաորակելու հիմնախնդիրը՝ փորձելով
վերլուծել Նախագծով սահմանված կարգավորումները և վեր հանել դրանց դրական
ու բացասական կողմերը:
Նախագիծը պահպանել է գործող օրենսգրքով սահմանված «սահմանափակ վերաքննության» մոդելը, որի համաձայն՝ վերաքննիչ դատարանը դատական ակտը վերանայում է բացառապես վերաքննիչ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում: Սակայն, քանի որ նշված մոդելի պարագայում հաճախ անտեսվում է դատական սխալների ուղղման հանրային շահը, և անհամաչափորեն գերակայում է տնօրինչականության (դիսպոզիտիվության) սկզբունքից բխող՝ կողմերի իրենց իրավունքների
պաշտպանության համար պատշաճ ջանասիրություն դրսևորելու շահը1, Նախագիծը
փորձ է արել սահմանափակ վերաքննության պայմաններում որոշ առումով հավասարակշռել հանրային և մասնավոր շահերը:
Նման կարգավորմամբ Նախագիծը վերաքննիչ դատարանին օժտել է օրենքով
հստակ սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում դուրս գալ վերաքննիչ բողոքի
սահմաններից: Այսպես, Նախագծի 361-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ նախադասության
համաձայն՝ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում դատարանն իրավասու է ի
շահ մեղադրյալի դուրս գալ բողոքի սահմաններից, եթե բողոքը բավարարում է սույն
հոդվածով նախատեսված պահանջները: Համաձայն Նախագծի 372-րդ հոդվածի 1-ին
մասի՝
«Վերաքննիչ դատարանն իրավասու է ի շահ մեղադրյալի դուրս գալ վերաքննիչ
բողոքի սահմաններից, եթե՝
1) հայտնաբերվում է քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանք, հայտնաբերվում է, որ մեղադրյալի արարքին տրվել է սխալ իրավական գնահատական.
2) հայտնաբերվում են սույն օրենսգրքի 381-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված
հանգամանքներ.
3) հայտնաբերվում է, որ մեղադրյալի նկատմամբ նշանակվել է նրան վերագրվող
հանցագործության համար օրենքով չնախատեսված պատժատեսակ, պատժաչափ,
1

Տե´ս Ռ. Մելիքյան, Տ. Սուջյան, Դատական ակտերի վերանայման հիմնահարցերի կանոնակարգումը ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծում: ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնադիրների ժողովածու.-Եր., էջ 407-րդ:
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կամ նրա նկատմամբ նշանակված պատիժը սխալ է հաշվարկվել.
4) բողոքարկված դատական ակտի բեկանման կամ փոփոխման հիմքն ակնհայտորեն վերաբերում է նաև դատական ակտը չբողոքարկած մեղադրյալին»:
Այսպիսով, Նախագիծը սահմանել է վերաքննիչ դատարանի իրավասությունը՝ սեփական նախաձեռնությամբ դուրս գալ վերաքննիչ բողոքի սահմաններից և փոխել մեղադրյալի արարքին տրված սխալ իրավական գնահատականը, եթե դա կատարվում է
ի շահ մեղադրյալի: Հետևաբար, վերաքննիչ դատարանն իրավասու է սեփական նախաձեռնությամբ փոխել մեղադրանքի իրավաբանական գնահատականը, եթե նրա
կողմից տրվող իրավական գնահատականը, ի համեմատ առաջին ատյանի դատավճռով մեղադրյալի արարքին տրված գնահատականի, ավելի մեղմ է:
Եթե վերաքննիչ դատարանը պարզում է, որ մեղադրյալի արարքի իրավական
գնահատականը սխալ է խիստ լինելու հիմքով, նա պարտավոր է փոխել առաջին ատյանի դատավճռում տրված իրավական գնահատականը՝ անկախ վերաքննիչ բողոքի
հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններից:
Նախագծում մշակված լուծումը համահունչ է Հ. Մարտիրոսյանի վերաբերյալ
գործով վերանայման սահմանների խնդրի վերաբերյալ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշմանը1:
Ինչ վերաբերում է վերաքննիչ դատարանի կողմից մեղադրյալին վերագրվող արարքն ավելի խիստով փոխելու հնարավորությանը, ապա նշենք, որ վերաքննիչ դատարանը նման իրավասությունից կարող է օգտվել միայն այն դեպքում, երբ այդ հիմքով և պահանջով բողոք է բերել դատախազը, տուժողը կամ նրա ներկայացուցիչը:
Այսպես, հնարավոր է իրավիճակ, որ դատական քննության ընթացքում դատախազի կողմից ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված
իրավաբանական գնահատականով պաշտպանվող մեղադրանքը դատարանի կողմից
փոխվի և վերաորակվի անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանների անցմամբ կատարված սպանությամբ: Նշված դատական ակտը դատախազի կամ տուժողի ներկայացուցչի կողմից խստացման պահանջով բողոքակելիս (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104րդ հոդվածի 1-ին մասով վերաորակելու) վերաքննիչ դատարանն իրավասու չէ անձին
դատապարտել ավելի խիստ իրավաբանական գնահատականով (օրինակ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որակյալ հանգամանք):
Այսպիսով, փաստական հանգամանքների նկատմամբ նյութական նորմը սեփական հայեցողությամբ կիրառելու վերաբերյալ դատարանի լիազորությունը, ըստ որի
առաջին ատյանի դատարանը կաշկանդված չէր գործի փաստական հանգամանքներին տրված իրավական գնահատականով, վերաքննիչ դատարանում գործում է միայն
այնքանով, որքանով դատարանի կողմից նման լիազորության կիրառումը բարենպաստ հետևանքներ է առաջացնում մեղադրյալի համար: Հակառակ կարգավորումը,
որի դեպքում վերաքննիչ դատարանը կօժտվեր նման լիազորությամբ՝ անկախ մեղադրյալի շահերից, կհակասի «սահմանափակ վերաքննության» մոդելին և կնպաստի
հանրային ու մասնավոր շահերի անհամաչափ գերակայությանը մեկը մյուսի հանդեպ:
Հետևաբար, Նախագծով սահմանված կարգավորումը լիովին իրավաչափ է2:
Ընդ որում, վերաքննիչ քրեական դատարանի իրավակիրառ պրակտիկայում եղել
են դեպքեր, երբ վերաքննիչ դատարանը, գործող օրենսգրքի համաձայն կաշկանդված
լինելով վերաքննիչ բողոքի սահմաններով, ի շահ մեղադրյալի դուրս է եկել վերաքննիչ
բողոքի հիմնավորումների շրջանակից և դատական ակտով փոխել է արարքի իրավաբանական որակումը, ինչը նույնպես փաստում է Նախագծում արվող կարգավորման օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը:
Այսպես, Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 25.04.2008թ.
1

Տե´ս ԵԿԴ/0211/01/10 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 13.07.2011թ.
որոշում:
2
Տե´ս Ռ. Մելիքյան, Տ. Սուջյան, նշվ. աշխ., էջ 407-րդ:
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դատավճռով Է. Հարությունյանին մեղավոր է ճանաչել 375-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության կատարման համար1: Այս դատավճռի դեմ վերաքննիչ բողոք է
բերել ամբաստանյալ Է. Հարությունյանի պաշտպանը՝ նշելով, որ նշանակված պատիժը չի համապատասխանում կատարված հանցագործությանը և Է. Հարությունյանի
անձին՝ խնդրելով փոխել 25.04.2008 թ. դատավճիռը և Է. Հարությունյանի նկատմամբ
նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառել՝ սահմանելով փորձաշրջան:
Սակայն վերաքննիչ քրեական դատարանը գտել է, որ Էդգար Հարությունյանի արարքում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցակազմը բացակայում է, և մեղադրյալին մեղսագրված արարքը ՀՀ քրեական օրենսգքի 375-րդ հոդվածի 1-ին մասից վերաորակել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 117-րդ
հոդվածով:
Այսպիսով, վերաքննիչ դատարանին հնարավորություն տալով, անկախ վերաքննիչ բողոքի սահմաններից, փոխել արարքի իրավաբանական գնահատականը՝ Նախագիծը սահմանափակ վերաքննության պայմաններում արդարացիորեն հավասարակշռել է հանրային և մասնավոր շահերը:
Վերաքննիչ դատարանի կողմից մեղադրյալին վերագրվող արարքը փոխելու լիազորությունները սահմանված են Նախագծի 380-րդ հոդվածում, որի 2-րդ մասի համաձայն՝ պարզելով, որ մեղադրյալի արարքի իրավական գնահատականը ճիշտ չէ խիստ
լինելու պատճառով` վերաքննիչ դատարանը փոխում է դատական ակտը` հանցագործությանը տալով մեղադրյալի համար ավելի բարենպաստ իրավական գնահատական:
Նախագծի 380-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ պարզելով, որ մեղադրյալի արարքի իրավական գնահատականը ճիշտ չէ՝ մեղմ լինելու պատճառով` վերաքննիչ
դատարանը բեկանում է դատական ակտը` վարույթը փոխանցելով առաջին ատյանի
դատարան նոր քննության: Եթե նախկինում վարույթը նույն հիմքով փոխանցված է եղել առաջին ատյանի դատարան, ապա վերաքննիչ դատարանն իրավասու է բեկանել
դատական ակտը` կայացնելով նոր դատական ակտ:
Այսպիսով, Նախագիծը սահմանել է տարբեր դատավարական հետևանքներ՝
պայմանավորված սխալ իրավական գնահատականի խիստ կամ մեղմ լինելով: Եթե
առաջին ատյանի դատարանի կիրառած իրավական գնահատականը ճիշտ չէ խիստ
լինելու պատճառով, վերաքննիչ դատարանը փոխում է դատական ակտը՝ կայացնելով նոր դատական ակտ: Եթե իրավական գնահատականը ճիշտ չէ մեղմ լինելու
պատճառով, վերաքննիչ դատարանը բեկանում է դատական ակտը՝ գործն ուղարկելով առաջին ատյանի դատարան նոր քննության:
Միաժամանակ փորձելով կանխել գործը պարբերաբար ստորադաս դատարան
վերադարձնելու և նրա կայացրած դատական ակտերը բողոքարկելու անվերջանալի
շղթան՝ Նախագիծը սահմանել է, որ եթե նույն գործով նախկինում դատական ակտը
բեկանվել է իրավական գնահատականը խիստ լինելու հիմքով, ապա վերաքննիչ դատարանն իրավասու է կայացնել նոր դատական ակտ:
Այսպիսով, ի համեմատ գործող օրենսգրքով սահմանված կարգավորման, Նախագծով սահմանվել է երկու սկզբունքային նորություն՝
1.սահմանվել է վերաքննիչ դատարանի լիազորությունը՝ անկախ վերաքննիչ բողոքի հիմքերից, ի շահ մեղադրյալի՝ փոխելու մեղադրանքի իրավական կողմը,
2.տարբերակվել են վերաքննիչ դատարանի լիազորությունները՝ ըստ սխալ իրավաբանական գնահատականի խիստ կամ մեղմ լինելու:
Միանշանակորեն ընդունելով վերաքննիչ դատարանի լիազորությունը անկախ
վերաքննիչ բողոքի հիմքերից, ի շահ մեղադրյալի՝ փոխելու մեղադրանքի իրավաբանական կողմը, կարծում ենք՝ վերաքննիչ դատարանի լիազորությունների տարբերա1

Տե´ս ՇԴ/0038/01/08 քրեական գործով 25.04.2008 թվականին Շիրակի մարզի ընդհանուր
իրավասության դատարանի դատավճիռը:
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կումը ըստ սխալ իրավական գնահատականի խիստ կամ մեղմ լինելու որևէ կերպ արդարացված չէ:
Հնարավոր են դեպքեր, երբ առաջին ատյանի դատարանի տված իրավաբանական գնահատականի համեմատ վերաքննիչ դատարանի գնահատականը ո´չ խիստ է,
ո´չ էլ մեղմ: Դա հնարավոր է երկու դեպքում՝
1.քրեական օրենսգրքի երկու տարբեր հոդվածների սանկցիաները միևնույնն են,
և դրանցից որևէ մեկը չի կարող մյուսի հանդեպ ավելի խիստ կամ ավելի մեղմ համարվել: Օրինակ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածը (խարդախություն) և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածը (յուրացնելը կամ վատնելը):
2. իրավական գնահատականի փոփոխության արդյունքում արարքի իրավաբանական որակումը մնում է նույնը, սակայն փոխվում են հանցակազմի դիսպոզիցիաների հատկանիշները, որոնք ունեն քրեաիրավական նշանակություն: Օրինակ՝ անձը առաջին ատյանի դատարանի կողմից ճանաչվել է մեղավոր բռնությամբ զուգորդված
բռնաբարության կատարելու համար, իսկ վերաքննիչ դատարանը, փաստելով հանցագործություն կատարելու փաստը, գտել է, որ անձը նշված հանցագործությունը կատարել է ոչ թե բռնությամբ, այլ տուժողի անօգնական վիճակից օգտվելով:
Հետևաբար, վերաքննիչ դատարանի լիազորությունների տարբերակումը, ըստ
սխալ իրավական գնահատականի խիստ կամ մեղմ լինելու սպառիչ չէ, քանի որ չի ներառում իրավաբանական գնահատականի սխալ լինելու բոլոր դեպքերը:
Նախագծով առաջարկվող կարգավորման հիմնական թերությունն այն է, որ դրանով նախատեսված մեխանիզմի պարագայում մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքը չի երաշխավորվում: Այսպես, Եվրոպական դատարանի կարծիքով՝ ներկայացված մեղադրանքի և հետևաբար դատարանի կողմից դրա հնարավոր իրավաբական
որակման մասին մեղադրյալի ճշգրիտ և լրիվ տեղեկացումը քրեական դատավարությունում արդար դատաքննության էական նախապայման է1:
Այս առումով անհրաժեշտ է անդրադառնալ Եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկային և մանրամասն վերլուծել Մատեին ընդդեմ Ֆրանսիայի գործով
Եվրոպական դատարանի կայացրած որոշումը, որում լիովին արտահայտվել են վերջինիս դիրքորոշումները վերաքննիչ դատարանի կողմից մեղադրանքի իրավական
գնահատականը փոխելիս ամբասնտանյալի պաշտպանության իրավունքի խախտման վերաբերյալ: Նշված գործով Մատեին 2000 թ. մարտին առաջին ատյանի դատարանի կողմից դատապարտվում է չորս տարվա ազատազրկման՝ ահաբեկչական գործողություններ կատարելու և ահաբեկչական գործունեություն իրականացնելու հետ
կապված շորթման փորձ իրականացնելու համար:
Նշված դատական ակտը բողոքարկվում է վերաքննիչ դատարան, որը Մատեիի
գործողությունները վերաորակում է որպես շորթման փորձի դրդչություն և օժանդակություն, ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու նպատակով կազմակերպված դատավադրությանը մասնակցելու սադրանք՝ նրան դատապարտելով երեք
տարվա ազատազրկման: Այնուհետև Մատեին նշված դատական ակտը բողոքարկում
է վճռաբեկ դատարան՝ նշելով, որ արարքի վերաորակման արդյունքում խախտվել է
իր պաշտպանության իրավունքը: Մերժում ստանալուց հետո բողոքարկում է Եվրոպական դատարան:
Եվրոպական դատարանը, պարզելու համար, թե արդյոք նշված գործով խախտվել է դիմումատուի՝ Մատեի պաշտպանության իրավունքը, նշում է, որ թեև առաջին
ատյանի դատարանի դատական ակտի մեջ քննարկվել են Մատեի գործողությունները
որպես սադրանք և շորթման փորձի դրդչություն և օժանդակություն որակելու հնարավորությունները, սակայն գործի քննության ընթացքում դրդչությանը և օժանդակությանը քրեաիրավական որևէ գնահատական չի տրվել: Հետևաբար՝ որևէ կերպ հնարա1

Պելիսյան և Սասսին ընդդեմ Ֆրանսիայի գործով 25.04.1999թ. Եվրոպական դատարանի
N25444/94 որոշումը:
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վոր չէ հաստատված համարել, թե Մատեին կարող էր գիտակցել իր գործողությունների սադրանք և հանցակցություն որակելու հնարավորությունը:
Դրանից հետո Եվրոպական դատարանը նշել է, որ տրամաբանական կլիներ ենթադրել, որ սկզբնական մեղադրանքի համեմատ դիմումատուի պաշտպանության
մարտավարությունը փոխված մեղադրանքով այլ կլիներ: Այսինքն՝ չի կարելի պնդել,
որ վերաորակումը դատավճռի վրա որևէ ազդեցություն չի ունեցել, քանի որ կարելի է
միայն ենթադրել, թե ինչ դատավճիռ կկայացվեր այն դեպքում, եթե դիմումատուն հնարավորություն ունենար նախապատրաստելու իր պաշտպանությունը փոխված մեղադրանքով:
Ըստ Եվրոպական դատարանի՝ վերաքննիչ դատարանի կայացրած դատավճիռն
իսկապես ավելի մեղմ էր, քան առաջին ատյանի դատավճիռը, սակայն Եվրոպական
դատարանն ընդգծել է, որ միջամտություն է տեղի ունեցել դիմումատուի՝ իրեն ներկայացված մեղադրանքի բնույթի և հիմքերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկացված լինելու և պաշտպանությունը նախապատրաստելու համար բավանականաչափ ժամանակ և հնարավորություն ունենալու իրավունքի մեջ: Ընդ որում, մեղադրանքի բնույթի
և հիմքերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկացված լինելը ներառում է տեղեկացված
լինելը ինչպես վերագրվող փաստական հանգամանքներին, այնպես էլ դրանց իրավաբանական գնահատականին:
Այսինքն, նշված գործով Եվրոպական դատարանը փաստել է մեղադրանքի փոփոխության արդյունքում ամբաստանյալի պաշտպանության իրավունքի խախտման
մասին, որը, սակայն, տեղի է ունեցել ոչ թե մեղադրանքի հիմքում դրված փաստական
հանգամանքների փոփոխության կամ լրացման հետևանքով, այլ նրա արդյունքում, որ
փոխված մեղադրանքի դեպքում պաշտպանության կողմի տակտիկան, մարտավարությունն այլ կլիներ:
Հետևաբար, մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքը խախտվում է այն դեպքերում, երբ միևնույն փաստական հանգամանքների շրջանակներում դատարանի կողմից փոխվում է արարքի իրավաբանական որակումը, և մեղադրյալը չի ունենում հնարավորություն՝ պաշտպանվելու փոփոխված մեղադրանքից:
Եվրոպական դատարանն իր այդ դիրքորոշումը վերահաստատել է Սադակը և
այլք ընդդեմ Թուրքիայի գործով, որով ամբաստանյալները մեղադրվում էին պետական ամբողջականությանը վնաս պատճառելու մեջ և անջատողական քարոզչության
իրականացնելու համար, սակայն դատավճռի հրապարակման օրը դատարանը
նրանց առաջարկել է պատրաստվել մի նոր մեղադրանքի, այն է՝ անօրինական զինված խմբավորման պատկանելու համար:
Դատարանը միաժամանակ մերժել է նոր մեղադրանքի դեմ պաշտպանությունը
նախապատրաստելու համար լրացուցիչ ժամանակ տրամադրելու մասին դիմողների
միջնորդությունները, որոնք պնդում էին, որ իրենք հնարավորություն չեն ունեցել համարժեքորեն պաշտպանվելու նոր մեղադրանքից և ներկայացնելու նոր ապացույցներ:
Սակայն Թուրքիայի իշխանությունները պնդում էին, որ դատարանին չի կարելի
քննադատել քրեական հետապնդման որակումը փոխելու համար, քանի որ վերջինս
տվյալ դեպքում ընտրել է փաստերի որակման ավելի նվազ խիստ տարբերակը, քան
այն, որ սկզբնապես ներկայացված էր մեղադրանքի մեջ. սկզբնական մեղադրանքի
համար նախատեսված էր մահապատիժ, իսկ դատարանի կողմից փոփոխված մեղադրանքի համար՝ ազատազրկում:
Եվրոպական դատարանը նշել է, որ դատախազության կողմից ներկայացված մեղադրանքում ամբաստանյալները մեղադրվում էին միայն պետության աբողջականությանը սպառնացող դավաճանության համար: Չնայած մեղադրանքում հիշատակվում
էին դիմողների կապերը ահաբեկչական կազմակերպության հետ, Եվրոպական դատարանը նշել է, որ գործի նախորդ քննության ընթացքում այդ կապերը որակվել են
որպես սզբնական մեղադրանքի հիմքում ընկած փաստերի բացահայտման միջոց:
Եվրոպական դատարանը, վերլուծելով սկզբնական մեղադրանքով հանցակազմը
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(պետական ամբողջականությանը սպառնալը) և դատարանի կողմից փոփոխված մեղադրանքով հանցակազմը (անօրինական զինված կազմակերպության պատկանելը),
նշել է, որ դրանցից ոչ մեկը մյուսի օրգանական տարր չէ: Այսպիսով, Եվրոպական դատարանը եզրակացրել է, որ փաստերի որակումը փոփոխելու իր անքակտելի իրավունքն օգտագործելիս Թուրքիայի դատարանը պարտավոր էր պաշտպանության
կողմին տրամադրել բավարար ժամանակ՝ նոր մեղադրանքի դեմ արդյունավետ
պաշտպանությանը նախապատրաստվելու համար:
Ուստի Եվրոպական դատարանը նշել է, որ դիմողները բավարար չափով հնարավորություն չեն ունեցել կանխատեսելու, որ պետության ամբողջականությանը սպառնացող դավաճանության կապակցությամբ ներկայացված սկզբնական մեղադրանքը
կարող է փոխվել մեկ այլ մեղադրանքով, այն է՝ պետության ամբողջականությանը
սպառնացող զինված կազմավորմանը անդամակցելու մեջ:
Եվրոպական դատարանը սույն գործով վերահաստատել է նախորդ որոշման մեջ
արտահայտած իրավական դիրքորոշումն առ այն, որ մեղադրյալի պաշտպանության
իրավունքը խախտվում է այն դեպքերում, երբ միևնույն փաստական հանգամանքների
շրջանակներում դատարանի կողմից փոխվում է արարքի իրավաբանական որակումը, և մեղադրյալը հնարավորություն չի ունենում պաշտպանվելու փոփոխված մեղադրանքից: Սակայն սույն գործով Եվրոպական դատարանը նշել է, որ նման խախտում
հնարավոր է առկա համարել, եթե սկզբնական մեղադրանքով և փոփոխված մեղադրանքով փոփոխված հանցակազմերը օրգանապես տարբեր են, այսինքն՝ երբ փոփոխված մեղադրանքը սկզբնական մեղադրանքի մաս չի կազմում:
Եվրոպական դատարանը նույնանման իրավական դիրքորոշում է արտահայտել
նաև Մատոչն ընդդեմ Իտալիայի գործով1: Այս որոշման հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ դատարանի կողմից միևնույն փաստական հանգամանքների շրջանակներում մեղադրանքի իրավական կողմը փոխելու դեպքում անձի պաշտպանության իրավունքը խախտվում է, եթե
1) մեղադրյալը չի կանխատեսում դատարանի կողմից մեղադրանքի իրավական
գնահատականի նման փոփոխման հնարավորությունը,
2) մեղադրյալը չի կարողանում ժամանակին և արդյունավետորեն արձագանքել
դրան՝ անհրաժեշտության դեպքում փոխելով իր պաշտպանական մարտավարությունը:
Այսպիսով, մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքի խախտումը հնարավոր է ոչ
միայն այն դեպքերում, երբ փոխվում են մեղադրանքի հիմքում դրված փաստական
հանգամանքները, այլ նաև այն դեպքերում, երբ փոխվում է արարքի իրավաբանական
որակումը:
Մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքի անթույլատրելիությունը չի պահպանվում այն դեպքերում, երբ իրավական հանգամանքների փոփոխության դեպքում մեղադրյալը զրկվում է քրեադատավական օրենքով նախատեսված պաշտպանության
միջոցներից 2 : Հետևաբար՝ նախագծով նախատեսված կարգավորման դեպքում մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքը խոցելի է:
Օրինակ՝ առաջին ատյանի դատարանը մեղադրյալին մեղավոր է ճանաչում ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածով նախատեսված հանցանքում և դատապարտում ազատազրկման 2-րդ տարի ժամկետով: Նշված դատավճռի դեմ մեղադրյալի
պաշտպանը բերում է վերաքննիչ բողոք՝ պատճառաբանելով, որ դատավճռով նշանակված պատիժը չի համապատասխանում մեղադրյալի կատարած հանցանքի ծանրությանը և նրա անձին:
Վերաքննիչ քրեական դատարանը դատարանը, ղեկավարվելով նախագծով ի1
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րեն վերապահված լիազորություններով, դուրս է գալիս վերաքննիչ բողոքի սահմաններից՝ հայտնաբերելով, որ մեղադրյալի արարքին տրվել է սխալ իրավական գնահատական: Ըստ վերաքննիչ քրեական դատարանի` մեղադրյալի արարքում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցակազմը բացակայում է, փոխարենն առկա է 177-րդ հոդվածով նախատեսված հանցակազմը, որն ավելի մեղմ է:
Դատարանը, ի շահ մեղադրյալի, վերաքննիչ բողոքի սահմաններից դուրս գալու
իր լիազորությունը կիրառելով, բեկանում է նշված դատական ակտն ու անձին մեղավոր է ճանաչում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածով նախատեսված արարք
կատարելու համար: Սակայն օրենսգրքի 177-րդ հոդվածով նախատեսված հանցակազմը վարույթի որևէ փուլում քննարկման առարկա չի եղել:
Հետևաբար՝ վերաքննիչ դատարանի կողմից արարքի իրավաբանական որակումը փոխելու դեպքում մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքը խախտվում է, քանի
որ վերջինս կարող է պնդել, որ չէր կարող կանխատեսել մեղադրանքի նման փոփոխություն կամ վերաքննիչ դատարանում գործի քննության ընթացքում չի ունեցել անհրաժեշտ միջոցներ՝ արձագանքելու մեղադրանքի փոփոխությանը:
Այսպես, ի համեմատ առաջին ատյանի դատարանի կողմից նույն լիազորության
իրականացման` Նախագծով սահմանված չէ վերաքննիչ դատարանում տարբերվող
իրավական գնահատականի հարցը քննարկելու կարգ: Այսինքն՝ եթե առաջին ատյանի
դատարանը մեղադրյալին վերագրվող արարքի իրավական գնահատականը փոխելու
դեպքում պարտավոր է դատավարության կողմերի հետ քննարկել օրենքի կիրառման
կամ մեկնաբանման հարցը, վերաքննիչ դատարանը նման լիազորությամբ օժտված
չէ:
Ինչպես արդեն նշվեց, սույն կանոնի կիրառումն ապահովելու համար Նախագիծը
որպես քրեադատավարական օրենքի էական խախտում և դատական ակտի բեկանման պարտադիր հիմք է սահմանել առաջին ատյանի դատարանի կողմից մեղադրանքի իրավաբանական կողմը փոխելը՝ առանց այդ հարցը պատշաճ իրավական ընթացակարգի շրջանակներում կողմերի համար քննարկման առարկա դարձնելու: Փաստորեն նշված գործողությունն առաջին ատյանի դատարանի կողմից կատարելն արդարացիորեն որակվում է քրեադատավարական օրենքի էական խախտում, իսկ վերաքննիչ դատարանի կողմից նման խախտում կատարելը որևէ դատավարական
հետևանք չի առաջացնում:
Հետևաբար՝ որոշ դեպքերում, երբ մեղադրյալի արարքի իրավական գնահատականը ճիշտ չէ խիստ լինելու պատճառով, և վերաքննիչ դատարանը փոխում է դատական ակտը` հանցագործությանը տալով մեղադրյալի համար ավելի բարենպաստ իրավական գնահատական, և գործը չի ուղարկում նոր քննության, մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքը խախտվում է:
Փոխարենը հնարավոր են իրավիճակներ, երբ վերաքննիչ դատարանը կողմից
մեղադրյալի արարքին վերագրվող իրավական գնահատականը փոխվում է խստացման առումով, սակայն դրա արդյունքում մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքը չի
խախտվում:
Այսպես, մեղադրյալ Ա-ին առաջադրված է մեղադրանք ծանրացնող հանգամանքներում կատարված սպանության համար: Առաջին ատյանի դատարանը, դատավարության կողմերի հետ քննարկելով տարբերվող իրավական գնահատականի հարցը,
Ա-ին առաջադրված մեղադրանքը վերաորակում է հասարական սպանության: Վերաքննիչ դատարանը տուժողի ներկայացրած բողոքի հիման վրա գտնում է, որ առաջին ատյանի դատարանի կողից տրված իրավական գնահատականը սխալ է, և ա-
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րարքը վերաորակում է ծանրացնող հանգամանքներով կատարված սպանություն:
Նշված դեպքում, հիմք ընդունելով Եվրոպական դատարանի որոշումների մեջ
արտահայտված իրավական դիրքորոշումները, գտնում ենք, որ մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքը որևէ կերպ չի խախտվում, քանի որ գործի նախորդ՝ առաջին
ատյանի դատարանում քննության ընթացքում մեղադրյալն ունեցել է բավարար ժամանակ և հնարավորություն պաշտպանվելու նշված մեղադրանքից, իսկ այն հանգամանքը, որ տուժողը վերաքննիչ բողոքով պահանջել էր հասարակ սպանությունը վերաորակել ծանրացնող հանգամանքներում կատարված սպանության, նշանակում է,
որ մեղադրյալը կանխատեսել է մեղադրանքը փոխելու հնարավորությունը:
Ելնելով նախագծի 380-րդ հոդվածի 3-րդ մասից՝ վերաքննիչ դատարանը նշված
դեպքում գործը պետք է ուղարկի նոր քննության: Սակայն նման պարագայում գործն
առաջին ատյանի դատարան ուղարկելն արդարացված չէ:
Քանի որ դատարանն ունի անհրաժեշտ լիազորություններ և հնարավորություններ, նա ինքը պարտավոր է լուծել գործը՝ պատասխանատվությունը չդնելով ստորադաս դատարանի վրա 1 : Ըստ Ն. Ն. Կովտունի՝ վճռաբեկության համեմատ վերաքննության սկզբունքային և անօտարելի առավելություններից մեկն այն է, որ վերջինս ոչ միայն իրավունք ունի, այլ նաև պարտավոր է ուղղել դատական սխալներն ու
բողոքարկվող դատական ակտի անճշտությունները՝ կայացնելով նոր դատական
ակտ, որն ամբողջությամբ փոխարինում է նորին: Վերաքննիչ դատարանի այս իրավասությունը սկզբունքային է և կարևոր, քանի որ հնարավորություն է տալիս վերադաս
դատարանում՝ դատական ատյանում, վերացնել անձի իրավունքների և օրինական
շահերի խախտումները՝ առանց գործն առաջին ատյանի դատարան նոր քննության ուղարկելու2:
Նշված տեսական դրույթն ամրագրվել է Նախագծի 376-րդ հոդվածի 4-րդ մասում, որի համաձայն՝ դատական ակտը բեկանելիս վերաքննիչ դատարանն իրավասու
է վարույթը փոխանցել առաջին ատյանի դատարան միայն այն դեպքում, երբ սույն օրենսգրքով իրեն վերապահված լիազորությունները և հնարավորությունները բավարար չեն իր կողմից կայացվելիք նոր դատական ակտի արդարացիությունն ապահովելու համար:
Ելնելով վերոշարադրյալից՝ նշված դեպքում վերաքննիչ դատարանը պետք է իրավասություն ունենա կայացնելու նոր դատական ակտ:
Ուստի կարծում ենք՝ տարբեր դատավարական հետևանքներ նախատեսելիս
սխալ իրավական գնահատականի խիստ կամ մեղմ լինելը որպես չափանիշ սահմանելն արդարացված չէ: Որպես համապատասխան չափանիշ պետք է հանդես գա ոչ
թե սխալ իրավաբանական գնահատականի մեղմ կամ ծանր լինելը, այլ ամբաստանյալի պաշտպանության իրավունքն ապահովելու անհրաժեշտությունը:
Այսինքն՝ եթե մեղադրյալը կանխատեսել էր իրավական գնահատականի փոփոխությունը, հնարավորություն էր ունեցել պաշտպանվելու դրանից, ապա նման դեպքում վերաքննիչ դատարանը պետք է իրավասություն ունենա կայացնելու նոր դատական ակտ: Հակառակ պարագայում գործը պետք է ուղարկվի նոր քննության:
1

Տե´ս Головко Л. В., Новеллы УПК ПФ: прогресс или институциональный хаос?/ Аппеляция,
кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первый опыт критического осмысления:
Москва, 2011, էջ 54:
2
Ковтун Н.Н. Аппеляция, кассация, надзор:анализ содержания/ Аппеляция, кассация, надзор:
новеллы ГПКРФ и УПКРФ. Первый опыт критического осмысления:-Юрист: Москва. 2011, էջ
86:
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Հետևաբար՝ առաջարկվում է նախագծի 380-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել
հետևյալ խմբագրությամբ. «Պարզելով, որ մեղադրյալի արարքի իրավական գնահատականը ճիշտ չէ ` վերաքննիչ դատարանը բեկանում է դատական ակտը` վարույթը
փոխանցելով առաջին ատյանի դատարան նոր քննության, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վերաքննիչ դատարանի կողմից կիրառվող իրավական գնահատականը
համընկնում է առաջին ատյանի դատարանում դատախազի պաշտպանած մեղադրանքի իրավական գնահատականի հետ, կամ այն առաջին ատյանի դատարանում
կողմերի հետ քննարկվել է սույն օրենսգրքի 344-րդ հոդվածով կամ 349-րդ հոդվածի
2-րդ մասով սահմանված կարգով, կամ այն ներառվում է առաջին ատյանի դատարանի վերդիկտով նախատեսված իրավական գնահականի սահմաններում»: Նշված
դեպքերից որևէ մեկի առկայության դեպքում վերաքննիչ դատարանը փոփոխում է դատական ակտը` հանցագործությանը տալով նոր իրավական գնահատական:
Այսինքն՝ իրավական գնահատականի սխալ լինելու դեպքում ընդհանուր կանոնն
այն է, որ վերաքննիչ դատարանը դատական ակտը բեկանելիս պետք է գործն ուղարկի առաջին ատյանի դատարան նոր քննության: Նշված կանոնից հարկավոր է սահմանել երեք բացառութուն:
Առաջին. վերաքննիչ դատարանը պետք է իրավասություն ունենա փոխելու արարքի իրավաբանական գնահատականը՝ առանց գործը նոր քննության ուղարկելու,
եթե վերաքննիչ դատարանի կողմից կիրառվող իրավական գնահատականը համընկնում է առաջին ատյանի դատարանում ներկայացված մեղադրանքի իրավական գնահատականի հետ: Օրինակ՝ առաջին ատյանի դատարանում Ա-ն մեղադրվում է սպանություն կատարելու համար, սակայն դատարանի կողմից օրենսգրքի պահանջների
պահպանմամբ մեղադրյալին վերագրվող արարքը դատավճռով փոխվում է անզգուշությամբ մահ պատճառելու համար կատարված հացագործությամբ:
Նշված մեղադրանքի դեմ վերաքննիչ բողոքը բերում է դատախազը կամ տուժողը՝ նշելով, որ այդ փաստական հանգամանքների նկատմամբ կիրառելի է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածը, և դատարանը թույլ է տվել նյութական նորմի խախտում:
Ելնելով այն հանգամանքից, որ մեղադրյալը առաջին ատյանի դատարանում
քննության ընթացքում արդեն իսկ պաշտպանվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ
հոդվածով նախատեսված մեղադրանքի դեմ, վերաքննիչ բողոքը բավարարումը և մեղադրանքի փոփոխությունը որևէ կերպ չեն խախտում մեղադրյալի պաշտպանության
իրավունքը:
Երկրորդ. վերաքննիչ դատարանը պետք է իրավասություն ունենա փոխելու արարքի իրավաբանական գնահատականը՝ առանց գործը նոր քննության ուղարկելու,
եթե վերաքննիչ դատարանի կողմից կիրառվող իրավական գնահատականը առաջին
ատյանի դատարանում կողմերի հետ քննարկվել է Նախագծի 344-րդ հոդվածով կամ
349-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով:
Կրկին բերենք համապատասխան օրինակը: Առաջին ատյանի դատարանում Ա-ն
մեղադրվում է սպանություն կատարելու համար: Դատարանը եզրափակիչ ելույթի
վերջում տարբերվող իրավաբանական գնահատականի համար սահմանված կարգով
կողմերի հետ քննարկում է մեղադրյալին վերագրվող արարքը որպես անզգուշությամբ
մահ պատճառել որակելու հնարավորությունը:
Սակայն անձը դատավճռով մեղավոր է ճանաչվում սպանություն կատարելու համար: Նշված մեղադրանքի դեմ բողոքը բերում է պաշտպանը՝ նշելով, որ նշանակված
պատիժը չի հապատասխանությանը մեղադրյալի անձին: Վերաքննիչ դատարանը,

Государство и право

33

դուրս գալով վերաքննիչ բողոքի սահմաններից, արարքի իրավաբանական գնահատականը կարող է փոխել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 109-րդ հոդվածով:
Տվյալ դեպքում մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքը չի խախտվում, քանի
որ վարույթի շրջանակներում մեղադրյալը հնարավորություն ունեցել է պաշտպանվելու նշված մեղադրանքից:
Երրորդը դեպքը վերաբերում է այսպես կոչված կլանման սկզբունքին, երբ հանցակազմի որակյալ հատկանիշներ պարունակող մեղադրանքը ներառում է հասարակ
(«նոմինալ») մեղադրանքը, և այդօրինակ, ինչպես նաև պատիժը ծանրացնող և բացասական այլ հանգամանքների բացառումը մեղադրանքից չի խախտում մեղադրյալի
պաշտպանության իրավունքը կամ կասկածի տակ չի դնում դատարանի կողմից անմեղության կանխավարկածի պահպանումը: Նշված դեպքերում վերաքննիչ դատարանը պետք է օժտված լինի մեղադրանքի իրավաբանական գնահատականը փոխելու
լիազորությամբ, քանի որ մեղադրյալի պաշտխանության իրավունքը նույնպես չի
խախտվում:
Այսպիսով, նշված երեք դեպքերում վերաքննիչ դատարանը պետք է իրավասություն ունենա բեկանելու առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտը և կայացնելու
նոր դատական ակտ՝ փոխելով մեղադրյալի արարքի իրավաբանական գնահատականը: Մնացած դեպքում գործը պետք է ուղղակվի նոր քննության:

ИЗМЕНЕНИЯ СУДОМ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
КВАЛИФИКАЦИИ ОБВИНЕНИЕ, КОТОРАЯ
ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОЕКТОМ НОГОГО УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Айк Саргсян

Аспирант кафедры уголовного
процесса и криминалистики ЕГУ
___________________________

В статье автор исследует вопросы, касающиеся изменения судом апелляционной инстанции квалификаций обвинения, что предусмотрено проектом нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения.
Автор обсудил существенные изменения, которые были сделаны в проекте по
сравнению с действуещим Уголовно-процессуальном кодексом Республики Армения. Автор изучил право апелляционного суда применять новое решение, когда
юридическая квалификация уголовного обвинения неправильное. Автор критикует
регулирование, предусмотренное в проекте, относительно праве суда апелляционной инстанции отменять решение суда первой инстанции и вынести новое в любом
случае, когда приговор апелляционного суда считается более мягким.
Основываясь на регулированиях Европейского суда, автор предложил механизмы относительно дифференцирования случаев, когда апелляционный суд имеет
право отменить решение суда первой инстанции и вынести новое решение, и когда
после аннулирования решения уголовное дело должно быть направлено в суд первой инстанции.
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ISSUES CONCERNING CHANGING THE CRIMINAL INDICTMENT
BY THE APPELLATE COURT WHICH IS PROVIDED BY THE
DRAFT OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE
REPUBLIC ARMENIA
Hayk Sargsyan
PhD student of the YSU Chair of Criminal
Procedure and Criminalistics
___________________________

In the article the author has discussed and explored issues concerning changing the
criminal indictment by the appellate court which is provided by the draft the Criminal
Procedure Code of the Republic of Armenia.
The author has discussed the essential changes which have been made in the draft
in comparison with the current Criminal Procedure Code of the Republic of Armenia. The
author has studied the power of appellate court to render new judgment when the legal
qualification of criminal indictment is wrong. The author criticizes the regulation of the
draft concerning the right of the appellate court to revoke the decision of court of first
instance and to render new one in any case when the verdict of appellate court is lighter.
Due to the regulation of the European Court, the author has suggested mechanisms
to differentiate cases when the appellate court has a power to revoke the decision of the
court of the first instance and render a new decision, and when after revoking the
decision of the appellate court the criminal case should be sent to the court of first
instance.
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ԷԱԿԱՆ ՎՆԱՍԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ
ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՆԻՇ
Սերգեյ Առաքելյան

ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության քննչական աշխատանքների
կազմակերպման կատարելագործման բաժնի պետ,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր
_________________________________

Քրեական իրավունքում օրինականության սկզբունքի կարևորագույն պահանջներից մեկը հանրորեն վտանգավոր արարքը քրեական գործող օրենսդրությանը համապատասխան որակելն է: Մասնագիտական գրականության մեջ հանցագործությունների որակումը սահմանվում է որպես ՙկատարված արարքի ու քրեաիրավական նորմով նախատեսված հանցակազմի հատկանիշների միջև ճշգրիտ համապատասխանության բացահայտում և իրավաբանական ամրագրում՚1: Այլ կերպ ասած` հենց արարքի որակումն է քրեաիրավական համապատասխան նորմի կիրառման հիմք, որի
միջոցով լուծվում է (դրական կամ բացասական) անձի քրեական պատասխանատվության հարցը: Այդ իսկ պատճառով արարքի սխալ որակման հետևանքով ոչ միայն
խախտվում է օրինականությունը, այլև ոտնահարվում են արդարադատության շահերը, ինչի պատճառով հասարակության մեջ բացասական վերաբերմունք է ձևավորվում
ոչ միայն դատարանների, այլև իրավապահ մարմինների ու պետական ողջ ապարատի գործունեության վերաբերյալ:
Այսպիսով, հանցագործությունների պատշաճ որակման առումով անհրաժեշտ է
ոչ միայն հստակ պատկերացնել օրենսդրական համապատասխան ձևակերպումները,
այլև բացահայտել ու իրավաբանորեն ամրագրել կատարված արարքի և քրեաիրավական որոշակի նորմով նախատեսված հանցակազմի հատկանիշների միջև ճշգրիտ
համապատասխանությունը: Մինչդեռ, օրենսդրական առանձին կարգավորումների ընկալման և մեկնաբանման առումով հայաստանյան իրավակիրառ պրակտիկայում հաճախ բարդություններ են առաջանում, որոնք հանգեցնում են արարքների միանշանակ
որակման հետ կապված վեճերի ու տարակարծությունների: Այդ իմաստով բացառություն չեն նաև ՀՀ քր. օր.-ի հոդվածներ 308-ով (պաշտոնեական լիազորությունները
չարաշահելը), 309-ով (պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը) և 315-ով (պաշտոնեական անփութությունը) նախատեսված իրավակարգավորումները, որոնք վերաբերում են ՙէական վնաս՚ հասկացությանը:
Պատահական չէ, որ այս կապակցությամբ թե՜ տեսաբանները և թե՜ պրակտիկ աշխատողներն առաջարկում են քրեական օրենքում հնարավորինս օգտագործել հստակ
ձևակերպված, միանշանակ ընկալվող և միատեսակ մեկնաբանվող հասկացություններ, քանի որ երկիմաստ, տարակարծիք մեկնաբանությունների տեղիք տվող իրավակարգավորումները հաճախ համապատասխան արարքների սխալ որակման պատճառ են դառնում2: Միևնույն ժամանակ, սակայն, մասնագետներն արձանագրում են,
1

Տե՜ս, օրինակ՝ Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960, էջ 9:
Տե՜ս նաև՝ Гончарова Г. К вопросу о значении понятия существенного вреда по делам о преступлениях против интересов службы // Законность и правопорядок, № 3(19), 2011, էջեր 30-31:
2
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որ հնարավոր չէ ընդհանրապես հրաժարվել օրենքում գնահատողական հասկացություններ օգտագործելուց, քանզի ոչ բոլոր դեպքերում է հնարավոր սահմանել որոշակի հանգամանքների սպառիչ, համընդգրկուն ցանկեր:
Այսպես, Ս. Ա. Կրասնովան նշում է, որ ՙ... ներկայումս առավել լայն տարածում է
ստացել, այսպես կոչված, գնահատողական հասկացություններ օգտագործելու անհրաժեշտության և օգտակարության վերաբերյալ կարծիքը՚1: Յա. Մ. Բրայնինի կարծիքով՝ ՙ... քրեական օրենքների նորմերի դիսպոզիցիաներում գնահատողական հատկանիշների ընդգրկումը շատ հաճախ անխուսափելի է և անհրաժեշտ՚: Համանման
կարծիք են արտահայտում նաև Ս. Ս. Բեզրուկովը և Տ. Վ. Կաշանինան2:
Այսպիսով, քննարկվող հիմնախնդրի առումով անհրաժեշտ է նախ և առաջ հատուկ ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ էական վնասը կարող է դրսևորվել ինչպես գույքային, այնպես էլ այլ (ոչ գույքային) ձևով: Ընդ որում, քննարկվող հանցագործությունների պարագայում օրենքը հստակ սահմանում է այն կոնկրետ չափը, որի դեպքում գույքային վնասը համարվում է էական: Մասնավորապես, ՀՀ քր. օր.-ի
հոդված 308-ի 1-ին մասի համաձայն՝ էական գույքային վնաս է համարվում ՙհանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկի չափը գերազանցող գումարը կամ դրա արժեքը՚, հոդված 309-ի 1-ին մասի համաձայն՝ ՙ... հինգհարյուրապատիկի չափը գերազանցող գումարը կամ դրա արժեքը՚,
իսկ հոդված 315-ի 1-ին մասի համաձայն՝ ՙ... հազարապատիկի չափը գերազանցող
գումարը կամ դրա արժեքը՚: Հետևաբար, այս առումով իրավակիրառ պրակտիկայում
բարդություններ չեն առաջանում:
Իրավիճակն այլ է ոչ գույքային վնասի պարագայում: Բանն այն է, որ ՙոչ գույքային վնաս՚ հասկացությունը դասվում է գնահատողականների շարքը, ինչի պատճառով դրա բովանդակության հստակ սահմանումը որոշակի բարդություն է ներկայացնում: Այլ կերպ ասած, ոչ գույքային վնասի էական և ոչ էական տեսակների, հետևաբար նաև՝ դրանցով պայմանավորված հանցավոր ու ոչ հանցավոր արարքների սահմանազատման հստակ չափանիշներ գոյություն չունեն:
Այս առումով հարկ է նշել, որ պաշտոնատար անձի ցանկացած ոչ իրավաչափ
վարքագիծ, փաստորեն, հեղինակազրկում է պետական իշխանությունը և խոչընդոտում պետական ապարատի նորմալ գործունեությունը: Սակայն միշտ չէ, որ նշված
հեղինակազրկումը կամ խոչընդոտումը կարող է գնահատվել որպես էական վնաս, հետևաբար նաև՝ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնեական
լիազորություններն անցնելու կամ պաշտոնեական անփութության հատկանիշ: Հակառակ պարագայում համապատասխան հանցակազմերում այդ հետևանքը որպես հանցագործության պարտադիր հատկանիշ նախատեսելն անիմաստ կլիներ:
Տվյալ հարցին է անդրադարձել նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը: Մասնավորապես, դատարանի 04.11.2014թ. թիվ ՍԴՈ-1174 որոշման 5-րդ կետում արձանագրվում է. ՙ... Այլ է խնդիրը ոչ գույքային վնասի դեպ1

Տե՜ս Краснова С. А. Определение понятия ՙдобросовестность՚ в российском гражданском
праве // Национальный центр Республики Беларусь. Минск, 2011 [Էլեկտրոնային ռեսուրս]:
2
Տե՜ս Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. М.: Юрид. лит., 1967, Безруков С.С.
Оценочные понятия и термины в уголовно-процессуальном законодательстве России. Омск,
2003, էջ 122, Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве: Диссертация ... канд.
юрид. наук, Свердловск, 1974, էջ 17:
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քում, երբ վնասի էական լինելու հանգամանքի գնահատումը դժվարանում է այն առումով, որ օրենսդրորեն ուրվագծված չեն էական ոչ գույքային վնասի սահմանները:
Մինչդեռ, հաշվի առնելով այն հանգամանքները, որ էական վնասը հանդիսանում է ...
օբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշ, և որ տվյալ դեպքում ոչ միայն գույքային, այլ
նաև ոչ գույքային վնաս կարող է պատճառվել ..., կարևորվում է հասցված ոչ գույքային
վնասի էական լինելու հանգամանքի գնահատման համար անհրաժեշտ նախադրյալների առկայությունը, քանի որ դրանից է կախված ամբաստանյալի իրավունքների ու
օրինական շահերի պաշտպանությունը՚:
Նույն կետի շրջանակներում ՀՀ սահմանադրական դատարանը վկայակոչում է
նաև իր՝ 05.04.2011թ. թիվ ՍԴՈ-947 որոշման 8-րդ կետը, որում ամրագրված է
հետևյալ իրավական դիրքորոշումը. «Իրավական որոշակիության վերաբերյալ դիմողի
հարցադրումների առնչությամբ սահմանադրական դատարանը, վերահաստատելով
իր՝ ՍԴՈ-747 և ՍԴՈ-780 որոշումներում ամրագրված իրավական դիրքորոշումները,
սույն գործով կրկին անգամ ընդգծում է, որ օրենքներում օգտագործվող առանձին
հասկացությունների
բովանդակությունը, բնորոշ հատկանիշների
շրջանակը
ճշգրտվում են ոչ միայն օրինաստեղծ գործունեության արդյունքում, այլ նաև դատական պրակտիկայում»:
Քննարկվող հարցի վերաբերյալ իրավական դիրքորոշում է արտահայտել նաև ՀՀ
վճռաբեկ դատարանը: Մասնավորապես, Հ. Սահակյանի վերաբերյալ դատարանի
2013 թ. հոկտեմբերի 18-ի թիվ ԼԴ/0207/01/12 որոշման 15-րդ կետում նշվում է. ՙ... եթե
գույքային վնասի դեպքում նախատեսված է որոշակի շեմ ..., ապա ոչ գույքային վնասի
էական կամ ոչ էական լինելու հանգամանքը պետք է յուրաքանչյուր գործով գնահատվի իրավակիրառողի կողմից՝ հաշվի առնելով տվյալ գործի հանգամանքները (այդ
թվում՝ անձանց, կազմակերպություններին, հասարակությանը կամ պետությանը պատճառված բարոյական վնասի չափը, տուժողների քանակը, խախտված իրավունքների
և ազատությունների բնույթն ու խախտման աստիճանը, հիմնարկության կամ ձեռնարկության բնականոն գործունեության խաթարման աստիճանը և այլն)՚։ Այլ կերպ ասած`
իրավակիրառ պրակտիկան է կոչված որոշակիացնելու այն չափորոշիչները, որոնցով
քննարկվող դեպքերում պետք է գնահատվի վնասի էական կամ ոչ էական լինելը:
Մասնագիտական գրականության մեջ այդ առումով արդարացիորեն առաջարկվում է սահմանել այն հանգամանքների կամ իրադրությունների օրինակելի (կողմնորոշող) ցանկը, որոնք պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունների իմաստով կարող են որոշակի հետևանքները որպես էական վնաս գնահատելու հիմք
հանդիսանալ1: Ամփոփելով այդ կապակցությամբ արտահայտված գործնական նշանակություն ունեցող տեսական մոտեցումները՝ կարելի է մատնանշել հետևյալ հիմնական հանգամանքները.
1. Գնահատող հասկացության բովանդակությունը բացահայտելու համար նպատակահարմար չէ օգտագործել այլ գնահատողական, չկոնկրետացված, ոչ հստակ
հասկացություններ: Բացի դրանից, օրինակելի (կողմնորոշող) ցանկի մեջ մտցվող
հանգամանքը չպետք է չափազանց լայն մեկնաբանությունների տեղիք տա: Այսպես,
1

Տե՜ս, օրինակ՝ Гончарова Г. К вопросу о значении понятия существенного вреда по делам о
преступлениях против интересов службы // Законность и правопорядок, № 3(19), 2011, էջեր
30-34, Лосев В. Существенный вред в составах преступлений против интересов службы // Законность и правопорядок, № 4(28), 2013, էջեր 57-58:
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օրինակ՝ պատճառված վնասը որպես էական գնահատելու համար ցանկալի չէ պարզապես այնպիսի հասկացությունների օգտագործումը, ինչպիսիք են ՙֆինանսական
կարգապահության կոպիտ խախտումները՚, ՙբարոյական կամ ֆիզիկական վնասի
պատճառումը՚, ՙպետական կազմակերպության տնտեսական վիճակի վատթարացումը՚, ՙտնտեսության տվյալ ոլորտի բարեփոխման տեմպերի դանդաղեցումը՚ և
այլն: Առավել նպատակահարմար կլինեն այդ հասկացությունների բովանդակության և
տվյալ արարքի համար դրանց նշանակության հստակեցումը, որոշակիացումը: Մասնավորապես, նման դեպքերում պետք է նշել, թե կոնկրետ ինչում է դրսևորվել, օրինակ, ֆինանսական կարգապահության խախտումը կամ կազմակերպության տնտեսական վիճակի վատթարացումը, և հիմնավորել, թե որքանով է դրանց հետևանքով
պատճառված վնասը էական ազդեցություն ունեցել անձանց կամ կազմակերպությունների իրավունքների և օրինական շահերի կամ հասարակության կամ պետության օրինական շահերի վրա:
2. Պետական իշխանության հեղինակազրկումը՝ որպես պետական մարմինների
գործունեության սկզբունքների խախտման արդյունք, ինքնին՝ հանրորեն վտանգավոր
այլ հետևանքների բացակայության պարագայում, չի կարող գնահատվել իբրև էական
վնաս քննարկվող հանցագործությունների իմաստով: Հակառակ պարագայում բավարար կլինի դատավարական համապատասխան փաստաթղթերում պարզապես մատնանշել պետական իշխանության հեղինակազրկումը և քրեական պատասխանատվության ենթարկել ոչ իրավաչափ ցանկացած վարքագիծ դրսևորած պաշտոնատար անձի, ինչն անարդար է, հետևաբար նաև՝ անընդունելի: Մասնավորապես, չի կարելի որպես պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահում (պետական ծառայության դեմ
ուղղված հանցագործություն) որակել ճանապարհային ոստիկանի անգործությունը, որը պարզապես դրսևորվել է հոծ գիծը հատած վարորդի խախտումը չարձանագրելու
կամ անուշադրության մատնելու մեջ՝ առանց որևէ այլ հետևանք առաջացնելու:
3. Քննարկվող հանցագործությունների օբյեկտիվ կողմերի պարտադիր հատկանիշ է հանրորեն վտանգավոր հետևանքը (էական վնասը), այլ ոչ թե դրա առաջացման
վտանգ ստեղծելը: Վտանգ ստեղծելը և հետևանքն իրար բացառող երևույթներ են:
Ուստի դրանցից մեկի առկայությունը վկայում է մյուսի բացակայության մասին:
Հետևաբար, հանրորեն վտանգավոր հետևանքի առաջացման վտանգ ստեղծելը չի
կարող գնահատվել որպես էական վնաս (թե՜ գույքային և թե՜ ոչ գույքային): Այսպես, օրինակ՝ որպես էական վնասի պատճառումը հավաստող հանգամանք չի կարող գնահատվել մաքսային ծառայողի կողմից անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքների բացթողումը, որն ընդամենը վտանգ է ստեղծել բնակչության առողջության համար՝ առանց իրականում որևէ վնասակար հետևանք առաջացնելու: Կամ՝ որպես այդպիսին չի կարող գնահատվել նաև կաշառք ստացող պաշտոնատար անձի կողմից կաշառք տվողի մատնանշած անձին աշխատանքի ընդունելը,
որով տվյալ կազմակերպության բնականոն գործունեությունը խաթարելու վտանգ է
ստեղծվել:
4. ՀՀ քր. օր.-ի հոդվածներ 308-ի, 309-ի և 315-ի իմաստով որպես էական վնաս
չեն կարող գնահատվել նաև այնպիսի հետևանքներ, ինչպիսիք են՝ այլ անձանց (ինչպես ենթակաների, այնպես էլ կողմնակի անձանց) կողմից վարչական կամ կարգապահական իրավախախտումներ կատարելը, ինչպես նաև պաշտոնատար անձի կողմից
դրանց կատարման համար պայմաններ ստեղծելը, դրանք թաքցնելը կամ դրանց հա-
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մար վարչական կամ կարգապահական պատասխանատվության չենթարկելը: Այսպես, օրինակ՝ քննարկվող հանցակազմերի իմաստով էական վնասը կբացակայի, եթե
պետական մարմնի ղեկավարը, շահադիտական կամ անձնական այլ շահագրգռվածությունից դրդված, կարգապահական պատասխանատվության չենթարկի աշխատանքից պարբերաբար ուշացողին:
5. Քննարկվող հանցագործությունների իմաստով որպես էական վնաս չի կարող
գնահատվել նաև պաշտոնատար անձի կողմից իր պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելով կամ դրանք անցնելով վարչական կամ կարգապահական իրավախախտում կատարելը: Հանրորեն վտանգավոր այլ հետևանքների բացակայության
պարագայում պաշտոնատար անձի նշված հակաիրավական վարքագիծը հանցագործություն համարվել չի կարող: Օրինակ՝ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու հանցակազմը կբացակայի, եթե ոստիկանության ծառայողը, իրեն ամրակցված
ծառայողական ավտոմեքենայով աշխատանքի շտապելով, գերազանցում է թույլատրելի արագությունը:
6. Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու կամ դրանք անցնելու հանցակազմերի իմաստով որպես էական վնաս չի կարող գնահատվել նաև տվյալ պաշտոնատար անձի կողմից կաշառք ստանալը: Բանն այն է, որ կաշառք ստանալը պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու կամ դրանք անցնելու առանձնահատուկ
դրսևորում է, որը նախատեսված է հատուկ նորմով: Հետևաբար, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու կամ դրանք անցնելու համար կաշառք ստանալն ինքնուրույն հանցագործություն է, որը չի կարող գնահատվել որպես նշված հանցանքները
կատարելու պատճառով առաջացած էական վնաս:
7. Ոչ գույքային էական վնասի մասին որևէ պարագայում խոսք չի կարող լինել այն
դեպքերում, երբ պատճառված վնասը գույքային բնույթի է, սակայն չի գերազանցում
ՀՀ քր. օր.-ի համապատասխան հոդվածներով նախատեսված չափերը: Այսպես, օրինակ՝ եթե ճանապարհային ոստիկանը, շահադիտական կամ անձնական այլ շահագրգռվածությունից դրդված, չի արձանագրում վարորդի խախտումը, որի համար
ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով նախատեսված է երեք
հարյուր հազար դրամը չգերազանցող տուգանք, նրա արարքը հանցակազմի պարտադիր հատկանիշ հանդիսացող հետևանքի բացակայության հիմքով չի կարող որակվել ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 308-ով:
Ամփոփելով էական վնասի գնահատմանը վերաբերող հիմնախնդիրների քննարկումը՝ հարկ է նշել, որ պետական ծառայության դեմ ուղղված համապատասխան հանցագործությունների հանրորեն վտանգավոր հետևանքները կարող են բազմազան և
անկանխատեսելի լինել: Ուստի դրանց սպառիչ ցանկը սահմանել հնարավոր չէ: Հետևաբար, յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում վնասի բնույթը որոշելու համար կարող է
տարբեր ոլորտների մասնագետների (ճարտարագետների, տնտեսագետների, քաղաքագետների, սոցիոլոգների, հոգեբանների, գյուղատնտեսների և այլն) ներգրավման
անհրաժեշտություն առաջանալ, որպիսի հանգամանքն իրավակիրառ պրակտիկայում
անհրաժեշտ է միշտ հաշվի առնել:
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СУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД КАК ПРИЗНАК ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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В статье рассматриваются актуальные для теории уголовного права и правоприменительной практики проблемы, связанные с определением существенного
вреда как криминообразующего (квалификационного) последствия преступлений
против государственной службы. В данной связи выдвигается идея формирования
примерного (ориентирующего) перечня обстоятельств, которые могут быть оценены
как существенный вред. Кроме того, предлагаются соответствующие правила
квалификации преступлений, призванные недопустить необоснованного включения
в этот перечень обстоятельств, которые не могут быть признаны существенным
вредом.

SUBSTANTIAL DAMAGE AS AN ATTRIBUTE
OF CRIMES AGAINST STATE SERVICE
Sergey Arakelyan

Associate Professor of the YSU Chair of Criminal Law, Doctor of Legal Sciences,
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Some actual problems connected with definition of substantial damage as a crimebuilding (qualifying) consequence of crimes against state service, topical for the theory of
Criminal law and the law enforcement practice, are discussed in the presented article. In
this context the idea of building of the approximate (guiding) list of sircumstances which
can be recognized as a substantial damage is put forward. Besides, the relevant rules
aimed at barring of unforced inclusion into mentioned approximate list the sircumstances
which cannot be recognized as substantial damage are offered.
Բանալի բառեր՝ պաշտոնեական լիազորություններ, լիազորությունների չարաշահում,

լիազորությունների անցում, հանցագործություն, հանցագործության հետևանք, էական
վնաս, հանցագործության որակում:
Ключевые слова: должностные полномочия, злоупотребление полномочиями, превышение полномочий, преступление, последствия преступления, существенный
вред, квалификация преступления.
Key words: official power, abuse of power, excess of power, crime, offence
consequences, substantial damage, crime qualification.
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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈւՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼԻՍ
Գևորգ Իսրայելյան

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի
քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի պետ,
ոստիկանության փոխգնդապետ
____________________________________

Իրավական պետության կառուցման արդի շրջանում պետության գերակա խնդիրներից են մարդու անվտանգության ապահովումը, նրա իրավունքների ու ազատությունների, հասարակության և պետության օրինական շահերի պաշտպանությունը։
Վերջիններիս խախտման առավել վտանգավոր դրսևորումները հանցագործություններն են։ Հանցավորության դեմ պայքարի ուղղություններից մեկը հանցագործությունների կանխարգելումն է։ Հանցավորության կանխարգելումը պետական մարմինների, հասարակական միավորումների և այլ սուբյեկտների կողմից մշակվող և
իրականացվող միջոցների ամբողջություն է` ուղղված շեղվող վարքի բոլոր տեսակների ծագմանն ու տարածմանը նպաստող պատճառների ու պայմանների հայտնաբերմանը և վերացմանը, ինչպես նաև այնպիսի կոնկրետ միջոցառումների մշակմանը և
իրականացմանը, որոնք խոչընդոտում են հանցագործությունների կատարումը1։ Հանցավորության կանխարգելումն իրականացվում է մասնագիտացված և ոչ մասնագիտացված սուբյեկտների կողմից։ Մասնագիտացված սուբյեկտների թվին է դասվում
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ոստիկանությունը։
«Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 2-ի առաջին մասով ամրագրված ոuտիկանության խնդիրների վերլուծությունը թույլ է տալիս
եզրակացնել, որ իրավապահ այս մարմնի գործունեության հիմնական ուղղություններից մեկը հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների կանխարգելումն է։ Ոստիկանության կանոնադրության 8-րդ կետը սահմանում է այդ մարմնի
խնդիրների լուծմանն ուղղված գործառույթները, որոնց թվին դասվում են հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների նախականխման, կանխման
և խափանման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության
ծառայությունների ու տարածքային մարմինների կողմից իրականացվող կանխարգելիչ գործունեության ապահովումը, հանցագործությունների պատճառների և պայմանների վերհանումը, դրանց ուսումնասիրությունն ու վերացման համար միջոցների
ձեռնարկումը և այլն։ Նշված գործառույթները կենսագործվում են ոստիկանության
համապատասխան ստորաբաժանումների միջոցով։
Ոստիկանության նորաստեղծ ստորաբաժանումներից է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ոստիկանության համայնքային ոստիկանության
ծառայությունը, որը պրոֆիլակտիկ ծառայության (տեղամասային տեսուչների)
«իրավահաջորդն» է։ Այն ներդրվել է Երևան քաղաքում 2012 թվականի հունիսի 1-ից,
1

Տե´ս Башкатов И. П., Филиппов М. Н. Проблемы профилактики девиантного поведения подростков // Организационно-правовые проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних. Академия МВД России, М. – 1999, էջ 109:
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իսկ մարզերում` 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ից։ Համայնքային ոստիկանության
գործունեության
կազմակերպման
առնչությամբ
ծավալվող
հասարակական
հարաբերություններն անմիջականորեն կարգավորվում են «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գործունեության կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1233-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 6 նոյեմբերի 2014 թվականի N 1254-Ն որոշմամբ։ Այդ որոշման հավելվածի
դրույթների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ համայնքային ոստիկանությունն իրականացնում է հանցագործությունների անհատական կանխարգելման միջոցառումներ։
Մասնավորապես, հավելվածի 26-րդ կետը սահմանում է. «Համայնքային ոստիկանության տեսուչները, հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների
պրոֆիլակտիկա իրականացնելիս, տեղամասի անձնագրում հաշվառում և անհատական պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ են իրականացնում հետևյալ անձանց նկատմամբ`
հետևյալ ժամկետներով`
1) պատիժը կրելուց Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 76-րդ
հոդվածի 1-ին մասի համաձայն պայմանական վաղաժամկետ ազատվածներին,
ինչպես նաև ազատազրկման վայրերից պատիժը լրիվ կրելուց հետո ազատվածներին` մինչև 1 տարի.
2) պատիժը կրելուց Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 76-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն պայմանական վաղաժամկետ ազատվածներին,
որոնց վրա դրվել են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 70-րդ
հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված որոշակի պարտականություններ` մինչև
դատարանի կողմից նշանակված փորձաշրջանի ավարտը.
3) այն անձանց, որոնց նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքի 78-րդ հոդվածի համաձայն պատժի կրումը հետաձգվել է, և Հայաստանի
Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի համաձայն պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել, որոնց վրա դրվել են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված որոշակի պարտականություններ` մինչև դատարանի կողմից նշանակված փորձաշրջանի ավարտը.
4) ընտանեկան-կենցաղային ոլորտում պարբերաբար իրավախախտումներ թույլ
տվող անձանց, որոնք վտանգ են ներկայացնում շրջապատի համար` մինչև մեկ
տարի.
5) առողջապահական հիմնարկներում հաշվառված` հարբեցողությամբ կամ
թմրամոլությամբ տառապող անձանց` մինչև առողջապահական մարմիններում հաշվառումից հանելը.
6) առողջապահական հիմնարկներում հաշվառված, շրջապատի համար վտանգ
տառապող անձանց` մինչև
ներկայացնող` հոգեկան հիվանդություններով
առողջապահական մարմիններում հաշվառումից հանելը.
7) պոռնկությամբ զբաղվողներին` մինչև մեկ տարի.
8) մշտական բնակության վայր չունեցող թափառաշրջիկներին, մուրացկաններին`
մինչև մեկ տարի»։
Հաշվառման համար հիմք են համապատասխան փաստաթղթերը (դատական
ակտ կամ որոշում և այլն) և տեղեկությունները (պետական կառավարման, տեղական
ինքնակառավարման մարմիններից և ուսումնական հաստատություններից ստացված
տեղեկություններ)։
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Հաշվառմանը պետք է հաջորդեն հետևյալ միջոցառումները.
1. Անհատական կանխարգելիչ միջոցների պլանավորումը։
Անհատական կանխարգելիչ աշխատանքի պլանավորման ընթացքում պետք է
նախատեսել հետևյալ միջոցառումները.
- անձի և նրան շրջապատող միջավայրի հետ ծանոթություն (անձի ուսումնասիրում` անձին բնութագրող հատկանիշների վերաբերյալ տեղեկությունների ստացում,
շրջապատող միջավայրի ուսումնասիրում կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում
(բնակավայր, ուսման և աշխատանքի վայրեր, ազատ ժամանցի վայր) և այլն),
- անհատական կանխարգելիչ միջոցների ընթացիկ իրագործում (հաշվառվածի
հետ պարբերական (ամսական մեկ անգամից ոչ պակաս) հանդիպումների (բնակության, աշխատանքի վայրերում, ոստիկանության շենքում և այլն) և դաստիարակչական
զրույցների անցկացում, անձի վարքի նկատմամբ վերահսկողության իրականացում
բնակավայրում` հարցման ենթարկելով հարազատներին, հարևաններին և այլոց
(ամսական մեկ անգամից ոչ պակաս), ուսման և աշխատանքի վայրերում` վարչակազմի, մոտ շրջապատի միջոցով անձի վարքի մասին պաշտոնական տեղեկության
ստացմամբ և այլն),
- անհատական կանխարգելիչ ներգործության միջոցների վերահսկողության և
արդյունավետության ստուգման միջոցներ (անձի վարքի մասին հարցումների ուղարկում ուսման, բնակության, աշխատանքի վայրեր, անձի վարքի, կենսակերպի մասին
հարցումների անցկացում նրան շրջապատող անձանց, հարևանների, հարազատների,
ծանոթների, վարչակազմի շրջանում և այլն)1։
2. Կանխարգելման օբյեկտի ուսումնասիրումը։
Ուսումնասիրումը նպատակ է հետապնդում պարզել անձի սոցիալ-ժողովրդագրական հատկանիշները, անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունները,
հանցավոր և այլ հակաիրավական վարքագիծը, վերջինիս նպաստող գործոնները,
հակահասարակական հակումները, հանցավոր փորձի առկայությունը հավաստող
տվյալները, ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները և հիվանդությունները, կենսապայմանները և մոտ շրջապատը։ Անձի ուսումնասիրության նպատակով կիրառվում
են հետևյալ մեթոդները` տարբեր փաստաթղթերին ծանոթանալը, անձի վարքագծի
վերլուծությունը, նրան լավ ճանաչող քաղաքացիների հետ զրույցների անցկացումը և
այլն2։
3. Անհատական վարքի կանխատեսումը։
Կանխատեսումը հատուկ կազմակերպված գործունեություն է, որի նպատակն է
ստանալ հիմնավորված դատողություններ ապագայում կոնկրետ անձի վարքի
հնարավոր տարբերակների կամ վիճակների մասին` մատնանշելով դրանցից առավել
հավանականները3։ Այն ունի հետևյալ մեխանիզմը. վերլուծության է ենթարկվում կոնկրետ անձի վարքն անցյալում և ներկայում` հիմք ընդունելով հանցագործի անձի ձևա1

Տե´ս Криминология. Учебник для юридических вузов. Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А. И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА . М–НОРМА,
1997, էջեր 389-391:
2
Տե´ս Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Под. ред. Кикотя В. Я., Лебедева С. Я. – М
.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009, էջեր 133-135:
3
Տե´ս Зырянов А. Я. Прогнозирование преступного поведения как разновидность индивидуального прогнозирования: Проблемы изучения личности правонарушителя: Сборник научных
трудов. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1984, էջ 50:
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վորման ընդհանուր օրինաչափությունների, նրա միկրոմիջավայրի վիճակի, հանցագործության կատարմանը նպաստող կամ խոչընդոտող գործոնների առկայության կամ
բացակայության և կոնկրետ դեպքում այլ էական նշանակություն ունեցող հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկությունները, ինչի հիման վրա իրավասու սուբյեկտը
հանգում է եզրակացության` որոշակի ժամանակահատվածում տվյալ անձի կողմից
հանցագործության կատարման կամ չկատարման հավանականության մասին1։
4. Անհատական կանխարգելիչ միջոցների իրագործումը։
Կառավարության նշված որոշման 30-րդ կետը սահմանում է անհատական կանխարգելիչ աշխատանքների միջոցները` հաշվառված անձանց հետ նրանց բնակության կամ ուսման վայրերում պարբերաբար հանդիպումներ, բացատրական և այլ
աշխատանքներ։
Մեր կողմից կատարված հետազոտությունների արդյունքները վկայում են այն
մասին, որ համայնքային ոստիկանության գործունեության կազմակերպման իրավական կարգավորման ոլորտում առկա են մի շարք թերություններ և բացթողումներ։
Մասնավորապես.
1. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ոստիկանության
համայնքային ոստիկանության գործունեության կազմակերպման կարգը հաստատելու
և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի N
1233-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 6 նոյեմբերի 2014 թվականի N 1254-Ն որոշման մեջ
հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների անհատական կանխարգելումը նույնացվում է նախականխման հետ։ Ինչպես հայտնի է, նախականխումը
(պրոֆիլակտիկան) հանցավորության հատուկ կանխարգելման ուղղություններից է,
որը ենթադրում է հնարավոր իրավախախտման պատճառների ու պայմանների
նկատմամբ ներգործություն2։ Մինչդեռ անհատական կանխարգելումն առաջին հերթին
կոնկրետ անձի հակաիրավական (հանցավոր) վարքի պատճառների ու պայմանների
վրա ներգործության կանխամտածված միջոցների արդյունավետ համակարգի մշակումը և տևական ժամանակահատվածում իրագործումն է։ Ընդ որում, անհատական
կանխարգելման պարագայում հանցագործության կատարման հնարավորությունը
կանխվում է նախ և առաջ ներքին (սուբյեկտիվ, անձնային), ապա նաև
միկրոմիջավայրի` արտաքին (օբյեկտիվ) գործոնների վերացման միջոցով, որոնք
պայմանավորում են հանցանքի կատարման մասին որոշման կայացումը3։ Նշվածից
ելնելով` անհրաժեշտ ենք համարում.
- ընդունել «Հանցագործությունների կանխարգելման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որը կսահմանի հանցավորության կանխարգելմանն առնչվող
հիմնական հասկացությունները, ներառյալ` գործունեության քննարկվող տեսակի հասկացությունը, խնդիրները, ուղղությունները, միջոցները և հիմնարար նշանակություն ունեցող այլ դրույթներ, և որի վրա կհիմնվեն հանցավորության կանխարգելման գործըն1

Տե´ս Кирилов Д. А. Определение круга объектов индивидуальной профолактики преступлений // Совершенствование деятельности органов внутренних дел в условиях решительного усиления борьбы с преступностью /Сб. статей адьюнктов и соискателей/. – М. :
ВЮЗШ МВД СССР. 1990, էջեր 162-163:
2
Տե´ս Профилактики правонарушений. Сост. Р. В. Шагиева. Издательство Казаньского
университета, Казань, 1989, էջեր 20-21:
3
Տե´ս Саркисов Г. С. Индивидуальная профилактика преступлений. – Ер.: Айастан, 1986,
էջեր 11-15:
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թացը կանոնակարգող իրավական այլ ակտերը. այդ օրենքը կբացառի նաև կանխարգելիչ գործունեության` բովանդակությամբ տարբեր ուղղությունների անտեղի նույնացումը,
- «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ոստիկանության
համայնքային ոստիկանության գործունեության կազմակերպման կարգը հաստատելու
և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի N
1233-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 6 նոյեմբերի 2014 թվականի N 1254-Ն որոշման VI գլխագիրը` «Համայնքային ոստիկանության գործառույթները հանցագործությունները և վարչական իրավախախտումները նախականխելիս», փոփոխել հետևյալ շարադրմամբ. «Համայնքային ոստիկանության գործառույթները հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների անհատական կանխարգելում իրականացնելիս», իսկ 26-րդ կետը
շարադրել. «Համայնքային ոստիկանության տեսուչները, հանցագործությունների և
վարչական իրավախախտումների անհատական կանխարգելում իրականացնելիս
տեղամասի անձնագրում հաշվառում և կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացնում հետևյալ անձանց նկատմամբ` հետևյալ ժամկետներով`...»։
2. Կառավարության նշված որոշման 30-րդ կետը նախատեսում է. «Անհատական
պրոֆիլակտիկ աշխատանքների նպատակն է հաշվառված անձանց հետ նրանց բնակության կամ ուսման վայրերում պարբերաբար հադիպումների, բացատրական և այլ
աշխատանքերի միջոցով զերծ պահել նրանց նոր իրավախախտումներ կատարելուց»։ Ինչպես վերը նշվեց, անհատական կանխարգելման առաջնային օբյեկտը անձն
է, ով հակված է հակաիրավական վարք դրսևորելու։ Սակայն պետք է նկատի ունենալ,
որ նման անձից բացի` որպես անհատական կանխարգելման օբյեկտ պետք է դիտարկել նաև նրա վրա բացասաբար ազդող միկրոմիջավայրը։ Ուստի, ինչպես առաջարկվում է մասնագիտական գրականության մեջ, անհրաժեշտ է կանխարգելել.
ա) միկրոմիջավայրի բացասական ազդեցությունն այն անձի նկատմամբ, ով չի
կատարել հակաիրավական կամ հակաբարոյական արարքներ, սակայն կարող է կատարել, քանի որ նրան շրջապատում են մարդիկ, ովքեր հակահասարակական հայացքների կրողներ են և կատարում են իրավախախտումներ և հակաբարոյական արարքներ (սա հատկապես կարևոր է անչափահասների նկատմամբ աշխատանքներ
իրականացնելիս),
բ) միկրոմիջավայրի բացասական ազդեցությունն այն անձի նկատմամբ, ով կատարում է հակաիրավական կամ հակաբարոյական արարքներ և մշտապես շփվում է
իր վրա վնասակար ներգործություն ունեցող անձանց հետ, ինչը նրա գիտակցության
մեջ ամրապնդում է հակահասարակական դիրքորոշումները,
գ) միկրոմիջավայրի բացասական ազդեցությունն այն անձի նկատմամբ, ով պատիժը կրել և նոր է ազատվել (սա հատուկ նշանակություն ունի կրկնահանցագործությունների կանխարգելման համար)1։
Նշվածից ելնելով` առաջարկում ենք «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գործունեության
կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1233-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 6 նոյեմբերի 2014 թվակա1

Տե´ս Антонян Ю. М. Социальная среда и формирование личности преступника (неблагоприятные влияния на личность в микросреде). Академия МВД СССР, М., 1975, էջ 147:
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նի N 1254-Ն որոշման 30-րդ կետը փոփոխել հետևյալ շարադրմամբ. «Անհատական
կանխարգելիչ աշխատանքների նպատակն է հաշվառված անձանց հետ նրանց բնակության, ուսման կամ աշխատանքի վայրերում, ինչպես նաև հաշվառված անձանց
վրա բացասաբար ազդող միկրոմիջավայրի տարրերի հետ պարբերաբար հադիպումների, բացատրական և այլ աշխատանքերի միջոցով զերծ պահել այդ անձանց նոր իրավախախտումներ կատարելուց»։
3. Ակնհայտ է, որ անհատական վարքի կանխատեսումը և անհատական կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացումը հոգեբանական խնդիր է, որի լուծումը
պահանջում է մասնագիտական հմտություններ։ Ուստի առաջարկում ենք ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներում ստեղծել հոգեբանների հաստիքներ։
Այս մասնագետները արդյունավետ աշխատանք կիրականացնեն հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների անհատական կանխարգելման աշխատանքներում։ Բացի այդ, հոգեբաններն անգնահատելի ծառայություն կմատուցեն ոստիկանության ծառայողների հոգեբանական ապահովման, մասնավորապես նրանց
մասնագիտական ձևախեղման կանխարգելման, ինչպես նաև տուժողների, հայտնաբերված թիրախային խմբերի (առանց հսկողության մնացած երեխաներ, մուրացիկներ,
թափառաշրջիկներ, ալկոհոլամոլներ, թմրամոլներ, մարմնավաճառներ և այլն) հետ
աշխատանքներ իրականացնելիս։

ФУНКЦИИ ОБЩИННОЙ ПОЛИЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Геворг Исраелян

Кандидат юридических наук,
Начальник кафедры гражданского права и гражданского процесса
юридического факультета Академии образовательного
комплекса полиции Республики Армения
________________________________

Полиция Республики Армения относится к числу специализированных субъектов предотвращения преступности. В стуктуре полиции создана новая служба – общинная полиция, одной из важнейших задач которой является предотвращение
преступности. Общинная полиция – это то подразделение полиции, которая носит
основнуя тяжесть индивидуального предотвращения преступлений и административных правонарушений. Индивидуальное предотвращение предпологает разработку и реализацию мер по отношению лиц, которые склонны совершать преступления, и неблагоприятно влияющей на них микросреды. Исследования автора свидетельствуют о том, что отсутствуют некоторые предпосылки для организации эффективной деятельности общинной полиции. В частности автор считает необходимым: 1. принять закон «О предотвращении преступлений», из которого будут исходить иные правовые акты, регулирующие процесс предотвращения преступлений;
2. внести дополнения в законодательство, регулирующое организацию деятельности общинной полиции, с целью расширить круг объектов индивидуального предотвращения преступлений, так как в действующем законодательстве нет упоминаний о неблагоприятно влияющей на лиц микросреде, как об объекте индивидуального предотвращения преступлений; 3. в территориальных подразделениях поли-
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ции создать должности психологов: психологи не только окажут неоценимую помощь в процессе проведения индивидуального предотвращения преступлений, в
частности при прогнозировании преступного поведения, но и в процессе предотвращения профессиональной деформации сотрудников полиции и при проведении работ с потерпевшими от преступлений.

FUNCTIONS OF THE COMMUNITY POLICE IN EXERCISING
INDIVIDUAL PREVENTION OF THE CRIMES
Gevorg Israelyan

Candidate of Legal Sciences,
Head of the Department of Civil Law and Civil Procedure Of the Law Faculty
of the Academy of the Police Educational Complex of the Republic of Armenia
________________________________________

One of the specialized subjects of the crime prevention is considered Police of the
Republic of Armenia. In the structure of Police a new unit - community police was
created. One of the most important objectives of the community police is a prevention of
the crime. Community police is a unit of police which bears the main burden of individual
prevention of the crimes and administrative offences. Individual prevention supposes
development and implementation of measures against individuals which tend to commit
crime and have adverse effect on their microenvironment. The research of the author
indicates that some prerequisites for the organization of effective action of the community
police are lacking. In particular, the author considers that it is necessary։ 1. to adopt a law
on “Prevention of Crimes” based on which other legal acts will proceed that will regulate
the process of crime prevention; 2. to make an amendment in the legislature which
regulate the organization of the action of the community police with a view to enlarge the
circle of the objects of the individual prevention of the crime because in the current
legislature there is no mention about the microenvironment as an object of the individual
prevention of the crime which have adverse effect on individual; 3. to create a position of
psychologists in the territorial subdivisions of police. Psychologists not only can provide
invaluable assistance during the process of conduct of the individual prevention of the
crime, in particular in forecasting criminal behavior but also in the process of prevention
of the professional deformation of police personal and in the process of working with the
victims of crimes.
Բանալի բառեր` ոստիկանություն, համայնքային ոստիկանություն, հանցագործու-

թյունների կանխարգելում, հանցագործությունների անհատական կանխարգելում,
հանցագործությունների անհատական կանխարգելման օբյեկտ, հանցագործություն
կատարելու հակումներ ունեցող անձ, անբարենպաստ ազդեցություն գործող
միկրոմիջավայր։

Ключевые слова: полиция; общинная полиция; предотвращение преступлений;
индивидуальное предотвращение преступлений; объект индивидуального
предотвращения преступлений; лицо, склонное к совершению преступлений;
неблагоприятно влияющая микросреда.
Key words: Police; Community police; Prevention of the crimes; Individual prevention of
the crimes; Object of the individual prevention of the crimes; Individual which tends to
commit crime; Microenvironment having adverse effect.
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ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՈՐՎԱԾ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Լալա Գրիգորյան

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի
քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի ուսումնական ասիստենտ, ոստիկանության
ավագ լեյտենանտ, ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ասպիրանտ
_________________________________________

Ընդհանուր իրավունքի ընտանիքում հանցակցության ինստիտուտը սկզբնավորվել է 17-18-րդ դարերում, իսկ սկսել է ձևավորվել ավելի վաղ` պրակտիկայի և գիտական աշխատանքների հիման վրա, որտեղ գործել է մի քանի անձանց համատեղ հանցանք կատարելու համար պատասխանատվության ենթարկելու սկզբունքը:
Ընդհանուր իրավունքի համաձայն` գոյություն ունի հանցանքը կատարողի 4 տեսակ` առաջին աստիճանի կատարող, երկրորդ աստիճանի կատարող, հանցակից
մինչև հանցանքի կատարումը և հանցակից հանցանքը կատարելուց հետո1: Անգլիական քրեական իրավունքում գործում է բավականին հին կանոն՝ այսպես կոչված «անմեղ գործող անձի» պատասխանատվության հարցը: Ջեյմս Ֆ. Ստիֆենի «Դիգեստների» համաձայն` առաջին աստիճանի կատարող է համարվում նաև այն անձը, ով հանցանքը կատարում է առանց մեղքի գործող անձի միջոցով 2:
Ըստ այդ կանոնի` անմեղ գործող անձի կատարած հանցանքի համար պատասխանատվություն է կրում նրան օգտագործողը, և փաստորեն վերջինս էլ դառնում է
հանցանքի կատարող:
Ֆրանսիական քրեական իրավունքում միջնորդավորված կատարումը ստացել է
հետաքրքիր անվանում` պատասխանատվություն ուրիշի արարքների համար: Քրեական իրավունքում ընդունված է անձնական պատասխանատվության սկզբունքը, սակայն դրան զուգահեռ քննարկվում է այլ անձի կատարած արարքի համար քրեական
պատասխանատվության ենթարկվելու հարցը: Ֆրանսիական քրեական իրավունքում
ընդունվում է մի անձի քրեական պատասխանատվության հնարավորությունը մեկ այլ
անձի հանցավոր արարքների համար: Հենց նմանատիպ դեպքերն էլ պատկանում են
ուրիշի արարքների համար քրեական պատասխանատվության ինստիտուտին:
Ֆրանսիայի գործող քրեական օրենսգրքի ընդունմամբ ֆրանսիական ծագում ունեցող և այլ երկրների իրավական համակարգերում ամրագրում ստացած այս ինստիտուտը (օրինակ` Անգլիայում այն կոչվում է սուբստիտուտիվ պատասխանատվությու3) դիտվում է որպես բացառություն անձնական պատասխանատվության սկզբունքից: Պետք է նշել, որ մի խումբ ֆրանսիացի իրավաբաններ այստեղ անձնական պատասխանատվության սկզբունքի խախտում չեն տեսնում, քանի որ, ըստ նրանց,
«…այլ անձի արարքների համար պատասխանատվությունը իրականում անձնական
1

Տե´ս Г. А. Есаков, Н. Е. Крылова, А. В. Серебренникова. Уголовное право зарубежных стран.
Учебное пособие. М., 2011, էջեր 234-235:
2
Տե´ս Stephen J. F. A. Digest of the Criminal Law (Indictable Offences)/9th ed., by Lewis F.Sturge.
L., 1950, էջ 15:
3
Սուբստիտուտիվ պատասխանատվությունը անձի պատասխանատվությունն է այլ անձի
անփութության համար:
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պատասխանատվություն է կա′մ այն պատճառով, որ անձը չի կատարել հանցավոր արարքն օբյեկտիվորեն կատարողի նկատմամբ հսկողության պարտականությունը,
կա′մ այն պատճառով, որ այդ անձն ինքն է հանցավոր արարքի անուղղակի կատարողը»1:
Այսինքն` անձը կատարում է հանցավոր արարք այլ անձի միջոցով, ով գործում է
առանց մեղքի: Այս ինստիտուտի նշանակությունն այն է, որ դրա շնորհիվ լրացվում է
Ֆրանսիայի քրեական իրավունքում առկա բացը, որը թույլ չի տալիս ընդհանուր կանոնով պատժել անգործությունը: Վերջինս քրեական պատասխանատվության է հանգեցնում միայն այն դեպքում, երբ ուղղակիորեն ամրագրված է օրենքում: Ուրիշի արարքների համար քրեական պատասխանատվության ինստիտուտի առկայությունը
հնարավորություն է տալիս պատժելու այն անգործությունը, որը հատուկ չի նշվում
նորմատիվ իրավական ակտում: Օրինակ` գործատուն կարող է պատասխանատվության ենթարկվել իր պարտականությունները չկատարելու հետևանքով իր ենթակաների
կատարած իրավախախտման համար, եթե գործատուն, ինչպես ասում են ֆրանսիացի իրավաբանները, համարվում է նրանց արարքների «երաշխավորը»:
Դատական պրակտիկայում եղել է դեպք, երբ իրավաբանական անձի տնօրենը
դատապարտվել է ընկերության կողմից արտադրած օդափոխիչ համակարգի անորակության համար` չնայած այն հանգամանքին, որ այդ աշխատանքները հանձնարարված են եղել իր ընկերության համապատասխան աշխատակիցներին: Անշարժ գույքի
սեփականատերերը պատասխանատվություն են կրել նաև վարձու աշխատողների
կողմից օբյեկտների մաքրման աշխատանքները խախտումներով կատարելու համար:
Խոսքը, իհարկե, այնպիսի խախտումների մասին է, որոնք մարդկանց առողջությանը
վնաս են պատճառել կամ այլ վտանգավոր հետևանքներ են առաջացրել: Այս դեպքում
գործատուները ենթարկվել են քրեական պատասխանատվության հանցանքն անմիջականորեն կատարելու համար: Նման դեպքերում քրեական պատասխանատվությունը տարբեր ձևերով է վրա հասնում սեփականատերերի, գործատուների և այն անձանց համար, ովքեր կարող են պատասխանատվություն կրել այլ անձանց արարքների համար: Մի դեպքում դատարանները նրանց համարում են համակատարողներ,
մեկ այլ դեպքում` հանցակիցներ: Որոշ դեպքերում ղեկավարն ազատվում է պատասխանատվությունից, եթե նրա լիազորությունները պատվիրակված են եղել ենթակային:
Ղեկավարը չի ենթարկվել քրեական պատասխանատվության նաև այն դեպքերում, եթե նա ապացուցել է, որ այլ անձի կողմից կատարած իրավախախտման մեջ իր մեղքը
(նույնիսկ անզգուշությունը) բացակայում է2:
Գերմանիայի քրեական օրենսգրքի ընդհանուր մասի 3-րդ բաժնի 3-րդ գլուխը վերաբերում է հանցակցության ինստիտուտին: Գերմանական քրեական իրավունքում
առանձնացվում է հանցավոր արարքը համատեղ կատարելու երկու ձև` կատարում և
օժանդակություն ու դրդչություն: Կատարողի ինստիտուտը նախատեսված է քրեական օրենսգրքի 25 պարագրաֆում: Այս նորմի վերլուծությունը թույլ է տալիս առանձնացնելու կատարողի 3 տեսակ. անձ, ով հանցանքը կատարել է միայնակ, ով հանցանքը կատարել է միջնորդավորված, և ով հանցանքը կատարել է մեկ այլ անձի հետ:
Այստեղից հետևում է, որ կատարող է համարվում նաև այն անձը, ով հանցանքը կատարում է մեկ այլ անձի միջոցով, որը հանդիսանում է հանցավոր արարքի կատարման «գործիք»:
1
2

Տե´ս Stefani G., Levasseur G., Bouloc B. Droit pénal general. 15e éd. P., 1995, Էջ 336:
Տե´ս Г. А. Есаков, Н. Е. Крылова, А. В. Серебренникова, Նշվ. աշխ., էջ 254-255:
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Անմեղ գործող անձի կանոնը հայտնի է նաև մուսուլմանական քրեական իրավունքին, այսինքն` հանցագործության կատարումը այնպիսի անձանց միջոցով, ովքեր ենթակա չեն քրեական պատասխանատվության (մանկահասակ, անմեղսունակ): Այդպիսի դեպքերում պատասխանատվությունը կրում է հանցագործության կազմակերպիչը,
իսկ անմիջական հանցանք կատարողը կազմակերպչի ձեռքին դիտվում է որպես գործիք 1:
Ռուսական քրեական իրավունքում ևս միջնորդավորված կատարումը ավանդաբար քննարկվել է հանցակցության ինստիտուտի շրջանակներում: Այսպես` ՌԴ քրեական օրենսգրքի 33 հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ կատարող է համարվում այն
անձը, ով անմիջականորեն կատարել է հանցագործությունը կամ հանցանքի կատարմանը անմիջականորեն մասնակցել է այլ անձանց (համակատարողների) հետ միասին, ինչպես նաև այն անձը, ով հանցանքը կատարել է այնպիսի անձանց օգտագործելու միջոցով, ովքեր ենթակա չեն քրեական պատասխանատվության՝ տարիքի, անմեղսունակության կամ քրեական օրենսգրքով նախատեսված այլ հանգամանքների ուժով: Այսպիսով, կատարողն առաջին հերթին այն անձն է, ով անմիջականորեն իրականացնում է քրեական օրենսգրքով նախատեսված որևէ հանցակազմ: Դրանով կատարողը տարբերվում է դրդչից և օժանդակողից: Ռուսական քրեական իրավունքը ավանդաբար պահպանում է հանցագործության կատարողի օբյեկտիվ ընկալումը: Պետք է
նշել, որ 33 հոդվածում առաջին անգամ ամրագրվել է միջնորդավորված կատարումը
(պատճառումը): Զարգացնելով տրված սահմանումը` կարելի է նշել, որ կատարում են
համարվում ոչ միայն անմիջականորեն հանցանք կատարելը կամ կատարելու համար
տարբեր առարկաներ, գործիքներ կիրառելը, այլև այդ նպատակով մարդկանց օգտագործելը, ովքեր հանդիսանում են հանցագործության գործիք:
Սակայն վերջին տարիների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ռուս հեղինակների մեծ մասը առաջարկում է հանցագործության միջնորդավորված կատարման
օրենսդրական ձևակերպումը տալ ինքնուրույն հոդվածով` առանձնացնելով ՌԴ
քրեական օրենսգրքի` հանցագործության կատարողի սահմանումը բնորոշող 31 հոդվածից: Ռուսական քրեական իրավունքում տեսակետ է արտահայտվել նաև, որ միջնորդավորված վնասը հնարավոր չէ պատճառել հատուկ սուբյեկտով հանցագործությունների դեպքում, օրինակ` պաշտոնեական և զինվորական հանցագործությունների
ժամանակ, ինչպես նաև այն ժամանակ, երբ սուբյեկտին բնորոշ են որոշակի ֆիզիոլոգիական հատկանիշներ, օրինակ` բռնաբարության դեպքում2:
Կարծում ենք, որ հիշյալ մոտեցումը ամբողջությամբ ճիշտ չէ և չի արտացոլում
հանցագործության միջնորդավորված կատարման բովանդակությունը, քանի որ հատուկ սուբյեկտով որոշ հանցագործությունների դեպքում միջնորդավորված կատարումը չի բացառվում: Այսպես, օրինակ, բռնաբարության դեպքում միջնորդավորված
կատարումը հնարավոր է, երբ քրեական պատասխանատվության ենթակա տղամարդը օգտագործում է քրեական պատասխանատվության տարիքի չհասած արական սեռի ներկայացուցչի, ով կնոջ հետ բռնությամբ բնական սեռական հարաբերություն է ունենում: Բերված օրինակում թեև հանցագործությունը հատուկ սուբյեկտով է, սակայն
գտնում ենք, որ միջնորդավորված կատարումն առկա է:
Ռուսական գրականության մեջ արտահայտված մեկ այլ տեսակետի համաձայն`
1

Տե´ս Նույն տեղը, էջ 259:
Տե´ս Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов. Ответственные редакторы-доктор
юридических наук, профессор И.Я. Козаченко и доктор юридических наук, профессор З. А.
Незнамова. М., 1998, էջ 238:
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հանցագործության միջնորդավորված կատարումը բնութգարվում է.
1. անձը բնութագրող հատկանիշներով (անմեղսունակություն, տարիք),
2. հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի մեջ սխալով, եթե այն ձևավորվել է կատարողի
կողմից, կամ վերջինս օգտագործել է այն,
3. ֆիզիկական կամ հոգեբանական բռնությամբ, որն անձին ստիպել է գործել սեփական կամքին և ցանկությանը հակառակ,
4. իշխանության և ենթակայության հարաբերություններով (հրամանի կատարում)1:
Սակայն կարծում ենք, որ այս ցանկը թերի է. մասնավորապես նշված չէ միջնորդավորված կատարման հնարավորությունը հատուկ սուբյեկտով հանցագործության
դեպքում, ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ օբյեկտիվ կողմն իրականացնողը գործել է
անզգուշությամբ կամ օգտագործվել է այնպիսի անձի, ով մտավոր զարգացման մեջ
հետ մնալու պատճառով չէր կարող գիտակցել իր արարքի նշանակությունը:
Ժամանակակից քրեաիրավական համակարգերում լուրջ տարբերություններ կան
հանցակցության ինստիտուտի սահմանների վերաբերյալ: Երկրների մեծ մասում
քրեական իրավունքի գիտությունը և օրենսդրությունը համատեղ հանցավոր գործունեությունը բաժանում են երկու խմբի` կատարում և հանցակցություն: Կատարում է
համարվում կատարողի, համակատարողի և միջնորդավորված կատարողի գործունեությունը, իսկ հանցակցությունը օժանդակողի և դրդչի արարքներն են: Հանցակցությունն այստեղ հանցագործությանը մասնակցության ինստիտուտի մի մասն է (համակատարման հետ): Տեսությունն ու օրենքը հստակ տարանջատում են երկու` միմյանցից տարբերվող եզրույթներ` «կատարողներ» և «հանցակիցներ»: Նման մոտեցումը
մասնավորապես տարածված է Անդորայում, Արգենտինայում, Գանայում, Գվատեմալայում, Իսպանիայում, Կոլումբիայում, Կուբայում, Լատվիայում, Հոլանդիայում, ԱՄՆում, Էստոնիայում և մի շարք այլ երկրներում2:
ԱՄՆ-ի այն նահանգների քրեական օրենսգրքերում, որոնցում հանցակիցներին
տեսակների բաժանելը բացակայում է, նրանց բոլորին անվանում են «հիմնական մասնակիցներ»: Օրինակ` Կալիֆոռնիայի նահանգի քրեական օրենսգրքի հոդված 31-ը
սահմանում է, որ «այն բոլոր անձինք, ովքեր հետաքրքրված են հանցագործության
կատարմամբ, անկախ այն հանգամանքից՝ հանցագործությունը կատարում են անմիջականորեն, թե օժանդակում են դրա կատարմանը, կամ իրենք չեն մասնակցում հանցանքի անմիջական կատարմանը, բայց խորհուրդներ են տալիս կամ հարում են հանցանքի կատարմանը, ինչպես նաև այն բոլոր անձինք, ովքեր օգնում, խորհուրդներ,
ցուցումներ են տալիս կամ դրդում են մինչև 14 տարեկան երեխաներին, լուսնորդներին կամ տկարամիտներին հանցագործություն կատարել, կամ ովքեր խաբեությամբ,
հարկադրանքով, ուժով կամ հարբածության վիճակն օգտագործելով կամ այլ եղանակով ստիպում են որևէ անձի կատարել ինչ-որ հանցանք, կամ ովքեր սպառնալիքի,
վտանգի ենթարկելու, հրամանի կամ բռնության միջոցով ստիպում են մեկ այլ անձի
կատարել ցանկացած հանցագործություն, հանցագործության կատարման հիմնական
մասնակիցներ են»3:
Հայ հին իրավունքին ևս հայտնի էր հանցակցության ինստիտուտը: Մ. Գոշի Դատաստանագրքում պատիժներ էին սահմանված գողերի և նրանց հարողների համար,
1

Տե´ս նույն տեղը, էջ 238:
Տե´ս Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть: Монография / Под общ.
и науч. ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ С. П. Щербы. М., 2010,
էջ 190:
3
Տե´ս Крылова Н. Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных стран
(Англии, США, Франции, Германии): Учебное пособие. М., 1997, էջ 109:
2
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ընդ որում՝ նախատեսվում էին միանման պատիժներ ինչպես գողություն կատարողների, այնպես էլ նրանց հարողների (կամակիցների) համար1:
1961 թվականի Հայկական ՍՍՀ քրեական օրենսգրքի 17 հոդվածը վերաբերում
էր հանցակցությանը, որտեղ տրվում էր նաև կատարողի հասկացությունը: Չնայած
կատարողի օրենսդրական ձևակերպումից չէր բխում, որ հանցանքի միջնորդավորված կատարումը ևս կատարման տեսակ է, սակայն տեսությունն այլ բան էր փաստում: Այսպես, Ա. Թովմասյանի բնորոշմամբ, հանցակցության` որպես իրավաբանական ինստիտուտի բուն բնույթից բխում է, որ հանցակիցներ չեն կարող լինել ինչպես
անմեղսունակները, այնպես էլ այն անձինք, ովքեր չեն հասել քրեական պատասխանատվության տարիքի: Այս դեպքերում գիտության մեջ ընդունված է խոսել, այսպես
կոչված, «միջանկյալ պատճառման», «միջանկյալ մեղսայնացման», բայց ոչ հանցակցության մասին: Սա նշանակում է, որ հանցակցություն չի լինի, երբ երկու կամ ավելի
անմեղսունակներ այս կամ այն հանրավտանգ արարքն են կատարում, կամ երկու կամ
ավելի փոքրահասակներ նույնանման հանցանքներ են կատարում, կամ մեղսունակ
անձը անմեղսունակին կամ անչափահասին, ավելի ճիշտ՝ փոքրահասակին հակում է
հանրորեն վտանգավոր արարքի կատարմանը: Այստեղ մեղսունակ անձը պատասխանատվության կենթարկվի ոչ թե հանցագործության դրդչության համար, այլ որպես
կատարող, քանի որ անմեղսունակներն ու փոքրահասակները նրա համար գործիքի
դեր են կատարել2:
Օրենսդրական այս բացը լրացվեց 2003 թվականի ՀՀ քրեական օրենսգրքի ընդունմամբ, որի 38 հոդվածի 2-րդ կետը, տալով կատարողի հասկացությունը, կատարման տեսակ դիտեց նաև հանցանք կատարելը այլ` այնպիսի անձանց օգտագործելու
միջոցով, ովքեր օրենքի ուժով ենթակա չեն քրեական պատասխանատվության կամ
հանցանքը կատարել են անզգուշությամբ: Փաստորեն հանցագործության միջնորդավորված կատարումը օրենսդրական ամրագրում ստացավ և համարվեց կատարողի
տեսակներից մեկը:
Ընդհանրացնելով վերոգրյալը` կարելի է առանձնացնել հանցագործության միջնորդավորված կատարման հետևյալ հնարավոր դրսևորումները`
1. քրեական պատասխանատվության տարիքի չհասած անձի օգտագործումը,
2. անմեղսունակության վիճակում արարքը կատարող անձի օգտագործումը,
3. այսպես կոչված՝ տարիքային անմեղսունակության վիճակում գտնվող անձի
օգտագործումը,
4. ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակում գտնվող անձի օգտագործումը,
5. ֆիզիկական կամ հոգեկան հարկադրանքի ազդեցությամբ արարք կատարող
անձի օգտագործումը,
6. հատուկ սուբյեկտի կողմից տվյալ հանցագործության սուբյեկտ չհամարվող
անձի օգտագործումը,
7. հրամանի կամ կարգադրության հիման վրա առանց մեղքի կամ անզգուշությամբ գործող անձի օգտագործումը,
8. փաստական սխալի ազդեցությամբ առանց մեղքի կամ անզգուշությամբ գործող անձի օգտագործումը:
Կարծում ենք՝ ճիշտ կլիներ հանցագործության միջնորդավորված կատարման
նշված դեպքերը ամրագրել ՀՀ քրեական օրենսգրքում, ինչը կնպաստեր դրա հստակությանն ու արդյունավետ կիրառմանը:
1

Տե´ս Մխիթար Գոշ , Դատաստանագիրք, Եր., 2001, Գլուխ ԾԲ, էջ 69:
Տե´ս Ա. Թ. Թովմասյան Սովետական քրեական իրավունք ընդհանուր մաս, Երևանի
համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1971, էջ 395:
2

Государство и право

53

УГОЛОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ОПОСРЕДСТВЕННОЕ СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Лала Григорян
Учебный ассистент кафедры уголовного права и криминологии
юридического факультета академии Образовательного комплекса полиции РА,
старший лейтенант полиции, аспирант Образовательного
комплекса полиции Республики Армения
_______________________________

Статья посвящена опосредственному совершению преступления, его характеристике, признакам и тенденции развития. Автор проводит историко-правовой анализ института опосредственного совершения преступления, а также анализирует
нормы уголовного законодательства некоторых зарубежных стран, касающиеся данного вопроса. В частности, рассматриваются развитие и особенности института
опосредственного совершения преступления в Армении, России, Англии, Франции,
Германии, США. В заключительной части статьи автор выделяет возможные проявления опосредственного совершения преступления по уголовному кодексу Республики Армения.

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR MEDIATED
COMMISSION OF CRIME
Lala Grigoryan

Training Assistant of the Criminal Law and Criminology Chair of the Law Department of the
Academy of the Educational Complex of the Police of the Republic of Armenia,
the Police Senior Lieutenant,
Postgraduate student of the RA Police Educational Complex
_________________________________________

The article is related to the mediated commission of crime, its characteristics,
features and tendencies of development. The author spoke about the legislative
regulation of this issue in a number of countries and conducted the historical-legal
analysis. In particular, the peculiarities of themediated commission of crimein England,
France, Germany, Russia, some states of the USA, as well as the mediated commission
of crimeby the past and current criminal legislations have been presented in details. As a
result, the possible manifestations of the mediated commission of crime have been
separated by the author.
Բանալի բառեր` հանցակցություն, կատարող, հանցագործության միջնորդավորված
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совершение преступления, орудие преступления, невменяемое лицо, лицо, не
достигшее возраста уголовной ответственности.

Key words: complicity, crime committer, the mediated commission of crime, crime tool, a

not guilty person, person not reaching the age of criminal responsibility.

54

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ
МИГРАНТОВ В РФ1
Анжела Должикова

кандидат химических наук, доцент,
Российский университет дружбы народов,
проректор по дополнительному образованию

Екатерина Киселева

кандидат юридических наук, доцент,
Российский университет дружбы народов,
доцент кафедры международного права
_______________________________

С 1 января 2015 г. ряд категорий иностранных граждан обязывается российским правом проходить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Нормативно-правовая база введения этого экзамена в основном уже подготовлена. Можно назвать три новейших на 1 ноября
2014 г. приказа Министерства образования и науки РФ в этой части2:
• Приказ от 29 августа 2014 г. № 1153 «Об утверждении Порядка и критериев
включения образовательных организаций в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и
основам законодательства Российской Федерации»3;
• Приказ от 29 августа 2014 г. № 1154 «Об утверждении формы, порядка
выдачи сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации и технических требований к нему»4;
• Приказ от 29 августа 2014 г. № 1156 «Об утверждении формы, порядка
проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и осно1

Научная публикация подготовлена при поддержке Министерства образования и науки РФ в
рамках выполнения научно-методических работ в 2014 г. № 10.9063.2014.
2
См.: официальный сайт Министерства образования и науки РФ. URL: http://xn-80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4507
(дата обращения: 2014-11-02).
3
Об утверждении Порядка и критериев включения образовательных организаций в перечень
образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской Федерации. Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29 августа 2014 г. № 1153 [Электронный ресурс] // Министерство
образования и науки РФ. Официальный сайт. URL: http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4507/%D1%84%D0%B0
%D0%B9%D0%BB/3434/1153.pdf (дата обращения: 2014-11-03).
4
Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о владении русским языком, знании
истории России и основ законодательства Российской Федерации и технических требований
к нему. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2014 г. № 1154
[Электронный ресурс] // Министерство образования и науки РФ. Официальный сайт. URL:
http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4507/%D1%84%D0%B0
%D0%B9%D0%BB/3435/1154.pdf (дата обращения: 2014-11-03).
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вам законодательства Российской Федерации, требований к минимальному уровню
знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена»1.
Значительный интерес представляет собой организационное и методическое
обеспечение подготовки мигрантов к сдаче этого экзамена.
Базовые положения организационно-методического характера изложены в Концепции по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской
Федерации (далее Концепция)2, проект которой был одобрен на заседании Межведомственной комиссии по русскому языку Министерства образования и науки РФ
20 декабря 2013 г.3 Настоящая статья раскрывает положения Концепции иллюстративно и содержательно.
Общие положения
В основу формирования Концепции был положен Указ Президента от 7 мая
2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», Концепциях (стратегии) государственной миграционной, национальной, внешней политики, зарубежный
опыт организации тестирования в миграционно-привлекательных странах4.
Концепция экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ определяет базовые организационные принципы, методическую основу, цели, задачи и направления деятельности участников государственной системы
тестирования по организации функционирования системы обучения, подготовки и
проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для отдельных категорий мигрантов с учетом того, что экзамен призван стать инструментом оценивания готовности иностранных граждан интегрироваться в российское общество.
Русский язык рассматривается, как ключевой компонент национальной культуры и основное средство адаптации мигрантов в России. При этом, Концепция признает, что для успешной интеграции иностранных граждан в принимающем социуме
требуется не только владение государственным языком страны, но и знание истории России, её культуры, основ законодательства.
Само название экзамена в научной и общественной среде зачастую расширяется добавлением слова «комплексный» или «интеграционный». Первая версия
уточнения названия отражает наличие более, чем одного элемента экзамена,
системный подход к соотношению модулей. Второе слово отражает главнейшую
1

Об утверждении формы, порядка проведения экзамена по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации,
требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2014 г. № 1156 [Электронный
ресурс] // Министерство образования и науки РФ. Официальный сайт. URL: http://xn-80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4507/%D1%84%D0%B0
%D0%B9%D0%BB/3436/1156.pdf (дата обращения: 2014-11-03).
2
Размещена на сайте Российского тестового консорциума. [Электронный ресурс] URL:
http://testcons.ru/wpcontent/uploads/2014/02/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0
%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf (дата
обращения: 2014-11-02).
3
См. URL: http://government.ru/orders/9797/ (дата обращения: 2014-11-02).
4
Более подробный перечень нормативно-правовых актов РФ дан на с. 3 проекта Концепции.
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цель и смысл, вкладываемый в экзамен государством. Примечательно, что оба
уточнения едва ли употребляются вместе, а также то, что законодатель избегает
обоих.
Структура и содержание экзамена отражают приверженность следующим принципам:
- приоритет прав и свобод человека (в полном соответствии, например, с п.
17 Концепции государственной миграционной политики РФ1);
- единство прав человека и его обязанностей (что следует как из самого факта введения комплексного экзамена как обязательного, так и содержания, например, правового модуля, где тема обязанностей и ответственности иностранных
граждан отнесена к числу приоритетных);
- преемственность по отношению к лингводидактическому тестированию по
русскому языку как иностранному, действующему в России с 2012 г.;
- приоритет русского языка как интегрирующего фактора;
- взаимная интегрированность знаний из области лингвистики, истории и правоведения;
- единая структура экзамена;
- культуросообразность.
Целью Концепции экзамена (с. 10) заявлена разработка научно-методической
основы экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства
Российской Федерации и создание эффективного организационного механизма его
проведения, а также определение стратегии подготовки иностранных граждан к экзамену.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
- разработка требований к уровню владения русским языком, истории России
и основам законодательства Российской Федерации (утверждены упомянутым Приказом Министерства образования и науки России от 29 августа 2014 г. № 1156, а
также раскрыты в юридически необязательной форме разработчиками2);
- разработка организационных принципов и регламента проведения экзамена
по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации (окончательный регламент проведения экзамена на 1 ноября 2014 г. не утвержден);
- подготовка методики и методологии проведения экзамена;
- разработка эффективных моделей подготовки трудящихся мигрантов к экзамену по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской
Федерации;
- подготовка специалистов для проведения экзамена;
- обеспечение информационной поддержки подготовки и проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Фе1

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до
2025 года (утв. Президентом РФ 13 июня 2012 г.) [Электронный ресурс] // Информационноправовой портал Гарант. URL: http://base.garant.ru/70188244/#text#ixzz32ngJnNml (дата
обращения: 26.05.2014).
2
Комплексные требования к интеграционному экзамену по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской Федерации / под ред.
А.В.Должиковой, Л.П.Клобуковой, В.М.Козьменко, Е.В.Киселевой. СПб.: Златоуст, 2014.
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дерации.
Разработка всех видов тестовых заданий для российской государственной
системы тестирования, а также научно-методическое сопровождение тестирования
осуществляются Российским тестовым консорциумом1, в который входят Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский университет дружбы народов, Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина.
Министерство образования и науки Российской Федерации как головной орган
в системе федеральных органов исполнительной власти в области образования
осуществляет координацию деятельности по обучению и подготовке к сдаче экзамена. При этом основными субъектами, осуществляющими практическую деятельность по обучению и подготовке к сдаче экзамена являются образовательные организации РФ, представительства РЦНК в мире, российско-славянские университеты,
учебные центры религиозных организаций различной конфессиональной направленности.
Организационные и методические принципы проведения экзамена
Экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ проводится на русском языке. Для проведения экзамена используются закрытые экзаменационные задания, разрабатываемые головными вузами
государственной системы тестирования (с. 15 Концепции). Экзамен проводится в
очной и дистанционной формах; специалистами, прошедшими повышение квалификации в области подготовки к проведению комплексного экзамена. Экзамен является платным для мигрантов, он проводится в соответствии с договором между
иностранцем и тестирующей организацией (с. 16-17 Концепции).
Особые правила устанавливаются для проведения экзамена в отношении лиц
с ограниченными возможностями.
Методическое обеспечение комплексного экзамена основывается на следующих принципах:
- приоритет русского языка (планка успешной сдачи экзамена по нему выше,
чем по двум другим модулям; несдача данного модуля ведет к несдаче всего экзамена, в отличие от модулей по истории и праву);
- взаимная интегрированность учебного материала и методических средств в
отдельные модули экзамена;
- отсутствие регионального компонента (такой компонент есть, например, в
интеграционном тесте Германии; в России же не только отказались от регионального компонента, но и не стали проводить различия в содержании вопросов экзамена
применительно к странам «ближнего» и «дальнего» зарубежья, хотя такие предложения на начальных этапах высказывались).
Структура экзаменационного задания является трехэлементной – она включает модули по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Надо отметить, что если языковой модуль остался неизменным и
соответствует проекту Концепции (см. с. 19-20 проекта), то два других модуля претерпели значительную трансформацию2. Поясним на примере правового модуля.
1

URL: www.testcons.ru (дата обращения: 2014-11-03).
Подробнее см., например: Киселева Е.В. Эволюция структуры и содержания модуля
«Основы законодательства РФ» интеграционного экзамена для мигрантов в РФ //
Обозреватель-Observer. 2014. № 12.
2
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Первоначально экзаменационное задание включало в себя два субтеста. Первый был традиционным тестовым заданием, где мигрантам предлагалось ответить
на вопрос, выбрав для этого правильный вариант ответа из нескольких предложенных, например: «Основной закон в России называется … . 1) Конституция. 2) Кодекс. 3) Указ»1 или «Мигрант хочет работать на стройке. Для этого он должен получить разрешение на работу. Разрешение на работу выдает: 1) Полиция. 2) Министерство иностранных дел России. 3) Федеральная миграционная служба России»2. Такие вопросы составляли большую часть теста – 20 из 25.
Субтест 2 преполагал необходимость вставить пропущенное в утверждении
слово, например: «Документ, подтверждающий право мигранта на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности, называется «…………………………»» 3 . Или: «Если мигрант утратил документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, и не подал заявление об их утрате в миграционную службу, то это влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
«………………………………….» за пределы Российской Федерации».
Безусловно, второй субтест вызывал больше сложностей у мигрантов, чем первый. Итогом апробации таких вариантов стало изменение второго субтеста. Вместо
вставки пропущенного слова от мигрантов требовалось дать короткий ответ на вопрос, например: Какой кодекс регулирует вопросы ответственности за административные правонарушения на территории России? Или: Как расшифровывается МВД
России?
Даже в таком виде второй субтест вызвал много обоснованных замечаний.
Например, перспектива машинной обработки результатов привела бы к ошибочной
оценке ответа как неправильного даже в случае лишнего пробела между словами,
не говоря об орфографической ошибке, которая не должна в данном модуле иметь
решающего значения. Кроме этого, перечень открытых вопросов нуждался в существенном и постоянном совершенствовании, поскольку на обыденном уровне
правильный ответ зачастую не совпадал с четким и однозначным юридически верным ответом. Например, на приведенный выше вопрос «Какой кодекс регулирует
вопросы ответственности за административные правонарушения на территории
России?» зачастую ответ был «административный». Но такого кодекса нет, должно
быть «Кодекс РФ об административных правонарушениях».
Итогом экспертного и общественного обсуждения в совокупности с результатами апробации тестов стал отказ от второй составляющей экзаменационного задания. Хотя надо отметить, что часть тестовых заданий по праву была стилистически
преобразована в ситуативные задачи, например:
«Вы стоите на остановке и ждете своего друга. К вам подходит сотрудник полиции и просит Вас предоставить документ, удостоверяющий вашу личность, потому
что Вы похожи на человека, который находится в розыске. Имеет ли право сотрудник полиции проверять документы?
А. Нет, не имеет.
Б. Да, имеет.

1

См.: Немытина М.В., Подмарев А.А. Основы законодательства Российской Федерации:
учебно-методическое пособие для подготовки трудящихся мигрантов к экзамену – Москва:
РУДН, 2013. С. 14.
2
См. там же. С. 49.
3
Mutatis mutandi, там же. С. 44.
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В. Да, имеет, но только если рядом ваши друзья или родственники»1.
По истории ситуативных задач нет, вопросы выстроены по хронологическому
принципу и проверяют знание фактов, понятий, персоналий.
Организация обучения и подготовки к экзамену для трудящихся мигрантов
Деятельность по обучению и подготовке к сдаче экзамена предполагает:
• разработку программ обучения, направленных на подготовку к сдаче экзамена2;
• разработку учебно-методических комплексов по подготовке к сдаче экзамена;
• использование существующих методических пособий по русскому языку как
иностранному3;
• публикацию справочников и учебных пособий, содержащих информацию,
служащую основой для составления экзаменационных заданий4;
• разработку и размещение на Интернет-ресурсах пробных экзаменационных
заданий5;
• размещение бесплатных, открытых массовых онлайн-курсов по истории
России и основам законодательства РФ на профильных интернет-порталах;
• проведение очных курсов по подготовке к экзамену6;
• разработку аудио- и видео курсов по подготовке к экзамену.
Есть все основания надеяться, что в короткие сроки усилиями конкретных
тесторов и тестирующих организаций будет создано разнообразие учебно-методических материалов, представленных в настоящее время в основном трудами разработчиков экзамена. К нынешнему моменту вузами Российского тестового консорциума реализован ряд программ повышения квалификации по проведению экзамена для тесторов РФ, сотрудников центров подготовки к тестированию в РФ; созданы
программы повышения квалификации для специалистов в области тестирования;
разработаны учебно-методические материалы для преподавателей центров образовательной подготовки иностранных граждан. Кроме этого, организована подготовка к интеграционному экзамену в центрах адаптации мигрантов при ФМС России и
1

См. сайт Российского тестового консорциума – вкладка «Подготовка к экзамену» - «Основы
законодательства РФ» - образец теста [Электронный ресурс] URL: http://testcons.ru/wpcontent/uploads/2014/07/test_legal2.pdf (дата обращения: 2014-09-19).
2
См., например, разработки Школы образовательной подготовки мигрантов (РУДН). URL:
http://www.rudn.ru/?pagec=4706 (дата обращения: 2014-11-03).
3
См., например: Степаненко В.А., Нахабина М.М., Толстых А.А., Жабоклицкая И.И.Типовые
тесты по русскому языку для трудящихся-мигрантов. СПб.: Златоуст, 2013.
4
См., например: Киселева Е.В., Должикова А.В. Справочник: основы законодательства
Российской Федерации для трудящихся мигрантов. - М: РУДН, 2014. - 80 c.; Киселева Е.В.,
Должикова А.В. Справочник: основы законодательства Российской Федерации для
трудящихся мигрантов. - М: РУДН, 2014. - 100 c.; Должикова А.В., Киселева Е.В., Кажаева
О.С., Синячкин В.П., Дронов В.В., Ощепкова Е.С. Основа законодательства Российской
Федерации: учеб. пособие для подготовки иностранных граждан к экзамену. - М: РУДН, 2014.
- 178 с.
5
См., например: сайт Российского тестового консорциума – вкладка «Подготовка к экзамену»
- «Основы законодательства РФ» - образец теста: http://testcons.ru/wp-content/uploads/
2014/07/test_legal2.pdf (дата обращения: 2014-09-19).
6
См., например: Протокол заседания Общественно-консультативного совета при УФМС
России по Республике Саха (Якутия) от 14 мая 2014 г. П. 2.
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на базе общественных организаций (например, в Школе образовательной подготовки мигрантов при РУДН 1 ; при Сибирском федеральном университете 2 ; в Центре
тестирования иностранных граждан при Башкирском государственном педагогическом университете им. М.Акмуллы3; в Центре социальной адаптации трудовых мигрантов (г. Оренбург)4; Русской православной церковью5 и т.д., и т.п.)
Информационное сопровождение реализации Концепции
Особое значение в свете введения экзамена имеет его информационно-аналитическое сопровождение. Концепция в этой связи предусматривает следующее:
- информационное сопровождение различных мероприятий, проводимых в
рамках реализации Концепции6 (например, в июне 2014 г. была проведена II Всероссийская конференция «Русский язык и проблемы социокультурной адаптации
мигрантов», в которой приняло участие более 200 специалистов российских и зарубежных центров тестирования, Федеральной миграционной службы России, Россотрудничества и Администрации Президента РФ; в рамках рабочих совещаний по экзаменационным заданием принимали участие сотрудники головных вузов (МГУ, ГИРЯП, СПбГУ, РУДН), Министерства образования и науки РФ, ФМС России, представителей национальных диаспор и религиозных организаций);
- развитие статистического наблюдения за функционированием системы обучения, подготовки и проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации (например, первоначальная апробация в феврале-мае 2014 г. была проведена в 50 центрах тестирования в РФ и 10
– за рубежом);
- модернизацию механизмов сбора, хранения и обработки информации о результатах экзамена;
- использование информационных технологий для подготовки и проведения
экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации;
- расширение доступа иностранных граждан к открытым электронным образовательным ресурсам по подготовке к экзамену по русскому языку, истории России и
основам законодательства Российской Федерации;
- выработку рекомендаций по развитию государственной системы тестирования иностранных граждан.
В рамках информационных и организационных мероприятий проводится, например, следующая работа:
- идет взаимодействие с ФМС России по прогнозам миграции на будущие годы;
1

URL:
http://www.dporudn.ru/ru/dpo-center/shkola-obrazovatelnoj-podgotovki-migrantovshopm.html (дата обращения 2014-11-03).
2
URL: http://international.sfu-kras.ru/russian-language/migrators-courses (дата обращения 201411-03).
3
URL: http://bspu.ru/node/37295 (дата обращения 2014-11-03).
4
См., например: URL: http://www.ufmsoren.ru/News/2014/01/REGNUM_30012014.htm (дата
обращения 2014-11-03).
5
URL: http://social-orthodox.info/5_10.htm (дата обращения 2014-11-03).
6
См. сайт Российского тестового консорциума, отражающего новости, в том числе и в этой
части. URL: www.testcons.ru.
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- расширяется сеть центров тестирования в соответствии с картой миграционных потоков1;
- сформирован банк экзаменационных заданий по русскому языку, истории
России и основам законодательства Российской Федерации;
- в первой половине 2014 г. были апробированы экзаменационные задания
по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации и т.д.
Завершая изложение, отметим, что проект Концепции экзамена по русскому
языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации заложил грамотные основы для организации и методического сопровождения введения
и использования комплексного экзамена для мигрантов в РФ. Огромная работа по
обеспечению проведения экзамена поставлена на системную разностороннюю
научно-обоснованную и практически апробированную основу.

ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՄԱԼԻՐ
ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՌԴ-ՈՒՄ
Անժելա Դոլժիկովա

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Ռուսաստանի Ժողովուրդների բարեկամության համալսարանի
Լրացուցիչ կրթության գծով պրոռեկտոր
_______________________________

Եկատերինա Կիսելյովա

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
Ռուսաստանի Ժողովուրդների բարեկամության համալսարանի
իրավագիտության ֆակուլտետի միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
________________________________

2015 թ. հունվարի 1-ից Ռուսաստանի ներպետական օրենսդրության համաձայն
օտարերկրացիների մի որոշ կատեգորիա պարտավորվում է հանձնել ռուսերենի, Ռուսաստանի պատմության և ՌԴ օրենսդրության վերաբերյալ քննություն: Կազմակերպաիրավական բնույթի հիմնարար դրույթները սահմանվում են ռուսերենի, Ռուսաստանի պատմության և Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության վերաբերյալ Հայեցակարգում, որն ընդունվել է 2013 թ. դեկտեմբերի 20-ին: Սույն հոդվածը նվիրված է
նշված Հայեցակարգի դրույթների բովանդության քննությանը:

1

См., например, актуальную карту центров тестирования. [Электронный ресурс] URL:
http://testcons.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D1%8F-1/ (дата обращения 2014-11-03).
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Starting from January 1, 2015, certain categories of migrants are obliged by the
provisions of the Russian legislation to pass an examination in the Russian language,
history of Russia and the basics of the Russian legal system. Foundations of
organizational and methodological character are prescribed by the Concept of the
examination in the Russian language, history of Russia and the basics of the Russian
legal system that was adopted on December 20, 2013. The present article reveals the
content of the Concept, inter alia, by examples and substantial analysis.
Ключевые слова: миграция, Россия, правовое регулирование миграции, интеграция

и адаптация мигрантов, интеграционные испытания для мигрантов, комплексный
экзамен для мигрантов, Концепция экзамена по русскому языку, истории России и
основам законодательства РФ.
Բանալի բառեր` միգրացիա, Ռուսաստան, միգրացիայի իրավական կարգավորումը,

միգրանտների ինտեգրացիա և ադապտացիա, միգրանտների ինտեգրացիոն
դժվարություններ, միգրանտների համալիր քննություն, ռուսերենի քննության
հայեցակարգ, Ռուսաստանի պատմություն, ՌԴ օրենսդրություն:

Key words: migration, Russia, legal regulation of migration, integration and adaptation of

migrants, integration tests for migrants, integrated examination for migrants, Concept of
the examination in the Russian language, history of Russia and the basics of the Russian
legal system.
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ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՏԵԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ
ՓՈՐՁԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Արման Սարգսյան

ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի
ասիստենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու
______________________________

Վերջին մի քանի տասնամյակում պետությունների համագործակցության մեջ որպես հարաբերությունների կառուցման ձևաչափ լայն տարածում են ստացել ինտեգրացիոն գործընթացները, որոնք իրականացվում են պետությունների որոշակի խմբի
կողմից ինտեգրացիոն կազմավորում հիմնադրելու միջոցով։ Իհարկե, լայն առումով
պետությունների մասնակցությամբ ստեղծվող բոլոր ինտեգրացիոն կազմավորումները միջազգային կազմակերպություններ են, քանի որ դրանք բոլորն էլ, որպես կանոն,
օժտված են միջազգային կազմակերպության բնորոշ բոլոր հատկանիշներով։ Նման
կազմավորումներ են Եվրոպական միությունը (ԵՄ), Շանհայի համագործակցության
կազմակերպությունը, Եվրասիական տնտեսական ընկերակցությունը և այլն։ Նշված
ինտեգրացիոն կազմավորումների շարքը գալիս է համարելու Եվրասիական տնտեսական միությունը (այսուհետ` նաև ԵՏՄ), որին անդամակցում են Հայաստանը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը և Բելոռուսիան։ Ինչպես արդարացիորեն նկատում են Ռիկա Դրագնևը և Կատարինա Վոլշչուկը, Եվրասիական տնտեսական միությունը
Խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միության (ԽՍՀՄ) փլուզումից
հետո նորանկախ պետությունները միավորելուն ուղղված հերթական քայլն է 1 ։ Սակայն մինչ այդ գոյություն ունեցող նախաձեռնություններից (Անկախ պետությունների
համագործակցություն, Հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպություն, Սևծովյան տնտեսական համագործակցություն) ԵՏՄ տարբերվում է նրանով, որ
նրա ստեղծման հիմքում ընկած է Եվրոպական միության՝ որպես առավել հաջողված
ինտեգրացիոն կազմավորման օրինակը2։ Համենայն դեպս դա է հուշում այս ինտեգրացիոն կազմավորման հիմնադիր փաստաթղթի` «Եվրոպական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի3 և Եվրոպական միության իրավական ռեժիմը սահմանող
«Եվրոպական միության» ու «Եվրոպական միության գործունեության մասին» 4 պայմանագրերի դրույթների համեմատական վերլուծությունը։ Երկու ինտեգրացիոն կազ1

Տե´ս Rika Dragneva and Kataryna Wolczuk, Russia, the Eurasian Customs Union and the EU:
Cooperation, Stagnation or Rivarlry?, 2012, REP BP 2012/01, page 2,
(http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Russia%20and%20Eurasi
a/0812bp_dragnevawolczuk.pdf):
2
Տե´ս Nikolayi Kaveshnikov,Developing the Institutional Structure of the Eurasian Economic
Community, EDB Eurasian Integration Yearbook 2011, էջ 106:
3
Տե´ս "Договорa о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014):
4
Տե´ս Consolidated version of the Treaty on European Union (Lisbon Treaty), [2012] OJ C 326/1
and consolidated version of the Treaty on the functioning of the European Union (Lisbon Treaty),
[09.05.2008] OJ C 115/1:
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մավորումների համար հատկապես ընդհանրական պետք է համարել այն հատկանիշը, որ դրանք կառուցված են վերպետականության սկզբունքի հիման վրա, քանի որ
դրանք, ի դեմս իրենց մարմինների, իրավասու են իրենց իրավասությանը հանձնված
ոլորտներում ընդունել անդամ պետությունների համար պարտադիր բնույթ կրող որոշումներ1։
Ուշագրավ է հատկապես Եվրասիական տնտեսական ինտեգրացիոն կազմավորման շրջանակներում ծավալվող ինտեգրացիոն գործընթացների իրավական ասպեկտները դիտարկել Եվրոպական միությունում իրականացված ինտեգրացիոն գործընթացների փորձի լույսի ներքո, որը, թերևս, այս պահին կարելի է բնորոշել պետությունների ինտեգրման ձևաչափով լավագույնս հաջողված համագործակցությունը։
Բացի այդ, Եվրոպական միության ինտեգրացիոն փորձից ելնելով՝ Եվրասիական
տնտեսական միության շուրջ ծավալվող ինտեգրացիոն գործընթացների իրավական
ասպեկտների ուսումնասիրումը արդարացված է նաև այն հանգամանքով, որ Եվրոպական միությունը վերպետականության սկզբունքի հիման վրա ստեղծված միակ ինտեգրացիոն կազմավորումն է, ինչը, ինչպես արդեն վերը նշվեց, հանդիսանում է ընդհանրական հատկանիշ երկու ինտեգրացիոն կազմավորումների համար։
Վերանալով Եվրասիական տնտեսական միություն վերաբերյալ հնչող բոլոր թեր
և դեմ կարծիքներից՝ փորձենք, Եվրոպական միության շրջանակներում իրականացված ինտեգրացիոն գործընթացների փորձից ելնելով, վեր հանել ԵՏՄ շրջանակներում
ծավալվող ինտեգրացիոն գործընթացների բարեհաջող կենսագործման համար
կարևոր նշանակություն ունեցող և այս ինտեգրացիոն կազմավորման իրավական բազայի հարստացմանն ուղղված գիտագործնական առաջարկություններ։
Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր փաստաթուղթը 2014թ.-ի մայիսի
29-ին Աստանայում կնքված և 2015թ.-ի հունվարի 1-ից ուշի մեջ մտած` «Եվրոպական
տնտեսական միության մասին» պայմանագիրն է, որը ազդարարեց նոր ինտեգրացիոն
կազմավորման գոյությունը։ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի 4-րդ հոդվածի համաձայն՝ ԵՏՄ հետապնդում է այնպիսի նպատակներ, ինչպիսիք են`
9 անդամ պետությունների տնտեսության կայուն զարգացման համար պայմանների ստեղծումը՝ նրանց ազգաբնակչության կենսամակարդակը բարձրացնելու շահերից ելնելով,
9 ձգտումը` Միության շրջանակներում ձևավորել ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատանքային միասնական շուկա,
9 համաշխարհային տնտեսության պայմաններում ազգային տնտեսությունների
բազմակողմանի արդիականացումը, համագործակցությունը և մրցունակության բարձրացումը։
Ինչպես ցույց է տալիս Եվրոպական միության փորձը, նման հավակնոտ նպատակների հասնելու առաջնային պայմաններից մեկը հանդիսանում է գործուն ինստի1

Տե´ս Article 288 of the Consolidated version of the Treaty on the functioning of the European
Union (Lisbon Treaty), [09.05.2008] OJ C 115/1, Приложение N 1, пункт 13 "Договорa о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_163855/):
и Приложение N 2, Глава VII, пункт 99 "Договорa о Евразийском экономическом союзе"
(Подписан в г. Астане 29.05.2014), (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
163855/):
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տուցիոնալ համակարգի առկայությունն է։ Այս փաստը արդարացիորեն նկատում է
Նիկոլայ Կավեշնիկովը` ասելով, որ Եվրասիական տնտեսական միության գործունեության արդյունավետությունը մեծապես կախված է նրա մարմինների գործունեության արդյունավետությունից, անդամ պետությունների շահերը խորացնելուն ուղղված
որոշումներ կայացնելու և դրանք իրագործելու կարողությունից1։ Այս համատեքստում
հատկապես կարևոր է լայն լիազորություններով օժտված դատական համակարգի գոյությունը, որը ինտեգրացիոն գործընթացների ժամանակ պետք է կատարի իրավական կարգավորման բացերը լրացնողի և ինտեգրացիոն կազմավորման իրավունքի
բուն էությունը բացահայտողի դեր։
Այդ դերը կատարել է նաև ԵՄ բարձրագույն դատական մարմինը` Եվրոպական
միության արդարադատության դատարանը, որը իր այդ դերը հիմնավորել է հիմնադիր
պայմանագրերով2 սահմանված իր առաքելության և լիազորությունների վրա հիմնվելով։ Դեռևս «Եվրոպական ածխի և պողպատի ընկերակցության հիմնադրման մասին»
պայմանագրի 31-րդ հոդվածի համաձայն Եվրոպական միության արդարադատության
դատարանի հիմնական առաքելությունը հանդիսացել է այս ինտեգրացիոն կազմավորման հիմնադրման հիմքում ընկած պայմանագրի և դրա իրականացման համար ընդունված ակտերի մեկնաբանման և կիրառման ընթացքում իրավունքի գերակայության պահպանումը3։ Այդ առաքելությունը ԵՄ բարձրագույն դատական մարմինը պահպանել է նաև ինտեգրացիոն գործընթացների հետագա փուլերում4։ Բացի այդ Եվրոպական միության արդարադատության դատարանը ինտեգրացիոն գործընթացների
հենց սկզբից օժտված է եղել Եվրոպական միության ստեղծմանն ուղղված ինտեգրացիոն կազմավորումների (Եվրոպական ածխի և պողպատի ընկերակցություն, Եվրոպական տնտեսական ընկերակցություն, Եվրոպական ատոմային էներգիայի ընկերակցություն) շրջանակներում ստեղծված իրավունքի նորմերը մեկնաբանելու պարտադիր իրավասությամբ, որը պահպանվել է մինչ օրս5։
ԵՄ արդարադատության դատարանին տրված վերը նշված առաքելությունն ու
լիազորությունները թույլ են տվել հաղթահարել ինտեգրացիոն գործընթացների հետա1

Տե´ս Nikolayi Kaveshnikov, “Developing the Institutional Structure of the Eurasian Economic
Community”, EDB Eurasian Integration Yearbook 2011, էջ 106:
2
Եվրոպական միության իրավունքում հիմնադիր պայմանագիր հասկացությունը ընդունված է
հասկանալ լայն առումով և դրա մեջ ընդգրկել ոչ միայն Եվրոպական ածխի և պողպատի ընկերակցության հիմնադրման (1951թ.), Եվրոպական տնտեսական ընկերակցության հիմնադրման
(1957թ.), Եվրոպական ատոմային էներգիայի ընկերակցության հիմնադրման (1957թ.), Եվրոպական միության հիմնադրման մասին պայմանագրերը (1992թ.), այլ նաև դրանց մեջ փոփոխություն
կատարելուն ուղղված Միաձուլման մասին պայմանագիրը (1965թ.), թիվ 1 Բյուջետային պայմանագիրը (1970թ.), թիվ 2 Բյուջետային պայմանագիրը (1975թ.), Եվրոպական միասնական ակտը
(1986թ.), Ամստերդամի պայմանագիրը (1997թ.), Նիսի պայմանագիրը (2001թ.), ինչպես նաև
նշված պայմանագրերին կցված արձանագրություններն ու հռչակագրերը և երրորդ պետությունների հետ կնքված անդամակցության համաձայնագրերը։ Վավերացվելուց և ուժի մեջ մտնելուց
հետո այս հասկացության մեջ հետագայում կընդգրկվի նաև Լիսաբոնի պայմանագիրը։
3
Տե´ս Article 31 of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community, signed in
Paris on 18 April 1951,
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Treaty%20constituting%20the%20European%
20Coal%20and%20Steel%20Community.pdf):
4
Տե´ս Article 19 (1) of the Consolidated version of the Treaty on European Union (Lisbon Treaty),
[2012] OJ C 326/1:
5
Տե´ս Article 267 of the Consolidated version of the Treaty on the functioning of the European
Union (Lisbon Treaty), [2012] OJ C 326/1:
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գա զարգացման և ինտեգրացիոն կազմավորումների գոյության համար սպառնալիք
ներկայացնող մի շարք կազուսային իրավիճակներ։ Բավական է հիշատակել 1960-ական թթ. սկզբներին ԵՄ իրավունքի և անդամ պետությունների ազգային իրավական
նորմերի միջև հակասություններ առաջանալու դեպքում ԵՄ իրավունքի նորմին առաջնայնություն տալու1 և ԵՄ իրավունքի նորմերի ուղղակի գործողության2 սկզբունքների
սահմանումը, որոնք հիմնադիր պայմանագրերով ամրագրված չէին։
Իհարկե, վերը նշված Եվրոպական միության արդարադատության դատարանի
կողմից կազուսային իրավիճակներին լուծում տալու իրավունքի վերապահումը աննկատ չանցավ և մի շարք անդամ պետությունների բարձրագույն իրավաքաղաքական
շրջանակներում ընդվզում և դժգոհություններ առաջացրեց, քանի որ Եվրոպական
միության արդարադատության դատարանը վերը նշված հարցերը հիմնադիր պայմանագրերով իրավական կարգավորման ենթարկելու ուղղակի իրավասություն չուներ։ Ավելին, Եվրոպական միության արդարադատության դատարանի կողմից սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող մարմնին բնորոշ գործառույթների իրականացումը ոմանց կողմից որակվեց որպես իշխանության յուրացում և քաղաքական
գործունեության իրականացում։3 Եվրոպական միության արդարադատության դատարանը ընդվզմանը կարողացավ դիմակայել և իր գործողությունները արդարացնել`
հիմնվելով հիմնադիր պայմանագրերով իրեն տրված առաքելության վրա, ինչի շնորհիվ դատարանը անգնահատելի դեր է խաղացել ինտեգրացիոն գործընթացների
խթանման և ԵՄ իրավական համակարգի կայացման հարցում։
«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի համապատասխան
դրույթների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այս միջազգային կազմավորման շրջանակներում ստեղծվող բարձրագույն դատական մարմինը՝ Եվրասիական տնտեսական միության դատարանը4 (այսուհետ` նաև Դատարան) Եվրոպական միության արդարադատության դատարանի համեմատությամբ օժտված չէ այնպիսի առաքելությամբ և լիազորություններով, որպեսզի խթանիչ ուժ հանդիսանա այս կառույցի զարգացման և կայացման համար, ինչպիսին եղել է Եվրոպական միության արդարադատության դատարանը Եվրոպական միության համար։ Եվրասիական տնտեսական
միության դատարանի առաքելությունն ու լիազորությունները հասկանալու համար
հարկավոր է ուսումնասիրել այս մարմնի իրավական վիճակը սահմանող փաստաթղթերը։ Դատարանի իրավական վիճակը սահմանված է Եվրասիական տնտեսական
միության մասին պայմանագրով և դրան կից ընդունված թիվ 2 Հավելվածի տեսքով
ընդունված Եվրասիական տնտեսական միության դատարանի Ստատուտով։ Վերջինիս 1-ին կետի համաձայն Դատարանի գործունեության նպատակը անդամ պետությունների և Միության կողմից Պայմանագրի, Միության շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրերի, Միության կողմից երրորդ պետությունների հետ կնքվող մի1

Տե´ս Case 26/62, Van Gend en Loos v. Administratie der Belastingen, [1963] ECR 1 and case
6/64, Flaminio Costa v ENEL [1964] ECR 585:
2
Տե´ս Case 26/62, Van Gend en Loos v. Administratie der Belastingen, [1963] ECR 1, case 57/65,
Alfons Lütticke GmbH v Hauptzollamt Sarrelouis, [1966] ECR 205 and case 2/74, Defrenne v.
SABENA [1974] ECR 631:
3
Տե´ս Mauro Cappelletti, §Is the European Court of Justice Running Wild?¦, European Law Review
12:3, 1987, էջ 4:
4
Տե´ս Приложение N 2, Глава I "Договорa о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в
г. Астане 29.05.2014),
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/):
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ջազգային պայմանագրերի և Միության որոշումների միատեսակ կիրառման ապահովումն է1։ Ըստ էության սա այն առաքելությունն է, որը կոչված է իրականացնել Եվրասիական տնտեսական միության դատարանը։ Եթե համեմատում ենք Եվրոպական
միության արդարադատության դատարանի առաքելության հետ, ապա ակնհայտ է
դառնում, որ այն ունի ավելի սահմանափակ ձևակերպում, քան Եվրոպական միության
արդարադատության դատարանի առաքելությունը և միտված է ոչ թե իրավունքի միատեսակ կիրառման միջոցով իրավունքի գերակայության պահպանմանը, այլ հենց իրավունքի միատեսակ կիրառմանը։ Ճիշտ է, այս ձևակերպումը ավելի որոշակի է քան,
Եվրոպական միության արդարադատության դատարանի առաքելության ձևակերպումը, սակայն դժվար է պատկերացնել, թե ինտեգրացիոն գործընթացների համար
վտանգ ներկայացնող իրավիճակներում ի՞նչ իրավական հիմքերից ելնելով է Եվրասիական տնտեսական միության դատարանը արադարացնելու ծագած իրավական
հիմնախնդրին լուծում տալու իր իրավասության առկայությունը։ Սա դառնում է անիրատեսական հատկապես Դատարանի կողմից Միության շրջանակներում ստեղծված
իրավունքի նորմերը մեկնաբանելու պարտադիր իրավասության բացակայության պայմաններում, որին ավելի հանգամանալից կանդրադառնանք ստորև։
Ավելին, Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածի 41-րդ կետը ամրագրում է, որ Դատարանի իրավասությունները վեճի քննության
հետ կապված որոշվում են Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրով, Միության շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրով և երրորդ կողմից
հետ կնքվքած միջազգային պայմանագրով2։ Նման իրավական կարգավորումը բացառում է Դատարանի կողմից նշված փաստաթղթերով չսահմանված իրավասություն իրեն վերագրելու հնարավորությունը, ինչը շատ կարևոր նշանակություն է ունեցել Եվրոպական միության ինտեգրացիոն գործընթացների շարունակականության ապահովման և զարգացման համար։ Ճիշտ է, Միության անդամ պետությունները Դատարանի
իրավասությունները կարող են ընդլայնել «Եվրասիական տնտեսական միության» մասին պայմանագրի մեջ փոփոխություն կատարելու միջոցով, սակայն պետք է արձանագրենք, որ հիմնադիր պայմանագրում փոփոխություն կատարելը տևական գործընթաց է և բացի դա էլ անդամ պետությունները կարող են համաձայնության չգալ այնպիսի հիմնարար խնդրի լուծմանը վերաբերող Դատարանին իրավասություն տալու հարցի շուրջ, որի հրատապ չկարգավորումը կարող է սպառնալիք դառնալ ամբողջ ինտեգրացիոն գործընթացների ճակատագրի համար։
Եվրասիական տնտեսական միության իրավական կառուցակարգի բացերից
պետք է համարել նաև մասնավոր իրավունքի սուբյեկտների սահմանափակ հնարավորությունը Եվրասիական տնտեսական դատարան դիմելու հարցում։ Եվրասիական
տնտեսական միության մասին պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածի 39-րդ կետը Եվրասիական տնտեսական դատարան դիմելու հնարավորություն է ընձեռում անդամ պետություններին և տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտներին։ Մասնավորապես, նշված դրույթի համաձայն՝ անդամ պետությունների դիմումի հիման վրա Եվրասիական տնտեսական դատարանը քննում է՝

1

Տե´ս Приложение N 2, Глава I, пункт 39 "Договорa о Евразийском экономическом союзе"
(Подписан в г. Астане 29.05.2014):
2
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68

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

¾ Միության շրջանակներում կնքվող միջազգային պայմանագրի` Եվրասիական
տնտեսական միության մասին պայմանագրին համապատասխանության հետ կապված հարցերը,
¾ անդամ պետության դիմումի հիման վրա մեկ այլ անդամ պետության կողմից
Միության առջև ստանձնած պարտավորությունների չկատարման դեմ ուղղված գանգատները,
¾ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի որոշումների կամ դրա առանձին
դրույթների` Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրին, Միության
շրջանակներում կնքվող միջազգային պայմանագրերին և (կամ) Միության մարմինների որոշումներին համապատասխանության հետ կապված հարցերը,
¾ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) վիճարկելու հետ կապված հարցերը։
Մասնավոր իրավունքի սուբյեկտների դիմումի հիման վրա Եվրասիական միության դատարանը քննում է՝
¾ ձեռնարկատիրական կամ այլ տնտեսական գործունեության ոլորտում
տնտեսվարող սուբյեկտի իրավունքները և օրինական շահերը շոշափող Հանձնաժողովի որոշման կամ դրա առանձին դրույթների համապատասխանության հարցը Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրին և (կամ) Միության շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրերին, եթե նման որոշումը կամ դրա առանձին դրույթները հանգեցրել են Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրով և (կամ) Միության շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրով երաշխավորված իրավունքների և օրինական շահերի խախտման,
¾ ձեռնարկատիրական գործունեության կամ այլ տնտեսական գործունեության
ոլորտում տնտեսվարող սուբյեկտի իրավունքները և օրինական շահերը շոշափող
Հանձնաժողովի գործողության կամ անգործության հետ կապված հարցերը, եթե նման
գործողությունը կամ անգործությունը հանգեցրել է Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրով և (կամ) Միության շրջանակներում կնքված միջազգային
պայմանագրով երաշխավորված իրավունքների և օրինական շահերի խախտման։1
Ինչպես երևում է վերը բերված ձևակերպումից, մասնավոր իրավունքի սուբյեկտներից Եվրասիական տնտեսական միության դատարան կարող են դիմել բացառապես
տնտեսվարող սուբյեկտները։ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագիրը տնտեսվարող սուբյեկտ ասելով հասկանում է իրավաբանական անձ, որը
գրանցված է անդամ պետության կամ երրորդ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, կամ ֆիզիկական անձ, որը գրանցված է որպես անհատ ձեռնարկատեր
անդամ պետության կամ երրորդ պետության օրենսդրությանը համապատասխան 2 ։
Միայն ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող մասնավոր իրավունքի սուբյեկտներին Եվրասիական տնտեսական միության դատարան դիմելու իրավունքի վերապահումը կարող է դանդաղեցնել ինտեգրացիոն գործընթացները, քանի որ, ինչպես
ցույց է տալիս Եվրոպական միության փորձը, մասնավոր իրավունքի սուբյեկտները իրենց անգնահատելի ներդրումն են ունեցել ԵՄ իրավական համակարգի կայացման
հարցում, և դա մեծապես այն բանի շնորհիվ, որ ինտեգրացիոն գործընթացների հենց
սկզբից մասնավոր իրավունքի սուբյեկտներին հնարավորություն է տրված եղել զա1

Տե´ս Приложение N 2, Глава IV, пункт 39 "Договорa о Евразийском экономическом союзе"
(Подписан в г. Астане 29.05.2014):
2
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նազան հայցապահանջներով դիմել ԵՄ արդարադատության դատարան։ Նրանց իրավունք է տրված եղել ներկայացնելու անվավերության հայցապահանջներ, անգործության հայցապահանջներ, պատճառված վնասի հատուցման հայցապահանջներ, ազգային դատական մարմիններին միջնորդություններ ներկայացնելու ԵՄ իրավունքի նորմը
մեկնաբանման կամ այն ամրագրող ակտի օրինականության որոշման հետ կապված՝
դիմել ԵՄ արդարադատության դատարան։ Նշված իրավունքները պահպանվում են
մինչ օրս1։ Օգտվելով ԵՄ արդարադատության դատարան դիմելու իրավունքից` մասնավոր իրավունքի սուբյեկտները իրենց կողմից բարձրացվող զանազան իրավական
հիմնախնդիրների միջոցով նպաստել են ԵՄ իրավական համակարգ նոր իրավական
կարգավորումների կյանքի կոչմանը2, ինչը հանգեցրել է Եվրոպական միությունում իրավունքի գերակայության վրա հիմնված կանոնակարգված իրավական միջավայրի
ստեղծմանը։ Եվրասիական տնտեսական միության դատարան մասնավոր իրավունքի
սուբյեկտների արդարադատության մատչելիության ապահովումը հանդիսանում է այս
ինտեգրացիոն կազմավորման առջև դրված խնդիրների և նպատակների իրականացման հիմնական գրավականն է։
Կարծում ենք, որ Եվրասիական տնտեսական միության դատարան դիմելու` մասնավոր իրավունքի սուբյեկտների հնարավորության սահմանափակումը չի բխում առաջին հերթին Միության շահերից, քանի որ մասնավոր իրավունքի սուբյեկտները՝ որպես Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի նորմերով կարգավորվող հասարակական հարաբերությունների առավել ակտիվ մասնակիցներ, Եվրասիական
տնտեսական միության դատարան ներկայացվող դիմումների միջոցով կարող են մի
կողմից նպաստել Եվրասիական տնտեսական միության իրավական համակարգի կայացմանը, իսկ մյուս կողմից՝ Եվրասիական տնտեսական միության դատարանի դերի և
հեղինակության բարձրացմանն ու Միության ազգաբնակչության շրջանում այս ինտեգրացիոն կազմավորման ինքնության արմատավորմանը։ Եվրասիական միության դատարան դիմելու մասնավոր իրավունքի սուբյեկտների իրավունքի ազատականացումը կարող է դրական նշանակություն ունենալ Միության հասարակական իրավագիտակցության զարգացման առումով։
Բացի այդ, ինչպես երևում է «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի համապատասխան դրույթներից, մասնավոր իրավունքի սուբյեկտներին իրավունքներ տրված են ոչ միայն տնտեսական և ձեռնարկատիրական, այլ նաև այլ ոլորտներում3։ Մասնավորապես, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի 16-րդ հավելվածի 35-րդ կետի համաձայն «յուրաքանչյուր անդամ պետություն իր տարածքում չպետք է կիրառի կամ ներդնի սահմանափակումներ Միության
տարածքում գրանցված կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի

1

Տե´ս Articles 263, 265 and 340 of the Consolidated version of the Treaty on the functioning of the
European Union (Lisbon Treaty), [2012] OJ C 326/1:
2
Տե´ս case 152/84, M. H. Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority
(Teaching), [1993] ECR 4367, case 26/62, an Gend en Loos v. Administratie der Belastingen,
[1963] ECR 1, case 25/62 Plaumann and Co. v. Commission, [1963] ECR 95, case 17/74,
Transocean Marine Paint Association v. Commission of the European Communities, [1974] ECR
1063, case C-54/96, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH v. Bundesbaugesellschaft Berlin
mbH, [1997] ECR I-4961:
3
Տե´ս Приложение N 26 "Договорa о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г.
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կողմից աշխատողների վարձելու վերաբերյալ»1։ Ինչպես երևում է այս ձևակերպումից,
սույն իրավունքի հասցեատերերը երկուսն են. առաջինը՝ Միության տարածքում
գրանցված կազմակերպություններն ու անհատ ձեռնարկատերերն են, որոնք ունեն առանց սահմանափակումների աշխատողներ վարձելու իրավունք, իսկ երկրորդը ֆիզիկական անձինք են, որոնք ունեն քաղաքացիաիրավական կամ աշխատանքային պայմանագրով առանց սահմանափակումների աշխատելու իրավունք։
Ավելին, թիվ 26-րդ հավելվածով երաշխավորվում է ֆիզիկական անձանց այնպիսի, ինչպիսիք են հեղինակային իրավունքը, անվան իրավունքը, ստեղծագործության
անձեռնմխելիության իրավունքը, ստեղծագործության հանրայնացման իրավունքը,
գյուտի իրավունքը և այլն2։ Նշված իրավական ձևակերպումները ի՞նչ են, եթե ոչ մասնավոր իրավունքի սուբյեկտներին հասցեագրված իրավունքներ։ Ընդ որում, նշված իրավունքների հասցեատեր են ոչ միայն ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող մասնավոր իրավունքի սուբյեկտները։ Անշուշտ, այդ իրավունքների և արտոնությունների շրջանակը, ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացմանը զուգահեռ, ընդլայնվելու է։ Սակայն նման իրավունքներն ու արտոնությունները դառնում են ձևական,
եթե դրանք ապահովված չեն վերպետական անհրաժեշտ դատական պաշտպանության մեխանիզմով։ Դրանց պաշտպանությունը միայն ազգային դատական մեխանիզմով սահմանափակելը բավարար չէ, քանի որ ազգային դատական մարմինները կարող են տարբեր մոտեցում ունենալ ԵՏՄ-ի կողմից մասնավոր իրավունքի սուբյեկտներին տրվող իրավունքների բովանդակության և կիրառական դրսևորումների վերաբերյալ։ Հարկավոր է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ չզբաղվող մասնավոր իրավունքի սուբյեկտներին Եվրասիական տնտեսական միության դատարանում արդարադատություն հայցելու իրավունքի մատչելիություն ապահովելու միջոցով երաշխավորել «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրով նրանց տրվող
իրավունքների և արտոնությունների գործնական կիրառումը։
Եվրասիական տնտեսական միության իրավական ռեժիմը ուսումնասիրելիս
հատկապես հետաքրքրական է այս ինտեգրացիոն կազմավորման իրավունքի ընկալման և կիրառման միասնականության հարցը, ինչը ենթադրում է նմանատիպ հանգամանքներում համանման իրավական մոտեցման ցուցաբերում։ Միության իրավունքի
ընկալման և կիրառման միասնականությունից է մեծապես կախված ինտեգրացիոն
գործընթացների հաջողությունը։ Թերևս այս գիտակցումով է պայմանավորված այն
հանգամանքը, որ Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր փաստաթուղթը
կերտողները դրանում նախատեսել են այս ինտեգրացիոն կազմավորման շրջանակներում ստեղծված իրավունքի նորմերի մեկնաբանմանը վերաբերող Եվրասիական
տնտեսական միության դատարանի և ազգային իշխանության մարմինների միջև համապատասխան իրավական հաղորդակցության մեխանիզմ։ Մասնավորապես, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիրը» Դատարանին օժտում է
անդամ պետությունների դիմումի հիման վրա Պայմանագրի, Միության շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրերի և Միության մարմինների որոշումների մեկնաբանման իրավասություն. այդ հարցերով կարող են դիմել նաև Միության մարմիննե-

1

Տե´ս Приложение N 16, пункт 35 "Договорa о Евразийском экономическом союзе" (Подписан
в г. Астане 29.05.2014):
2
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րի աշխատակիցներն ու պաշտոնատար անձինք` պայմանավորված աշխատանքային
իրավահարաբերություններով։1
Այս ինստիտուտը առկա է նաև ԵՄ իրավական համակարգում և հայտնի է նախնական կարգավորման ընթացակարգ (Preliminary ruling procedure) անվամբ։ Վերջինիս կարևորությունը այն է, որ երաշխավորում է Եվրոպական միության իրավունքի
միատեսակ մեկնաբանության ու միատեսակ կիրառության խնդիրների գործնական իրագործումը։ Նախնական կարգավորման ընթացակարգը կապ է ստեղծում Եվրոպական միության արդարադատության դատարանի ու ազգային իշխանության մարմինների միջև ԵՄ իրավունքի նորմերը կիրառելու հարցում։ Իր ներկայիս հեղինակության
համար ԵՄ իրավական համակարգը մեծապես պարտական է հենց նախնական կարգավորման ընթացակարգին, քանի որ դրանով են կյանքի կոչվել այդ համակարգի հիմնաքար հանդիսացող ԵՄ իրավունքի հիմնական սկզբունքները2։
Եվրասիական տնտեսական միության արդարադատության համակարգում այս
ընթացակարգի կիրառումը էապես տարբերվում է ԵՄ իրավական համակարգում գոյություն ունեցող համանման ընթացակարգից, որտեղ իրավական նորմերի մեկնաբանման վերաբերյալ հարցում կարող են ներկայացնել բացառապես դատական մարմինները3։ Մինչդեռ Եվրասիական տնտեսական միությունում նման հարցում ներկայացնելու իրավունք ունեցող սուբյեկտների շրջանակը հստակ որոշված չէ, և այն որոշելու իրավունք վերապահված է յուրաքանչյուր անդամ պետության հայեցողությանը։ Մասնավորապես, Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածի 49-րդ կետի համաձայն՝ մեկնաբանմանը վերաբերող հարցումները ներկայացնելու իրավունք ունեցող մարմինների ցանկը որոշվում է անդամ պետության կողմից և փոխանցում է Եվրասիական տնտեսական միությանը 4 ։ Այս ձևակերպումից
երևում է, որ հարցում ներկայացնելու իրավունք կարող են ունենալ ոչ միայն դատական մարմինները։ Նման մոտեցումը մի կողմից դրական է այն առումով, որ կարող է
ապահովել Եվրասիական տնտեսական միության դատարան հարցումների մեծ հոսք,
ինչը կնպաստի Եվրասիական տնտեսական իրավական համակարգի զարգացմանը և
նոր իրավական կարգավորումների կյանքի կոչելուն, իսկ մյուս կողմից բացասական է
այն առումով, որ Եվրասիական տնտեսական միության դատարան կարող են ներկայացվել բազմաթիվ հարցումներ այնպիսի հարցերի վերաբերյալ, որոնց իրավական
կարգավորումը հստակ է և երկիմաստ մեկնաբանությունների տեղիք չի տալիս։ Կարծում ենք, որ հարկավոր է հարցումներ ներկայացնելու իրավունքը վերապահել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների դատական մարմիններին,
քանի որ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի նորմի հետ կապված գործ
քննող դատավորները պրոֆեսիոնալ իրավաբաններ են և նրանք ավելի ճիշտ կարող
1
Տե´ս Приложение N 2, Глава IV, пункт 46 "Договорa о Евразийском экономическом союзе"
(Подписан в г. Астане 29.05.2014):
2
Խոսքը վերաբերում է ԵՄ իրավունքի գերակայության, ուղղակի գործողության և ուղղակի
կիրառելիության, ինչպես նաև ԵՄ իրավունքի ինքնուրույն աղբյուր և ԵՄ չգրված
օրենսդրությունը հանդիսացող ԵՄ իրավունքի ընդհանուր սկզբունքներին (մարդու
իրավունքների պաշտպանության սկզբունք, համաչափության սկզբունք, իրավական
որոշակիության սկզբունք, լսված լինելու իրավունքի սկզբունք և այլն)։
3
Տե´ս article 367 of the consolidated version of the Treaty on the functioning of the European
Union (Lisbon Treaty), [2012] OJ C 326/1:
4
Տե´ս Приложение N 2, Глава IV, пункт 49 "Договорa о Евразийском экономическом союзе"
(Подписан в г. Астане 29.05.2014):
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են գնահատել Եվրասիական տնտեսական միության դատարանին հարցում ներկայացնելու անհրաժեշտությունը։ Բացի այդ, նման մոտեցումը թույլ կտա խուսափել չհիմնավորված հարցումներով Դատարանին ծանրաբեռնելու վտանգից։
Հետաքրքրական է նաև Եվրասիական տնտեսական միության դատարանի կողմից տրվող պարզաբանող որոշման իրավաբանական ուժի հարցը։ Ի տարբերություն
Եվրոպական միության արդարադատության դատարանի, որի կողմից տրվող պարզաբանումները պարտադիր են ԵՄ բոլոր անդամ պետությունների համար, Եվրասիական տնտեսական միության դատարանի կողմից տրվող պարզաբանումները ունեն
խորհրդատվական բնույթ և չեն զրկում անդամ պետություններին Եվրասիական
տնտեսական միության իրավունքի նորմերը համատեղ մեկնաբանելու իրավունքից։
Փաստորեն, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններին լայն հայեցողություն է թողնված Միության իրավունքի նորմերի բովանդակությունը մեկնաբանելու և ընկալելու հարցում։ Նման իրավական կարգավորումը հղի է անդամ պետությունների միջև առանձին հասարակական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ
տարաձայնությունների առաջացման վտանգով, քանի որ անդամ պետությունները,
տարբեր դիրքորոշումներ ունենալով հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ, կարող են միասնական դիրքորոշում չձևավորել դրա լուծման հարցում և այն թողնել
չկարգավորված։
Դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես է Եվրասիական տնտեսական միության դատարանը իրականացնելու Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի
թիվ 2 Հավելվածի 1-ին կետով հռչակված անդամ պետությունների և Միության կողմից
Պայմանագրի, Միության շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրերի,
Միության կողմից երրորդ պետությունների հետ կնքվող միջազգային պայմանագրերի
և Միության որոշումների միատեսակ կիրառման ապահովման առաքելությունը Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի նորմերի մեկնաբանմանն ուղղված պարտադիր որոշումներ ընդունելու իրավասության բացակայության պայմաններում։ Դատարանի մոտ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի նորմերը մեկնաբանելու պարտադիր իրավասության բացակայությունը կարող է խարխլել Եվրասիական
տնտեսական միության ինտեգրման հիմքերը և արգելք հանդիսանալ ինտեգրացիոն
գործընթացների զարգացման համար։ Դատարանին հարկավոր է օժտել ոչ միայն
պարտադիր բնույթ կրող պարզաբանումներ տալու իրավասությամբ, այլ նաև այդ
պարզաբանումներին հաղորդել համապարտադիր (Erga omnes) բնույթ։ Այսինքն,
դրանք պետք է պարտադիր լինեն ոչ միայն անհատական իրավահարաբերության
մասնակիցների համար, որոնց իրավունքների կամ պարտականությունների հետ
կապված տրվել է պարզաբանումը, այլ նաև Միության բոլոր անդամ պետությունների
համար։ Ինչպես ցույց է տալիս ԵՄ փորձը, միայն ինտեգրացիոն կազմավորման իրավունքի միտեսական ընկալման և կիրառման միջոցով է հնարավոր հասնել հռչակված
խնդիրների իրականացմանը և նպատակների ձեռքբերմանը, ինչպես նաև ապահովել
իրավունքի գերակայության սկզբունքի իրացումը անդամ պետությունների համագործակցության բոլոր ոլորտներում։
Այսպիսով, ամփոփելով վերոգրյալը` պետք է արձանագրենք, որ Եվրասիական
տնտեսական միության հիմնադիր պայմանագրում բացակայում են բավարար իրավական հիքմեր, որոնք թույլ կտան Եվրասիական տնտեսական միության դատարանին
այլ իրավական դրույթների վրա հիմնվելով արդարացնել ինտեգրացիոն գործընթացների համար վտանգ ներկայացնող հիմնախնդրի իրավական կարգավորման իրավա-
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սության առկայությունը։ Հարկավոր է Դատարանին օժտել ավելի հավակնոտ առաքելությամբ և Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի նորմերը մեկնաբանելու
պարտադիր իրավասություն տալու միջոցով նախադրյալներ ստեղծել այդ առաքելության իրականացման համար։ Միայն նման իրավասություններով դատական համակարգի առկայության պայմաններում է հնարավոր հասնել Եվրասիական տնտեսական
միության առջև դրված խնդիրների և նպատակների իրականացմանը։
Եվրոպական միության ինտեգրացիոն գործընթացների փորձը ուսանելի է նաև
այն առումով, որ հարկավոր է ազատականացնել Եվրասիական տնտեսական միության դատարան դիմելու իրավունք ունեցող մասնավոր իրավունքի սուբյեկտների
շրջանակը և այդ իրավունքը չվերապահել բացառապես ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտներին։ Մասնավոր իրավունքի սուբյեկտներին Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տրվող իրավունքների և արտոնությունների պաշտպանությունը միայն ազգային դատական մեխանիզմով սահմանափակելը բավարար չէ, քանի որ ազգային դատական մարմինները կարող են տարբեր ընկալում ունենալ Միության կողմից մասնավոր իրավունքի սուբյեկտներին տրվող իրավունքների բովանդակության և կիրառական դրսևորումների վերաբերյալ։ Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ չզբաղվող մասնավոր իրավունքի սուբյեկտներին՝ Եվրասիական տնտեսական միության դատարան արդարադատության մատչելիության ապահովումը կնպաստի Եվրասիական տնտեսական միության իրավական համակարգի կայացմանը։

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
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Арман Саргсян
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____________________________

Статья посвящена исследованию интеграционных процессов Евразийского
экономического союза в свете опыта интеграции Еврпейского Союза. Статья
направлена на изучение сходства и различий между двумя интеграционными
процессами. Автор, с учетом опыта интеграции Европейского Союза, выработал
ряд академических рекомендаций, имеющих важное значение для реализации
интеграционных процессов Евразийского экономического союза.
В частности, автор предложил путем внесения соответствующих изменений в
учредительные документы наделить Суд евразийского экономического союз более
амбициозной миссией и обяазательной комитенцией интерпретировать нормы
Евразийского экономического права, в том числе либерализовать круг субъектов
частного права, имеющих право обращаться в Суд Евразийского экономического
союза, не оставляя это право исключительно за субъектами, занимающимися
предпринимательской деятельностью.
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This article is dedicated to the investigation of the Eurasian Economic Union
integration processes in the light of the European Union integration practice. The article
aims to explore the differences and similarities between the two integration processes
and, considering the European Union integration practices, come up with/develop a
number of academic and practical recommendations for the successful implementation of
the Eurasian Economic Union integration processes. The author particularly
recommended amending the founding documents for endowing the Court of Eurasian
Economic Union with more comprehensive mandate and with mandatory competence to
interpret the legal provisions of Eurasian Economic Union. In this regard, the author also
advocates for enlarging the framework of private law entities/legal personalities in respect
to filing an application to the Eurasian Economic Union Court: currently the attribution of
this right is limited to only those subjects that are engaged in entrepreneurial practices.

Բանալի բառեր` Եվրոպական միություն ինտեգրացիոն գործընթացներ, Եվրասիական
տնտեսական միության դատարանի առաքելություն, իրավասությունների շրջանակ և
որոշումների պարտադիրություն, ձեռնարկատիրական գործունեություն, մասնավոր իրավունքի սուբյեկտներ։
Ключевые слова: Интеграционные процессы Европейского Союза, миссия Суда

Евразийского экономического союза, круг компетенций и обязательность решений,
предпринимaтельская деятельность, субъекты частного право.

Key words: Eurpean Union integration processes, mission of the Court of the Eurasian
Economic Union, the framework of competance and mandatory nature of decisions,
business activity, privite law entities.
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ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆԿԱՐԳԱԴՐԻՉ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Վահագն Գրիգորյան

ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ
_________________________________

Վերաքննիչ դատարանի կազմակերպական-կարգադրիչ լիազորություններ
հասկացությունն ընդգրկում է վերաքննիչ դատարանի իրավունքների և պարտականությունների մի շրջանակ, որը կանխորոշում է վերաքննիչ վարույթ հարուցելու,
վերաքննիչ բողոքի քննությունը նախապատրաստելու, մասամբ նաև` բողոքի բուն
քննության ընթացքը: Այս լիազորությունների իրականացմամբ վերաքննիչ դատարանը
պատասխան ռեակցիա է տալիս գործին մասնակցող անձանց` իրավական հետևանքներ առաջացնող գործողություններին1:
Վերաքննիչ դատարանի բոլոր կազմակերպական-կարգադրիչ լիազորությունները պատկանում են գործառութային լիազորությունների թվին: Դրանք կա՜մ ուղղված են
վերաքննիչ վարույթը հարուցելուն, կա՜մ հետապնդում են առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտի վերանայումը կազմակերպելու և գործի քննության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակ2:
Վերաքննիչ դատարանն իր կազմակերպական-կարգադրիչ լիազորությունների
միջոցով անմիջականորեն չի ազդում բողոքարկման առարկայի վրա: Այս լիազորությունների իրականացումը կախված չէ այն հանգամանքից, թե ինչպիսի դատական
ակտ է բողոքարկվել: Դրանք հավասարապես իրականացվում են թե՜ վճիռների, թե՜
որոշումների դեմ բերված վերաքննիչ բողոքների քննության ընթացքում3:
Վերաքննիչ դատարանի կազմակերպական լիազորությունների շարքում կարելի
է առանձնացնել՝ 1) վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելը, 2) առաջին ատյանի դատարանի կողմից հետազոտված ապացույցների գնահատման արդյունքում նոր
փաստ հաստատելը կամ փաստը հաստատված չհամարելը, 3) գործի քննությունը
հետաձգելը, 4) գործի վարույթը կասեցնելը4 և այլն:
Վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելը. Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի5 214-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու հիմքերի բացակայության դեպքում վերաքննիչ դատարանը կայացնում է վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին որոշում:
Վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելու հետևանքն են վերաքննիչ վարույթի հա1

Տե՜ս Кузнецов П.У. Возбуждение кассационного производства по гражданским делам, էջ 9;
Тимофеев Ю.А. Полномочия суда второй инстанции в гражданском процессе: современные
проблемы, М.: "Волтерс Клувер", 2008, էջ 82:
2
Տե՜ս Հովհաննիսյան Վ.Վ., Վերաքննության կարգով դատական ակտերի վերանայման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում, Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2013, էջեր 281-282:
3
Տե՜ս Тимофеев Ю.А. Полномочия суда второй инстанции в гражданском процессе:
современные проблемы. Дисс. ... к.ю.н., Екатеринбург, 2008, էջ 96:
4
Տե՜ս Հովհաննիսյան Վ.Վ., նշված աշխատ., էջեր 281-282:
5
Ընդունվել է 17.06.1998թ., ուժի մեջ է մտել 01.01.1999թ.: Տե´ս ՀՀՊՏ 1998/20(53), 09.09.1998թ.:
Այսուհետ` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք կամ ՔԴՕ:
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րուցումը և բողոքարկված դատական ակտի վերանայումը1:
ՔԴՕ-ի 214-րդ (վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին որոշումը), 213-րդ
(վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելը) և 210-րդ (վերաքննիչ բողոքի ձևը և բովանդակությունը) հոդվածների համադրված վերլուծությունից հետևում է, որ վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելու լիազորությունը սերտորեն փոխկապակցված է վերաքննիչ
դատարանի այնպիսի լիազորությունների հետ, ինչպիսիք են.
- բաց թողնված դատավարական ժամկետի վերականգնումը (այն դեպքում, երբ
բողոք բերած անձը բաց է թողել բողոք բերելու համար օրենքով սահմանված ժամկետը),
- պետական տուրքի վճարման հետ կապված արտոնությունների տրամադրումը
(այն դեպքում, երբ բողոք բերած անձը ներկայացրել է նման միջնորդություն)2:
Բաց թողնված ժամկետի վերականգնումը. դատավարական ժամկետը օրենքով սահմանված կամ դատարանի կողմից նշանակված որոշակի ժամանակահատված է, որի ընթացքում դատարանը և գործին մասնակցող անձինք իրավունք ունեն
(պարտավոր են) կատարել օրենքով նախատեսված դատավարական գործողություններ:
Բողոքարկման համար սահմանված դատավարական ժամկետների բացթողումը
հանգեցնում է դատական ակտի բողոքարկման իրավունքի կորստի, սակայն այս կանոնից կան բացառություններ. բողոքարկման իրավունքը կարող է վերականգնվել, եթե
բողոքարկման ժամկետը բաց է թողնվել դատարանի մեղքով կամ օբյեկտիվ հանգամանքների ուժով, որոնք կախված չեն բողոք բերող անձի կամքից 3 : Դատավարական ժամկետները բաց թողնելու հնարավոր պատճառներն օրենքով օբյեկտիվորեն
կանխորոշված չեն, որպիսի պայմաններում այդ պատճառները գնահատելու և արդյունքում ժամկետի բացթողումը հարգելի կամ անհարգելի ճանաչելու դատարանի
լիազորությունը կրում է հայեցողական բնույթ:
ՀՀ Սահմանադրական դատարանն ամրագրել է, որ դատավարական
ժամկետները բաց թողնելու պատճառների գնահատման հիմքում պետք է լինեն
իրավական չափանիշներ՝ բացառելով կամային ու չհիմնավորված որևէ մոտեցում: Այդ
լիազորությունը պետք է իրականացվի դատարանի՝ օրենքով նախատեսված
լիազորությունների շրջանակներում, բոլոր անձանց համար միակերպ ընկալելի
հիմքերով4:
ՀՀ Սահմանադրական դատատարանն իր թիվ ՍԴՈ-1052 որոշմամբ ամրագրել է,
1

Տե՜ս Հովհաննիսյան Վ.Վ., նշված աշխատ., էջ 282:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր թիվ ԱՐԱԴ/0043/02/12 քաղաքացիական գործով կայացրած
որոշմամբ սահմանել է, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ գործին մասնակցող անձի կողմից
ներկայացվել է պետական տուրքի վճարումը տարաժամկետելու վերաբերյալ միջնորդություն,
դատարաններն այն պետք է քննարկեն և այդ հարցով որոշում կայացնեն որպես պետական
տուրքի վճարումը հետաձգելու վերաբերյալ միջնորդություն: Իսկ թիվ 3-734 (ՎԴ)
քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի արտահայտած դիրքորոշումից հետևում է,
որ վերաքննիչ դատարանն իրավունք ունի ոչ միայն հետաձգել կամ տարաժամկետել
պետական տուրքի վճարումը կամ նվազեցնել դրա չափը, այլև՝ գործին մասնակցող անձին
ազատել բողոքի ներկայացման համար պետական տուրքի վճարումից (թեև ՔԴՕ-ի 210-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նման հնարավորություն ուղղակիորեն նախատեսված չէ):
3
Տե՜ս Тимофеев Ю.А. Полномочия суда второй инстанции в гражданском процессе:
современные проблемы. Дисс. ... к.ю.н., Екатеринбург, 2008, էջ 114:
4
Տե՜ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 22.04.2008թ. թիվ ՍԴՈ-752 որոշումը:
2
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որ բողոքարկվող դատական ակտը փաստացի ուշ ստանալու դեպքում բաց թողնված
ժամկետն իրավունքի ուժով (ex jure) պետք է համարվի հարգելի: Այսինքն, դատական
ակտը օրենքով նախատեսված ժամկետից ուշ ստանալը հիմք է հանդիսանում բողոքարկման ժամկետի բացթողումը հարգելի ճանաչելու և բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու համար: Նույն որոշման մեջ ՀՀ սահմանադրական դատարանը նշել է,
որ բողոքարկման ժամկետի բացթողումը և դատական ակտն ուշ ստանալը պետք է
տեղի ունենան անձի կամքից անկախ հանգամանքներում1:
Նշված խնդրին անդրադարձել է նաև ՀՀ դատարանների նախագահների խորհուրդը իր թիվ 36 որոշմամբ.
- դատարաններին պարզաբանել, որ բողոքարկման բաց թողած ժամկետների վերականգնման վերաբերյալ դիմումները քննության առնելիս պետք է մանրամասն հետազոտվեն ժամկետների բացթողնման պատճառները,
- սահմանել, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ ժամկետը բաց է թողնվել բողոք բերողի կամքից անկախ պատճառներով (հիվանդություն, անհաղթահարելի ուժ, դատական ակտերի կայացման մասին ոչ իր մեղքով անտեղյակ լինելը և այլն), ժամկետի
բացթողումը պետք է ճանաչել հարգելի,
- սահմանել, որ, որպես կանոն, բողոքարկման բաց թողնված ժամկետը պետք է
դիտվի հարգելի և վերականգնվի նաև այն դեպքում, երբ ժամկետը բաց է թողնվել դատարանի կողմից դատական ակտի պատճենը օրենքով նախատեսված ժամկետից
ուշ հանձնելու պատճառով2։
Ինչ վերաբերում է վերաքննիչ դատարանի կողմից պետական տուրքի վճարման
հետ կապված արտոնությունների տրամադրմանը, ապա այդ հարցին մեր կողմից
առանձին անդրադարձ չի կատարվի, քանի որ թե՜ ընդհանուր իրավասության, թե՜ վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների համար այս լիազորության կիրառման հիմքերը
նույնն են (առանց որևէ առանձնահատկության): ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր որոշումներում մի շարք անգամներ անդրադարձել է այդ հիմքերին3:
Վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին որոշումը պետք է կայացվի վերաքննիչ բողոք բերելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:
Նշված ձևակերպումը լիովին արդարացված է, երբ խոսքն օրինական ուժի մեջ
չմտած դատական ակտերի բողոքարկման մասին է, սակայն առաջացնում է որոշակի
բարդություններ այն դեպքում, երբ վերաքննիչ բողոքը ներկայացվում է օրինական
ուժի մեջ մտած դատական ակտի դեմ: Մասնավորապես, օրինական ուժի մեջ մտած
դատական ակտի դեմ վերաքննիչ բողոք կարող է բերվել.
- այն դեպքում, երբ բողոք բերած անձը բաց է թողել վերաքննիչ բողոք բերելու
համար օրենքով սահմանված ժամկետը, ներկայացրել է համապատասխան ժամկետի
բացթողումը հարգելի համարելու վերաբերյալ միջնորդություն, և այն բավարարվել է
վերաքննիչ դատարանի կողմից (ՔԴՕ-ի 207-րդ հոդվածի 6-րդ մաս),
- այն բացառիկ դեպքերում, երբ ընդհանուր իրավասության դատարանը թույլ է
տվել նյութական կամ դատավարական իրավունքի այնպիսի հիմնարար խախտումներ, որի պատճառով ընդունված դատական ակտը խաթարում է արդարադատության
բուն էությունը (ՔԴՕ-ի 207-րդ հոդվածի 7-րդ մաս),
1

Տե՜ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 16.10.2012թ. թիվ ՍԴՈ-1052 որոշումը:
Տե՜ս ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի 2000թ. դեկտեմբերի 22-ի N 36 որոշումը:
3
Տե՜ս օրինակ՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 10.04.2009թ. որոշումը` թիվ ԿԴ/0338/02/08
քաղաքացիական գործով, և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 07.08.2013թ. որոշումը` թիվ
ԱՐԱԴ/0043/02/12 քաղաքացիական գործով:
2

78

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

- գործին մասնակից չդարձված անձի կողմից, ում իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ ընդհանուր իրավասության դատարանը վճիռ է կայացրել
(ՔԴՕ-ի 5-րդ մաս):
Վերը նշված երեք դեպքերում անհասկանալի է, թե ինչ ժամանակահատվածում
պետք է վերաքննիչ դատարանը վարույթ ընդունի ներկայացված վերաքննիչ բողոքը:
Առաջին և երկրորդ դեպքերում բողոքը ներկայացնելու պահին բողոք բերելու համար
սահմանված ժամկետը պարտադիր լրացած է լինում (ընդ որում, չի բացառվում, որ
լրացած լինի նաև վերջնաժամկետը լրանալու պահից հոսող մեկամսյա ժամկետը):
Ինչ վերաբերում է վերը նշված երրորդ դեպքին, ապա այս դեպքում էլ գործնականում
դժվար է հստակ ամրագրել վերաքննիչ բողոք բերելու վերջնաժամկետը լրանալու
պահը (վերաքննիչ բողոքը կարող է բերվել այն օրվանից սկսած` երեք ամսվա
ընթացքում, երբ բողոք բերած անձն իմացել է կամ կարող էր իմանալ բողոքարկվող
դատական ակտի կայացման մասին):
Ելնելով վերոգրյալից` գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է ՔԴՕ-ում ամրագրել այնպիսի մի նորմ, որը վերը նշված դեպքերի համար կսահմանի վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին որոշում կայացնելու այլ ժամկետ: Առաջարկում ենք ՔԴՕ-ի
214-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ նախադասությամբ. «Սույն օրենսգրքի

207-րդ հոդվածի 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ մասերով նախատեսված դեպքերում վերաքննիչ
բողոքը վարույթ ընդունելու մասին որոշումը կայացվում է վերաքննիչ բողոքը ներկայացնելու պահից սկսած մեկամսյա ժամկետում»:
Գործի վարույթը կասեցնելը. գործի վարույթի կասեցման օրենսդրական հիմքերի
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանց առկայության դեպքում քաղաքացիական գործի քննությունը ժամանակավորապես չդադարեցնելը կարող է դատական
սխալի տեղիք տալ: Ուստի գործի վարույթի կասեցումը գործի ճիշտ և արդյունավետ
քննելուն ուղղված «ժամանակավոր միջոցառում» է, որը հետապնդում է օրինական և
հիմնավորված դատական ակտ կայացնելու նպատակ, ինչպես նաև ուղղված է
գործին մասնակցող անձանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանը:
Գործի
վարույթը
կասեցնելը
քաղաքացիական
դատավարությունում
ունի
կազմակերպական նշանակություն, թեև այն պարունակում է գործի քննությունն
արգելակող որոշ տարրեր: Կասեցման արգելակող կողմն ընդամենը ժամանակավոր է
դադարեցնում առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտի վերաքննությունը`
միաժամանակ հետապնդելով գործի ճիշտ քննության և գործին մասնակցող անձանց
իրավունքների լիարժեք իրացումն ապահովելու նպատակ1:
ՔԴՕ-ի 221-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն` գործի վարույթը կասեցնելու հիմքերի առկայության դեպքում վերաքննիչ դատարանը կարող է կասեցնել գործի վարույթը:
Գտնում ենք, որ վերը նշված իրավանորմում առկա «կարող է կասեցնել» ձևակերպումը բավականին խնդրահարույց է: ՔԴՕ-ի 105-րդ հոդվածը սահմանում է գործի
վարույթը կասեցնելու պարտադիր հիմքերը, իսկ նույն օրենսգրքի 106-րդ հոդվածով
սահմանված են գործի վարույթը կասեցնելու ոչ պարտադիր հիմքերը: Մինչդեռ ՔԴՕ-ի
221-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ձևակերպումից բխում է, որ գործի վարույթը կասեցնելը
վերաքննիչ դատարանի համար բացառապես իրավունք է, այլ ոչ թե
պարտականություն (անգամ այն դեպքում, երբ առկա են գործի վարույթը կասեցնելու
1

Տե՜ս Հովհաննիսյան Վ.Վ., Վերաքննության կարգով դատական ակտերի վերանայման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում, Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2013, էջեր 282-283:
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պարտադիր հիմքերը): Այսինքն, անգամ գործի վարույթը կասեցնելու պարտադիր
հիմքերի առկայության դեպքում վերաքննիչ դատարանը կարող է, այլ ոչ թե
պարտավոր է կասեցնել գործի վարույթը:
Հետևաբար, վերաքննիչ դատարանի կողմից գործի վարույթը կասեցնելու լիազորությունը ՔԴՕ-ում ամրագրված է որպես ամեն դեպքում հայեցողական բնույթ ունեցող
լիազորություն: Մինչդեռ ՀՀ ՔԴՕ-ով նախատեսված են գործի վարույթը կասեցնելու
թե՜ պարտադիր, թե՜ ոչ պարտադիր հիմքեր1:
Նշված թերությունը շտկելու նպատակով առաջարկում ենք ՔԴՕ-ի 221-րդ հոդվածի 3-րդ մասում ավելացնել հետևյալ նախադասությունը. «Գործի վարույթը

կասեցնելու պարտադիր հիմքերի առկայության դեպքում վերաքննիչ դատարանը
պարտավոր է կասեցնել գործի վարույթը»:
Նոր ապացույց ընդունելը և նոր փաստ հաստատելը. վերաքննիչ ատյանի դատարաններն իրավունք ունեն հետազոտել նոր ապացույցներ և հաստատել նոր փաստեր:
Այս լիազորությունները վերաքննիչ ատյանի դատարանների համար տարբեր երկրներում սահմանված են տարբեր ծավալներով` պայմանավորված նաև այդ երկրում
գործող վերաքննության տեսակով2:
Նոր ապացույց ընդունելը. վերաքննիչ ատյանի դատարանին ներկայացված
ապացույցներն հաճախ ունակ են արմատապես փոփոխելու վերաքննիչ դատարանի
դիրքորոշումը վիճելի իրավահարաբերության էության վերաբերյալ՝ ի տարբերություն
առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտում շարադրված դիրքորոշման3:
Ընդհանուր կանոնի համաձայն` ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանն իրավունք չունի նոր ապացույց ընդունելու և բողոքը քննելիս հիմնվում է միայն այն ապացույցների վրա, որոնք ներկայացվել են առաջին ատյանի դատարանին:
ՔԴՕ-ի 219-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` եթե առաջին ատյանի դատարանում գործի քննության ժամանակ ապացույցը չի ներկայացվել կողմերի կամքից
անկախ հանգամանքներով, ապա վերաքննիչ դատարանը բեկանում է գործը և այն
ուղարկում համապատասխան առաջին ատյանի դատարան` նոր քննության, եթե
գտնում է, որ ապացույցն էական նշանակություն ունի գործի լուծման համար:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր թիվ ԱՎԴ1/0381/02/11, թիվ ՀՔԴ3/0049/02/08 և թիվ
ԳԴ4/0092/02/11 քաղաքացիական գործերով կայացրած որոշումներում քննարկել է վերաքննիչ դատարանի կողմից նոր ապացույցի ընդունելիության պայմանները:
Թիվ ԱՎԴ1/0381/02/11 քաղաքացիական գործով կայացված որոշմամբ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը սահմանել է, որ վերաքննիչ դատարանի կողմից նոր ապացույց ընդունելու չափանիշները հետևյալն են.
- նոր ներկայացվող ապացույցը պետք է էական նշանակություն ունենա գործի
լուծման համար,
- նոր ներկայացվող ապացույցն առաջին ատյանի դատարանում գործի քննության ընթացքում պետք է օբյեկտիվորեն առկա եղած լինի,
- նոր ներկայացվող ապացույցն առաջին ատյանի դատարանում գործի քննության
ընթացքում պետք է ներկայացված չլինի կողմի կամքից անկախ պատճառներով4: ՀՀ
1

Տե՜ս Հովհաննիսյան Վ.Վ., նշված աշխատ., էջ 325:
Տե՜ս Караваева Е.В. Вопросы апелляционного производства в гражданском процессе. Дисс.
... к.ю.н., Саратов, 2005, էջ 65:
3
Տե՜ս Грязева В.В. Апелляция в арбитражном процессе. Дисс. ... к.ю.н., Москва, 2005, էջ 53:
4
Տե՜ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 25.12.2012թ. որոշումը թիվ ԱՎԴ1/0381/02/11 քաղաքացիական
գործով:
2
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վճռաբեկ դատարանի կողմից նույնանման եզրահանգումներ են կատարվել նաև թիվ
ՀՔԴ3/0049/02/08 քաղաքացիական գործով կայացված որոշմամբ1:
Ի լրումն վերը նշվածի՝ թիվ ԳԴ4/0092/02/11 քաղաքացիական գործով կայացված
որոշմամբ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը սահմանել է նաև, որ եթե ապացույցը առաջին ատյանի դատարանում գործի քննության ժամանակ ներկայացնելու համար արգելքներ
չեն եղել, ապա այն վերաքննիչ դատարանի կողմից ընդունվել չի կարող: Կողմերի
կամքից անկախ ապացույցը չներկայացնելը կարող է պայմանավորված լինել օբյեկտիվ հանգամանքներով, որի արդյունքում կողմը չի կարողացել ձեռք բերել և ներկայացնել այն առաջին ատյանի դատարանում կամ դատարանի այնպիսի գործողություններով, որոնցով վերջինս անհիմն մերժել է ապացույցի կցումը գործի նյութերին
կամ այն ձեռք բերելու վերաբերյալ կողմի միջնորդությունը, կամ դատավարական
իրավունքների խախտման պայմաններում կողմը հնարավորություն չի ունեցել դատարան ներկայացնելու այդ ապացույցը2:
Այսպիսով, վերաքննիչ դատարանի կողմից նոր ապացույցներ ընդունելու
ընդհանուր կանոնը հետևյալն է. դրանք կարող են ընդունվել միայն այն դեպքում, եթե
առաջին ատյանի դատարանում չեն ներկայացվել հարգելի (գործին մասնակցող անձի
կամքից անկախ, օբյեկտիվ) պատճառներով: Այս հիմնադրույթի հիման վրա ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր որոշումներով ամրագրել է վերաքննիչ վարույթում նոր
ապացույցի ընդունելիության հարցը կարգավորող կանոններ:
Այդուհանդերձ, գտնում ենք, որ վերը նշված հիմնադրույթից և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կողմից սահմանված կանոններից անհրաժեշտ է կատարել բացառություններ հետևյալ դեպքերում.
1. Երբ նոր (լրացուցիչ) ապացույցը վերաբերում է ոչ թե վերաքննիչ բողոքին, այլ՝
վերաքննիչ դատարանին ներկայացվող միջնորդություններին և հիմնավորում է այդ
միջնորդությունների հիմքում դրված փաստերը: Խոսքը վերաբերում է, օրինակ, ինքնաբացարկ հայտնելու միջնորդությանը, գործի վարույթը դատական ակտի վերաքննության ընթացքում ծագած հիմքով կասեցնելու վերաբերյալ միջնորդությանը, գործի վարույթը դատական ակտի վերաքննության ընթացքում ծագած հիմքով կարճելու
վերաբերյալ միջնորդությանը, գործի քննությունը հետաձգելու մասին միջնորդությանը
և այլն: Նշված և նմանատիպ այլ դեպքերում նոր (լրացուցիչ) ապացույցներ ներկայացնելու իրավունքը վերաքննիչ դատարանի կողմից չպետք է սահմանափակվի:
2. Երբ նոր (լրացուցիչ) ապացույցը վերաբերում է վերաքննիչ դատարանում կողմի դատական ծախսերին:
Lրացուցիչ ապացույցների ընդունման ժամանակ վերաքննիչ դատարանը պետք
է նախ և առաջ պարզի այդ ապացույցներն առաջին ատյանի դատարանին չներկայացվելու պատճառները, այդ պատճառներին տա իրավական գնահատական և պարզի դրանց հարգելի կամ ոչ հարգելի լինելը: Եթե պատճառները ճանաչվում են ոչ
հարգելի, ապա լրացուցիչ ապացույցները չեն կարող ընդունվել, սակայն պատճառը
հարգելի համարելը նույնպես բավարար հիմք չէ ապացույցն ընդունելու համար, քանի
որ լրացուցիչ ապացույցները պետք է բավարարեն թույլատրելիության, վերաբերելիու-

1

Տե՜ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 02.04.2010թ. որոշումը թիվ ՀՔԴ3/0049/02/08 քաղաքացիական
գործով:
2
Տե՜ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 23.03.2012թ. որոշումը թիվ ԳԴ4/0092/02/11 քաղաքացիական
գործով:
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թյան և արժանահավատության չափանիշներին1:
Ինչ վերաբերում է «հարգելի պատճառներ» հասկացությանը, դրանց տակ սովորաբար նկատի են ունեցվում հանգամանքներ, որոնք օբյեկտիվորեն խոչընդոտում են
որոշակի գործողությունների կատարումը2:
Որպես այդպիսի պատճառներ` գրականության մեջ նշվում են`
1. առաջին ատյանի դատարանի անհիմն հրաժարումը ապացույցն ընդունելուց և
հետազոտելուց,
2. առաջին ատանի դատարանում գործի քննության ժամանակ տվյալ ապացույցի
բացակայությունը գործին մասնակցող անձի մոտ,
3. գործին մասնակցող անձի` դատական նիստին իրենից անկախ (հարգելի)
պատճառներով չմասնակցելը և տվյալ ապացույցը ներկայացնելու հնարավորությունից զրկված լինելը3: Ընդ որում, օրենքը չի պարունակում որևէ չափանիշներ առ այն,
թե որ դեպքերում է անձը համարվում ապացույցները առաջին ատյանի դատարանին
ներկայացնելու հնարավորությունից զրկված4:
Անդրադառնալով վերաքննիչ դատարանի կողմից նոր ապացույցներ ընդունելու
չափանիշներին` պետք է նշել նաև հետևյալը: ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր
որոշումներում հստակ սահմանել է, որ վերաքննիչ դատարանին նոր ներկայացվող
ապացույցն առաջին ատյանի դատարանում գործի քննության ընթացքում
պետք է օբյեկտիվորեն առկա եղած լինի, իսկ հակառակ դեպքում այն չի կարող
ընդունվել վերաքննիչ դատարանի կողմից:
Այսինքն, վերաքննիչ դատարանի կողմից որևէ պարագայում չի կարող ընդունվել
այն ապացույցը (ապացուցման միջոցը), որն օբյեկտիվորեն առկա չի եղել առաջին ատյանի դատարանում գործի քննության ընթացքում և առաջացել կամ ստեղծվել է առաջին ատյանի դատարանում գործի քննության ավարտից հետո:
Մինչդեռ մենք գտնում ենք, որ այս հարցում առկա է տարբերակված մոտեցում
կիրառելու անհրաժեշտություն: Առաջին ատյանի դատարանում գործի քննության ավարտից հետո ստեղծված ապացույցի ընդունելիության հարցը լուծելու նպատակով
վերաքննիչ դատարանը պետք է պատասխանի այն հարցին, թե արդյոք գործին մասնակցող անձի կողմից համապատասխան կամահայտնություն դրսևորվելու և ջանքեր
գործադրվելու դեպքում այդ ապացույցն օբյեկտիվորեն կարող էր ստեղծվել ավելի
վաղ:
Եթե ապացույցն օբյեկտիվորեն չէր կարող ստեղծվել ավելի վաղ (ապացույցի`
ավելի վաղ ստեղծումը որևէ կերպ կախված չէր ապացույցը ներկայացնող գործին
մասնակցող անձի կամահայտնությունից և ջանքերից), ապա վերաքննիչ դատարանը
պետք է ընդունի այն որպես նոր ապացույց: Եթե ապացույցը կարող էր ստեղծվել
ավելի վաղ (ապացույցի` ավելի վաղ ստեղծումը կախված էր ապացույցը ներկայացնող գործին մասնակցող անձի կամահայտնությունից և ջանքերից), ապա
վերաքննիչ դատարանը չպետք է ընդունի այն` որպես նոր ապացույց:
Նոր փաստ հաստատելը. քաղաքացիական իրավունքների և պարտականությունների ծագման հիմքում ընկած են իրավաբանական փաստերը: Առանց իրավաբանա1
Տե՜ս Тимофеев Ю.А. Полномочия суда второй инстанции в гражданском процессе:
современные проблемы. Дисс. ... к.ю.н., Екатеринбург, 2008, էջեր 85-86, 153:
2
Տե՜ս Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. И. В.
Решетниковой, М.: Норма, 2005, էջ 435:
3
Տե՜ս Тимофеев Ю.А., նշված աշխատ., էջ 152:
4
Տե՜ս նույն տեղը, էջ 41:
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կան փաստերի ճշգրիտ հաստատման հնարավոր չէ խոսել անձի՝ դատական պաշտպանության իրավունքի իրականացման ապահովման և քաղաքացիական գործի ճիշտ
լուծման մասին1:
Իրավաբանական փաստերի հաստատման բնագավառում ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի լիազորություններն ամրագրված են ՔԴՕ-ի 219-րդ հոդվածում: Նշված հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն` վերաքննիչ դատարանում բողոքի
քննության ժամանակ առաջին ատյանի դատարանում հաստատված փաստերն ընդունվում են որպես հիմք, բացառությամբ այն դեպքի, երբ բողոքում վիճարկվում է այդ
փաստը, և վերաքննիչ դատարանը հանգում է այն եզրակացության, որ տվյալ փաստի
վերաբերյալ եզրակացության հանգելիս առաջին ատյանի դատարանն ակնհայտ սխալ
է թույլ տվել: Նման դեպքերում վերաքննիչ դատարանն իրավունք ունի հաստատված
համարելու նոր փաստ կամ հաստատված չհամարելու ստորադաս դատարանի
հաստատած փաստը, եթե առաջին ատյանի դատարանի հետազոտած ապացույցների հիման վրա հնարավոր է հանգել նման եզրակացության: Նույն հոդվածի 4րդ մասի համաձայն` եթե առաջին ատյանի դատարանը հետազոտված ապացույցների հիման վրա դատական ակտում եզրակացության չի հանգել որևէ փաստի վերաբերյալ, ինչը պարտավոր էր անել, ապա վերաքննիչ դատարանն իրավունք ունի հաստատված համարելու նոր փաստ, եթե առաջին ատյանի դատարանի հետազոտած ապացույցների հիման վրա հնարավոր է հանգել նման եզրակացության:
Վերը նշված նորմերի վերլուծությունը թույլ է տալիս կատարել հետևյալ
սկզբունքային եզրահանգումները ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի
քննարկվող լիազորության վերաբերյալ.
- առաջին ատյանի դատարանի կողմից հաստատված և գործի լուծման համար
նշանակություն ունեցող իրավաբանական փաստերի շրջանակը վերաքննիչ դատարանի կողմից կարող է փոփոխվել միայն այն դեպքում, երբ բողոք բերած անձը վերաքննիչ բողոքում վիճարկում է դատարանի կողմից հաստատված փաստերի շրջանակը,
- առաջին ատյանի դատարանի կողմից հաստատված և գործի լուծման համար
նշանակություն ունեցող փաստը վերաքննիչ դատարանի կողմից կարող է փոփոխվել
այն դեպքում, երբ առաջին ատյանի դատարանն ակնհայտ սխալ է թույլ տվել տվյալ
փաստի հաստատման հարցում,
- առաջին ատյանի դատարանի կողմից հաստատված և գործի լուծման համար
նշանակություն ունեցող իրավաբանական փաստերի շրջանակը վերաքննիչ դատարանի կողմից կարող է փոփոխվել այն դեպքում, երբ առաջին ատյանի դատարանի
հետազոտած ապացույցների շրջանակը բավարար է այդ փաստերի շրջանակը փոփոխելու համար: Հետևաբար, վերաքննիչ դատարանն իրավունք չունի փոփոխել առաջին ատյանի դատարանի կողմից հաստատված փաստերի շրջանակը` հիմնվելով
ՔԴՕ-ի 219-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հիման վրա վերաքննիչ դատարան ներկայացված
նոր (լրացուցիչ) ապացույցների վրա:
ՔԴՕ-ի 219-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերը զերծ չեն որոշակի թերություններից և
խնդրահարույց հարցադրումներից: Մասնավորապես.
- առաջին ատյանի դատարանի կողմից հաստատված փաստերի շրջանակը
վերաքննիչ դատարանի կողմից կարող է փոփոխվել միայն դատարանի կողմից թույլ
1

Տե՜ս Чесовской Е. Действует ли принцип объективной истины в гражданском процессе? //
Российская юстиция. 2001, № 5, էջ 17:
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տրված սխալի ակնհայտ լինելու դեպքում: Գտնում ենք, նման մոտեցումը բոլորովին
արդարացված չէ. վերացման և շտկման են ենթակա առաջին ատյանի դատարանի
կողմից թույլ տրված բոլոր, այլ ոչ թե` միայն ակնհայտ սխալները,
- անհասկանալի է, թե ինչու է վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից
նոր փաստ հաստատելու լիազորությունը սահմանվել ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 219-րդ հոդվածի և՜ 3-րդ, և՜ 4-րդ մասերում,
- ստորադաս դատարանի կողմից հաստատման ենթակա, սակայն չհաստատված
փաստը վերաքննիչ դատարանի կողմից կարող է հաստատվել միայն այն դեպքում,
երբ բողոք բերած անձն իր բողոքում վիճարկում է դատարանի կողմից տվյալ փաստի
չհաստատումը: Մինչդեռ ՔԴՕ-ի 219 հոդվածի 4-րդ մասը նման պահանջ չի
նախատեսում,
- անհասկանալի է, թե ինչու են վերաքննիչ դատարանի քննարկվող լիազորությունները սահմանված բացառապես իրավունքի, այլ ոչ թե պարտականության տեսքով: Օրենքով նախատեսված պայմանների առկայության դեպքում նշված լիազորությունների կիրառումը (առաջին ատյանի դատարանի կողմից հաստատված փաստը
չհաստատելը, առաջին ատյանի դատարանի կողմից չհաստատված փաստը հաստատելը) պետք է հանդիսանա վերաքննիչ դատարանի պարտականությունը:
Հետևաբար, գտնում ենք, որ ՔԴՕ-ի 219-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերը որոշակի խմբագրման կարիք ունեն: Առաջարկում ենք վերը նշված նորմերը վերաշարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.

«3. Վերաքննիչ բողոքի քննության ժամանակ առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտով հաստատված փաստերն ընդունվում են որպես հիմք, բացառությամբ
այն դեպքերի, երբ բողոքում վիճարկվում է որևէ փաստ, և վերաքննիչ դատարանը
գործում առկա ապացույցների հետազոտման արդյունքում հանգում է այն եզրակացության, որ տվյալ փաստը հաստատված համարելիս առաջին ատյանի դատարանը
սխալ է թույլ տվել: Նման դեպքերում վերաքննիչ դատարանը պարտավոր է հաստատված չհամարել առաջին ատյանի դատարանի հաստատած փաստը:
4. Եթե առաջին ատյանի դատարանն իր դատական ակտով հաստատված չի համարել որևէ փաստ, որը պարտավոր էր հաստատված համարել` ելնելով գործում առկա ապացույցներից, ապա վերաքննիչ դատարանը պարտավոր է հաստատված համարել այդ փաստը, եթե բողոքում վիճարկվում է առաջին ատյանի դատարանի կողմից տվյալ փաստի չհաստատումը»:
Բացի այդ, առաջարկում ենք քննարկվող հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությունն ունեցող դրույթով.

«4.1. Սույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով նախատեսված լիազորությունները վերաքննիչ դատարանի կողմից կարող են կիրառվել միայն այն դեպքում, եթե առաջին
ատյանի դատարանի կողմից հետազոտված ապացույցների հիման վրա հնարավոր է
նման եզրահանգումներ կատարել: Վերաքննիչ դատարանը չի կարող կիրառել սույն
հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասով սահմանված լիազորությունները` հիմնվելով վերաքննիչ
դատարան ներկայացված նոր ապացույցների վրա»:
Առաջին ատյանի դատարանի կողմից հաստատված փաստերի շրջանակը փոփոխելու վերաքննիչ դատարանի լիազորությունը սերտորեն կապված է վերաքննիչ
դատարանի կողմից ապացույցների հետազոտման և գնահատման գործընթացի հետ:
Վերաքննիչ դատարանին առաջին ատյանի դատարանի կողմից հաստատված փաստերի շրջանակը փոփոխելու լիազորության տրամադրումը ենթադրում է, որ
վերաքննիչ դատարանը նույնպես պետք է ունենա գործում առկա ապացույցները
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կրկնակի հետազոտելու և գնահատելու հնարավորություն: Այն դեպքում, երբ
վերաքննիչ բողոքը ներկայացվել է գործում առկա ապացույցները սխալ գնահատված
լինելու և փաստական հանգամանքները ոչ ճիշտ կամ թերի հաստատված լինելու
հիմքով, վերաքննիչ դատարանը, բողոքի հիմնավորվածությունը պարզելու նպատակով, պետք է վերանայի գործի փաստական կողմը, ինչը ենթադրում է ապացույցների
վերագնահատում, ինչն էլ իր հերթին ենթադրում է դրանց հետազոտում վերաքննիչ
դատարանի կողմից:
Մինչդեռ ՔԴՕ-ի 217-րդ հոդվածը (որը սահմանում է վերաքննիչ դատարանում
գործի քննության կարգը) չի պարունակում որևէ դրույթ վերաքննիչ դատարանում ապացույցների հետազոտման ընթացակարգի մասին, ինչը, մեր կարծիքով,
հիմնավորված չէ:
Անդրադառնալով առաջին ատյանի դատարանի կողմից հաստատված փաստերի
շրջանակը փոփոխելու լիազորությանը՝ հետաքրքրական է նշել, որ Անգլիայում տվյալ
լիազորության կիրառումը պրակտիկայում կախման մեջ է դրված այն հանգամանքից,
թե ինչպիսի ապացույցների հետազոտման հիման վրա է հաստատվել այդ փաստը:
Ենթադրվում է, որ վերաքննիչ դատարանը խուսափում է այն փաստերը փոփոխելուց,
որոնք հաստատվել են վկաների ցուցմունքների հիման վրա1: Տրամաբանությունը այն
է, որ վերաքննիչ դատարանը վկաների հարցաքննություն (վկայի ցուցմունքի հետազոտություն) չի իրականացնում, հետևաբար օժտված է դրանց հիման վրա հաստատված
փաստերի իսկությունը ստուգելու միայն սահմանափակ հնարավորություններով:

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИОННОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА РА В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Ваагн Григорян

Аспирант кафедры гражданского процесса ЕрГУ

Статья посвящена ряду проблем, связанных с организационно-распорядительными полномочиями апелляционного суда РА. В статье рассмотрены вопросы, связанные с принятием апелляционной жалобы к производству апелляционного суда,
а также проблемы касающиеся приостановления производства по делу апелляционным судом в стадии апелляции.
В статье также рассмотрены проблемы, касающиеся принятия новых
доказательств и установки новых фактических обстоятельств апелляционным
судом. В результате автор предлагает внести несколько поправок к Гражданскопроцессуальному кодексу РА.

1

Տե՜ս Система гражданского процесса Англии: судеб. разбирательство, медиация и
арбитраж / Нил Эндрюс, пер. с англ., под ред. Р.М. Ходыкина. М.: Инфотропик Медиа, 2012,
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PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE ORGANIZATIONAL
AND REGULATORY AUTHORITIES OF THE COURT OF
APPEAL OF RA IN CIVIL PROCEEDINGS
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____________________

The article is devoted to a number of issues related to organizational and regulatory
powers of the Court of Appeal of RA. The problems related to admission of the appeal by
the Court of Appeal of RA as well as issues relating to the suspension of the proceedings
by the Court of Appeal are discussed in this article.
The article also deals with the problems related to the acceptance of new evidence
by the Court of Appeal and establishment of new facts by the Court of Appeal. As a
result, the author suggests several amendments to the Civil Procedure Code of RA.
բառեր` վերաքննիչ դատարանի գործառութային լիազորություններ,
վերաքննիչ
դատարանի
կազմակերպական-կարգադրիչ
լիազորություններ,
վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելը, գործի վարույթը կասեցնելը, վերաքննիչ
դատարանի կողմից նոր ապացույց ընդունելը, վերաքննիչ դատարանի կողմից նոր
փաստ հաստատելը:
Բանալի

слова:
функциональные
полномочия
апелляционного
суда,
организационно-распорядительные полномочия апелляционного суда, принятие
апелляционной жалобы к производству, приостановление производства по делу,
принятие новых доказательств апелляционным судом, установка новых
фактических обстоятельств апелляционным судом.
Ключевые

Key words: functional authorities of the Court of Appeal, organizational and regulatory
powers of the Court of Appeal, admission of the appeal, suspension of the proceedings,
acceptance of new evidence by the Court of Appeal, establishment of new facts by the
Court of Appeal.
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ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ
Տիգրան Խաչիկյան

ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ
__________________________________

Պետության մաքսային քաղաքականության իրականացման միջոցների շարքում
կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում մաքսային հսկողության ինստիտուտը, որը ծանրաշկիռ դեր ունի մաքսային օրենսդրության խնդիրների կենսագործման հարցում:
Բնորոշ է, որ ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասով այն ամրագրված է
որպես Հայաստանի Հանրապետության մաքսային քաղաքականության նպատակ (ՀՀ
մաքսային օրենսգիրք 4-րդ հոդված 2-րդ մաս1): Ակնհայտ է, որ քննարկվող ինստիտուտի բովանդակության մեջ ներառվող բաղադրիչները հնարավորություն են տալիս
առավել համակողմանի և արդյունավետ ապահովելու մաքսային գործի իրականացումը և մաքսային իրավահարաբերությունների կայուն և դինամիկ զարգացումը: Բնականաբար, խնդրո առարկա ինստիտուտի վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացումն առավել քան արդիական է` պայմանավորված նաև այն հանգամանքով, որ ներպետական մաքսային օրենսդրությամբ դեռևս հստակ կարգավորված չեն մաքսային
հսկողության էության, դրա իրավական և փաստական հիմքերի, իրականացման իրավաչափության չափանիշների հետ կապված հարցերը: Ասվածն առավել հիմնավորվում է, քանի որ «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում2, ի տարբերություն
ՀՀ մաքսային օրենսգրքի, տրված չէ մաքսային հսկողության իրավական բնորոշումը:
Սույն հոդվածի շրջանակներում վերլուծվել են մաքսային հսկողության էությունը,
դրա կապը վերահսկողության և ստուգման ինստիտուտների հետ, մաքսային հսկողության իրավակարգավորմանը վերաբերող ընդհանուր դրույթներ, քննության առարկա են դարձել մաքսային հսկողության իրականացման՝ օրենսդրությամբ ամրագրված
սկզբունքները, դրանց հարաբերակցությունը վարչարարության ելակետային
սկզբունքների հետ:
Ընդ որում, խնդրի կարևորությունը պայմանավորված է այն հայտնի իրողությամբ,
որ ցանկացած ինստիտուտի ինկորպորացման ժամանակ անհրաժեշտ է հստակ
պատկերացում կազմել իրավունքի տվյալ ճյուղի համակարգում դրա դերի, տեղի և
գործառութային առաքելության մասին: Միայն այդպիսի հստակ հիմնավորված, դոկտրինալ պատկերացումը կարող է համապատասխանել սուբյեկտ-գործառույթ-լիազորություն եռամիասնության ներդաշնակության գաղափարին:
Այսպես, մասնագիտական գրականության մեջ տարբեր մոտեցումներ են արտահայտվել մաքսային հսկողության էության վերաբերյալ: Ա. Ս. Դանիելյանը մաքսային
հսկողությունը բնորոշում է որպես մաքսային մարմինների կողմից մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների, փաստաթղթերի և
տեղեկությունների ստուգում, որոնք անհրաժեշտ են մաքսային նպատակների իրականացման համար, ինչպես նաև՝ մաքսային գործի ոլորտում ձեռնարկատիրական գոր-

1

Օրենսգիրքն ուժը կորցրել է 17.12.14 ՀՕ-241-Ն ՀՀ օրենքով 02.01.2015 թվականին,
բացառությամբ «Մաքսային կարգավորման մասին» 17.12.2014թ. ՀՀ օրենքի 259-րդ հոդվածով
սահմանված դրույթների:
2
Այսուհետ` կրճատ Օրենք:
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ծունեության (մաքսային ծառայությունների շուկայի) հսկում: 1 Հեղինակների մեկ այլ
խումբ պնդում է, որ մաքսային հսկողությունը մաքսային մարմինների կողմից իրականացվող միջոցառումների համակցություն է, որն իրականացվում է մաքսային գործին
վերաբերող մաքսային օրենսդրության, ինչպես նաև այլ օրենքների և միջազգային իրավական ակտերի պահանջների պահպանման նպատակով2: Համանման տեսակետ
է արտահայտում նաև Վ. Գ. Դրոգանովան, ում համոզմամբ մաքսային հսկողության
խնդիրներն ուղղակիորեն բխում են մաքսային գործի խնդիրներից, որոնց իրականացումը դրված է մաքսային մարմինների վրա3:
Մեր համոզմամբ, մաքսային հսկողության ինստիտուտը բնորոշելիս անհրաժեշտ
է հստակորեն տարբերակել «հսկողություն» և «ստուգում» եզրույթները, որոնք ամենևին չեն նույնանում: Հարկ է նկատել, որ նշված արտահայտությունները նույնիսկ օրենսդրական մակարդակով ոչ միշտ է, որ գործածվում են միասնական նշանակությամբ: Այսպես, մեր համոզմամբ, հսկողությունը ենթադրում է որոշակի պարբերականություն, իրականացման տևականություն և անընդհատություն, ինչը ստուգմանը բնորոշ հատկանիշ չէ: Վերջինս սոսկ որոշակի ժամանակամիջոցում և կոնկրետ փաստի
հիման իրականացվող գործողությունների համակցություն է, որի իրականացմամբ դադարում են նաև դրա հետ կապված իրավական հետևանքները: Օրինակ, տնտեսվարող սուբյեկտը չի կարող մշտապես լինել ստուգման ենթակվող օբյեկտ, մինչդեռ վերջինս մշտապես գտնվում է հարկային-մաքսային մարմինների հսկողությոն ներքո:
Փաստորեն, ստացվում է այնպես, որ ստուգումը հսկողության առարկայացման,
դրսևորման ձևերից մեկն է:
Ընդ որում, դրա մասին է վկայում նաև Միության օրենսգրքով սահմանված իրավակարգավորումը: Այսպես, օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի համաձայն` մաքսային հսկողության ձևերն են՝
• փաստաթղթերի և տեղեկությունների ստուգումը (…),
• ապրանքների՝ հատուկ դրոշմանիշներով դրոշմավորման, դրանց վրա նույնա-

կանացման նշանների առկայության ստուգումը (…),
• ապրանքների հաշվառման համակարգի և հաշվետվությունների ստուգումը:
Նշված իրավակարգավորումից ուղղակիորեն բխում է, որ ստուգումը հսկողության իրականացման ձևերից մեկն է:
Եվս մի տարբերություն. ստուգման ավարտը ենթադրում է կոնկրետ որոշման ընդունում, որով կամ արձանագրվում են օրենսդրության խախտումներ, կամ սահմանվում է սուբյեկտի գործունեության համապատասխանությունը կիրառման ենթակա օրինադրույթների պահանջներին: Մինչդեռ հսկողության արդյունքն ամենևին չի ենթադրում որոշման պարտադիր կայացում:
Բացի այդ, գտնում ենք, ստուգումն առավելապես ենթադրում է պարտադիր կիրառման ենթակա իրավադրույթների հետ վերլուծությամբ և համադրմամբ սուբյեկտի
գործունեության փաստաթղթաշրջանառության օրինականության ստուգում:
Մինչդեռ հսկողությունն առավել ընգրկուն արտահայտություն է և ենթադրում է օրինադրույթների պահպանման նպատակով սուբյեկտի կողմից իրականացվող գործու1

Տե՜ս Ա. Ս. Դանիելյան, Մաքսային գործի իրավական հիմունքները: Ուսումնական ձեռնարկ, Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 86-87:
2
Տե՜ս Комментарий к Таможенному кодексу РФ / Под обш. ред. В.А. Максимцева, Б.Н.
Габричидзе.-М., 1997.
3
Տե՜ս Таможенное право: Учебное пособие / Под ред. В.Г. Драганова М.М. Рассолова -М.:
ЮНИТИДАНА, 2001. - с. 315.
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նեության համակողմանի և համալիր գնահատում` անկախ նշված գործունեության իրականացման գրավոր ձևից:
Ինչպես արդեն նշվեց, «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքով դեռևս
սահմանված չէ մաքսային հսկողության իրավական բնորոշումը: Փոխարենը 2015
թվականի հունվարի մեկից արդեն իսկ ՀՀ ներպետական օրենսդրության բաղադրիչ և
անբաժանելի մաս համարվող Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի1 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 31) կետը մաքսային հսկողությունը բնորոշում է որպես Մաքսային

միության մաքսային օրենսդրության և Մաքսային միության անդամ պետությունների օրենսդրության պահպանման նպատակով մաքսային մարմինների կողմից, նաև՝ ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառմամբ իրականացվող միջոցառումների ամբողջություն2:
Վկայակոչված իրավադրույթի բովանդակային վերլուծությունից պարզ է դառնում,
որ մաքսային հսկողությունն իրենից ներկայացնում է որոշակի միջոցառումների համակարգ, որոնք միտված են ապահովելու միջազգային պայմանագրերով և օրենքներով
առկա իրավական կարգադրագրերի իրականացումը: Պարզապես օրենսդրական մակարդակով դեռևս մշակված չէ միասնական մոտեցում այն հարցի կապացությամբ, թե
ինչի հիման վրա է իրականացվում մաքսային հսկողություն, ինչ ընդհանուր պահանջների պետք է բավարարի այն: Ավելին, չնայած Օրենքում ընդհանուր գծերով նախատեսվել են մաքսային հսկողության իրականացման սկզբունքները, այսուհանդերձ չի
մանրամասնվել դրանցից յուրաքանչյուրի (օրինակ՝ ընտրողականության) բովանդակությունը:
Ինչպես նշում է Ա. Ս.Դանիելյանը, պետական հսկողության ծավալն ու բովանդակությունը սահմանելը գործունեության տարբեր ոլորտներում բավականին բարդ
խնդիր է: Պահանջվում է խիստ կողմնորոշում ինչպես հսկողության օբյեկտների և մեթոդների ընտրության հարցում, այնպես էլ հսկողական լիազորություններ ունեցող
սուբյեկտների գործողություններում 3 : Օրենսդրական համապատասխան կարգավորումների բացակայության պատճառով անհրաժեշտություն է առաջանում գիտավերլուծական դիտանկյունից պարզել մաքսային հսկողության իրականացման ընդհանուր
դրույթները, միջոցառումների օրինականության չափանիշները:
Մեր համոզմամբ, մաքսային հսկողության էությունը պարզելու համար անհրաժեշտ է պարզել` դրա բովանդակության մեջ ներառվող բաղադրիչները համադրելի՞ են
արդյոք հսկողության գաղափարին: Ասվածը հիմնավորվում է հատկապես այն հանգամանքի հաշվառմամբ, որ յուրաքանչյուր ինստիտուտ պետք է ունենա գործառութային
հստակ առաքելություն, լիազորությունների յուրատիպություն, որպեսզի այն չհատվի
այլ ինստիտուտների գործառույթների հետ: Ակներև է, որ հենց այդ գաղափարն է
դրված իրավաստեղծագործության հիմքում: Ինչպես ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգում, Հայաստանի
Հանրապետության համար առանցքային խնդիր շարունակում է մնալ պետաիշխանական լիազորություններով օժտված մարմինների սահմանադրական գործառույթների
ու իրավասության ներդաշնակումը, դրանց հայեցողության սահմանների հստակեցու1

Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне
глав государств от 27.11.2009 N 17): Այսուհետ նաև` Միության օրենսգիրք:
2
Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ գրեթե նույն իրավական բնորոշումն ամրագրվել է
նաև ՀՀ մաքսային օրենսգրքով:
3
Տե՜ս Ա. Ս. Դանիելյան, նշվ. աշխատ., էջ 91:
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մը, իրավունքով իշխանության սահմանափակման իրական նախադրյալների ստեղծումը: Դա հիմնական ճանապարհն է՝ հաղթահարելու սուբյեկտիվիզմի ու կամայականության դրսևորումները, ստվերային երևույթները` պետաիշխանական լիազորություններն իրականացնելիս1:
Նման պայմաններում օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է առաջանում պարզաբանել`
ի վերջո ապրանքների տեղափոխման պահին մաքսային մարմինների կողմից իրականացվող միջոցառումների համակցությունը հսկողությու՞ն է, թե՞ վերահսկողություն:
Հարկ է նշել, որ իրավաբանական գրականության մեջ վերահսկողությունը բնորոշվում է որպես գործունեության ձև, որն ուղղված է օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված խնդիրների կենսագործմանը, կարգապահության պահպանմանը,
ֆինանսական միջոցների և գույքի պատշաճ օգտագործմանը, քաղաքացիների դիմումների, առաջարկությունների և բողոքների լուծման աշխատանքների կազմակերպմանը 2 : Մեկ այլ բնորորշմամբ, որպես վերահսկողության նպատակ` սահմանվում է
գործադիր մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից օրենսդրության
պահպանումը, միջոցների ծախսման տնտեսվարության և նպատակահարմարության
ապահովումը, պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացումը 3 : Ա. Ա
Պետրովիչը վերահսկողությունը բնորոշում է որպես գործառույթ, որը սերտորեն փոխկապակցված է օրինականության և կարգապահության, ինչպես նաև պետական կառավարման հետ4:
Փաստորեն նման բնորոշման պարագայում պարզ է դառնում, որ վերահսկողությունը, օրենսդրության պահանջներին կոնկրետ արարքի համապատասխանության
հարցը որոշելուց զատ, ներառում է նաև տվյալ արարքի արդյունավետության, նպատակայնության որոշման իրավասությունը, ինչն ակնհայտորեն հսկողության կառուցակարգի մեջ չի ներառվում:
Քննարկվող ինստիտուտն իր համակարգային ամբողջականության մեջ դիտարկելու համար անհրաժեշտ է կոնկրետացնել նաև դրա խնդիրները: Ակներև է, որ գործող իրավակարգավորման պայմաններում մաքսային հսկողության էությունն ուղղակիորեն պայմանավորված է միջազգային պայմանագրերով, ինչպես նաև օրենքներով
ամրագրված դրույթների պահպանման նպատակով: Այլ կերպ ասած` մաքսային հսկողության խնդիրն է պարզել` ապրանքների տեղափոխման պահին հայտարարատուի
կողմից պահպանվե՞լ են արդյոք օրենքի պահանջները, թե՞ առկա են շեղումներ: Հակառակ դեպքում, հսկողության հասկացության տարածական ընկալման պարագայում
անհարկի կընդլայնվի այն` վերածվելով վերահսկողության, որն առավելապես միտված է կատարված գործողությունների արդյունավետության, դրանց կատարման
նպատակայնության ստուգումը:
Այսպես, Օրենքի 121-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` մաքսային հսկողության

իրականացման արդյունավետության բարձրացման նպատակով մաքսային մարմինները մաքսային հսկողության իրականացման ժամանակ կիրառում են ռիսկերի կառա1

Տե՜ս Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ
http://www.moj.am.
2
Տե՜ս Конституцинного право. Энциклопедический словарь. Ответственный редактор и
руководитель авторского коллектива- доктор юридических наук, профессор С. А. Авагян. М.:
Издательство НОРМА, 2000, էջ 322.
3
Տե՜ս Административное право: Учебник/Под ред. Ю.М.Козлова, Л.Л.Попова.-М.: Юристь,
1999, էջ 437:
4
Տե՜ս Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право Российсков
Федерации. Учебник.-М.: Издательство Зерцало, 1996, էջ 391:
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վարման համակարգ։
Նույն հոդվածի 3-րդ մասն ամրագրում է, որ ռիսկերի կառավարման համակարգը
հիմնված է մաքսային մարմինների ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման վրա`
Միության մաքսային օրենսդրության և Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսդրության խախտումները կանխարգելելու և մաքսային մարմիններին վերապահված հսկողության այլ ձևերն իրականացնելիս այնպիսի խախտումներին հակազդելու
նպատակով, որոնք`
(…)
վտանգում են հայրենական ապրանք արտադրողների մրցունակությունը,
առնչվում են մաքսային մարմիններին վերապահված Միության և Հայաստանի
Հանրապետության այլ շահերին :
Կարծում ենք, այնքանով, որքանով մաքսային մարմինների գործունեության իրավական բաղադրիչ է նաև մաքսային ռիսկերի կառավարման ինստիտուտը, մաքսային
մարմինների կողմից իրականացվող միջոցառումները չեն ներառում բացառապես
հսկողական տարրեր: Խնդիրն այն է, որ ռիսկերի կառավարման ինստիտուտի միջոցով մաքսային մարմիններն ապահովում են նաև բարենպաստ պայմաններ արտաքին
տնտեսական գործունեության մասնակիցների համար, որպիսի գործառույթն առավելապես վերահսկողություն է, քան հսկողություն:
Օրինակ, վերահսկողության պարագայում ստուգման են ենթարկվում մաքսային
իրավահարաբերությունների մասնակիցների կողմից իրականացվող գործարարական
գործունեության արդյունավետությունը, դրա բարձրացումը խոչընդոտող մարտահրավերները: Որպես դրա միջոց` կիրառվում են ապրանքների ներմուծման-արտահանման, ռիսկերի գնահատման և կանխատեսման տարատեսակ ուղեցույցներ: Մեր համոզմամբ, այն պահից, երբ մաքսային հսկողության շրջանակներում գնահատման են
ենթարկվում նաև հայրենական արտադրողների տնտեսական շահերը, տնտեսական
անվտանգության, ներքին շուկայի պաշտպանվածության և նմանատիպ այլ հարցեր,
իրականացվող միջոցառումների համակցությունն առավելապես վերաճում է վերահսկողության: Ակներև է, որ վերը հիշատակված շահերը գնահատման ենթարկելիս մաքսային մարմինը պետք է կիրառի հանրային շահի օբյեկտիվ գնահատման վրա հիմնված հայեցողական լիազորություն` inter alia՝ որոշելով կոնկրետ ապրանքի տեղափոխման նպատակահարմարության հարցը, որը հսկողության շրջանակներում չի կարող ներառվել:
Ընդ որում, եզրաբանական խառնաշփոթն առկա է նաև Միության մաքսային օրենսգրքով, որով նույնպես դեռևս համարժեքորեն չեն իմաստավորվել նշված երկու
եզրույթները: Մասնավորապես, օրենսգրքի տարբեր հոդվածներում անհարկի գործածվել է «վերահսկողություն» եզրույթը առանց մատնանշելու դրա շոշափելի տարբերությունը «հսկողություն» եզրույթից (Միության օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-

րդ կետ, 333-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 368-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասեր):
Ավելին, նույն օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի համաձայն` Մաքսային միության մաքսային տարածքում մաքսային մարմիններն ապահովում են
հետևյալ հիմնական խնդիրների իրագործումը՝ (…) մաքսային միության մաքսային օրենսդրության և Մաքսային միության անդամ պետությունների այլ օրենսդրության իրականացման ապահովում, որի իրականացման նկատմամբ վերահսկողությունը
դրված է մաքսային մարմինների վրա: Մինչդեռ, ինչպես արդեն նշվեց, մաքսային
հսկողությունը օրենսգրքով սահմանված է որպես օրենսդրության պահպանման նպատակով իրականացվող միջոցառումների համակցություն: Ակներև է, որ օրենսգրքով
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նույնպես այս հարցի առնչությամբ չի դրսևորվել միասնական մոտեցում, և միևնույն
երևույթը մատնանշելիս կիրառվել են օրենսդրական տարբեր եզրույթներ:
Պակաս կարևոր չէ նաև այն հարցի պարզաբանումը, թե ինչ դեր է զբաղեցնում
մաքսային հսկողությունը մաքսային մարմինների համար: Մաքսային օրենսդրությամբ
դեռևս հստակեցված չեն մաքսային մարմինների նպատակները, խնդիրները և դրանց
իրականացմանը միտված գործառույթները:
Հատկանշական է, որ Օրենքում մաքսային հսկողության իրականացումը դիտարկվել է ոչ թե որպես մաքսային մարմինների խնդիր, այլ մաքսային մարմինների
գործառույթ (Օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ), ինչը, գտնում ենք, առավել
համապատասխանում է քննարկվող ինստիտուտի էությանը: Ակներև է, որ գործունեության նույն ձևը չի կարող միաժամանակ դիտվել և՜ գործառույթ, և՜ խնդիր: Վերջիններիս միջև անհրաժեշտ է իրականացնել որոշակի տարբերակում: Խնդիրն օրենսդրության տվյալ ճյուղի հիմնական նպատակի իրականացմանը միտված անհրաժեշտ
գործիք է, որն անխուսափելիորեն ենթադրում է նաև որոշակի գործառույթների իրականացում: Այլ կերպ ասած` գործում է գործառույթ-խնդիր-նպատակ հաջորդական
կապի կառուցակարգը: Մաքսային մարմինները, իրականացնելով արդյունավետ մաքսային հսկողություն, ապահովում են այնպիսի խնդիրների լուծումը, ինչպիսիք են` մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման ժամանակ խախտումների կանխարգելումը, բացահայտումը, մաքսավճարների, մաքսատուրքերի և օրենքով սահմանված
այլ պարտադիր վճարների գանձման ապահովումը, արժութային արժեքների փոխադրման համար սահմանված կարգի պահպանումը և այլն: Նշված հիմնարար
խնդիրները, ըստ էության, ուղղված են մեկ միասնական նպատակի կենսագործմանը,
որն ուղղակիորեն բխում է մաքսային գործի նպատակից, այն է` Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ինքնիշխանության, տնտեսական անվտանգության, տնտեսական շահերի և ներքին շուկայի պաշտպանվածության ապահովումը:
Այսպիսով, գտնում ենք, որ մաքսային հսկողության իրականացումն ինքին չի կարող համարվել մաքսային մարմինների խնդիր: Այն պարզապես մաքսային մարմիններին վերապահված գործառույթ է, որի միջոցով վերջիններս լուծում են իրենց առջև
դրված խնդիրները: Հետևապես, նպատակահարմար չենք համարում նաև դրա ամրագրումը Միության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում` որպես մաքսային մարմինների հիմնական խնդիր:
Մեր համոզմամբ` օրենսդրությամբ պետք է հստակ տարբերակում դրվեր մաքսային մարմնի գործառույթների և խնդիրների միջև` հաշվի առնելով սուբյեկտ-գործառույթ-լիազորություն եռամիասնականության կապի ներդաշնակությունը:
Ուշագրավ է նաև այն, որ Օրենքում դեռևս բավարար որոշակիությամբ կանոնակարգված չեն մաքսային հսկողության սկզբունքների շրջանակին և էությանը վերաբերող հարցերը, ինչը, կարծում ենք, պետք է համարել օրենսդրական լուրջ բացթողում:
Այսպես, թեև հանրային իրավունքի ոլորտում մաքսային մարմինների՝ արտաքին
բնույթ ունեցող գործողություններն իրենցից ներկայացնում են սովորական վարչարարություն, և դրանց նկատմամբ կիրառելի են «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին՚ ՀՀ օրենքով 1 սահմանված սկզբունքները, այսուհանդերձ
գտնում ենք՝ մաքսային հսկողության իրականացումը կարգավորող տիպական պահանջներ պետք է նախատեսված լինեին օրենսդրական մակարդակով, ինչն էլ իրավակիրառողին հնարավորություն կտար առավել արդյունավետ կողմնորոշվելու իրա1

Ընդունվել է 18.02.2004թ., ուժի մեջ է մտել 31.12.2004թ.: Տե´ս ՀՀՊՏ 2004.03.31/18 (317):
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վաբանորեն արժևորվող սեփական վարքագծի ընտրության ժամանակ: Մինչդեռ գործող իրավակարգավորմամբ պատշաճ սահմանված չեն մաքսային հսկողության իրականացման ելակետային կողմնորոշիչներ: Բանն այն է, որ մաքսային հսկողությունը
մաքսային օրենսդրության շրջանակներում գործառող այն ինստիտուտն է, որի իրականացումը, մաքսային իրավունքի կոնկրետ սկզբունքներից զատ, պահանջում է նաև
ուրույն սկզբունքների սահմանում: Նման առաջարկի նախադրյալ է համարվում մաքսային հսկողության շրջանակներում ներառվող միջոցառումների իրականացման ընդհանուր կողմնորոշիչներ սահմանելու անհրաժեշտությունը, որն անհամեմատ դյուրին
կդարձներ իրավակիրառողի գործունեությունը: Ընդ որում, խնդիրը լուծված չէ նաև
«Մաքսային հսկողության իրականացման մեթոդիկան սահմանելու մասին՚ ՀՀ կառավարության որոշմամբ1, որով սոսկ կարգավորվել է մաքսային հսկողության շրջանակում ներառվող միջոցառումների իրականացման մեթոդական ուղենիշները2:
Բնորոշ է, որ, ի տարբերություն նախկինի, որի շրջանակներում ընդհանրապես
կանոնակարգված չէին մաքսային հսկողության սկզբունքների շրջանակն ու բովանդակությունը, գործող իրավակարգավորմամբ օրենսդիրը սահմանել է որոշակի ուղենիշներ:
Այսպես, Օրենքի 120-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն`մաքսային հսկողության

իրականացման ժամանակ մաքսային մարմինները կիրառում են ընտրողականության
սկզբունքը և սահմանափակվում են Հայաստանի Հանրապետության և Միության մաքսային օրենսդրության դրույթների պահպանման համար բավարար մաքսային հսկողության ձևերով: Հարկ է նկատել, որ նույն ձևակերպումն առկա է նաև Ռուսաստանի

Դաշնության մաքսային օրենսգրքի3 358-րդ հոդվածում:
Ընտրողականության սկզբունքը, փաստորեն, մաքսային մարմիններին վերապահված հայեցողական լիազորությունն է՝ կիրառելու մաքսային հսկողության ձևերից
որևէ մեկը: Այն մաքսային հսկողության շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների ընտրության հայեցողական որոշակի ազատությունն է` սահմափակված գործադրված միջոցի և հետապնդվող նպատակի միջև օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող
համաչափության գաղափարով: Ինչպես նշում է Բ.Ն. Գաբրիչիձեն, անհրաժեշտությյան դեպքում մաքսային մարմինները մաքսային հսկողության շրջանակում կարող են կիրառել ցանկացած միջոցառում, այսուհանդերձ նրանք էապես կաշկանդված
են ընտրելու այն ձևը, որն անհրաժեշտ է մաքսային օրենսդրության խնդիրների կենսագործման համար4:
Ընդ որում, ինչպես և հայեցողական ցանկացած լիազորության կիրառման պարագայում, այնպես էլ այս դեպքում վարչական մարմինը սահմանափակված է կիրառելու
հսկողության այն կառուցակարգը, որն անհրաժեշտ է հետապնդվող նպատակին հասնելու համար: Այլ կերպ ասած` նշված երկու սկզբունքների համակցությունն ոչ այլ ինչ
է, քան վարչարարության մեջ գործառող հայեցողական լիազորությունների սահմանափակման յուրատիպ դրսևորում մաքսային վարչարարության շրջանակներում:
1

Ընդունվել է 24.03.2001թ., ուժի մեջ է մտել 21.04.2001թ.: Տե´ս ՀՀՊՏ 2001.04.11/11 (143):
Հատկանշական է, որ նշված որոշմամբ չեն կարգավորվել ապրանքների և տրասնպորտային
միջոցների հետ բացթողումային հսկողության իրականացման մեթոդիկայի առանձնահատկությունները:
3
Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային օրենսգիրք, N 61-ФЗ от 28 мая 2003 года N 106 (3220)
http://www.tks.ru/.
4
Տե՜ս Таможенное право.Учебник для вузов. Отв. редактор проф. Б. Н. Габричидзе. -М.:
Издательство БЕК, 1995, էջ 264:.
2
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Նման պայմաններում գտնում ենք՝ ընտրողականության սկզբունքի առանձնացումը` որպես կոնկրետ ինստիտուտի կիրառման առանձին սկզբունք, նպատակահարմար չէ: Ակներև է, որ օրենքում թվարկված մաքսային հսկողության իրավական ձևերն
ակնհայտորեն պետք է իրականացվեն մաքսային մարմինների կողմից որոշակի ողջամիտ հայեցողությամբ, իսկ ընտրողականության սկզբունքի ողջ իրավական բովանդակությունն այն է, որ հսկողական այդ ձևերն ընտրվում են մաքսային մարմինների կողմից: Ստացվում է այնպես, որ վերջինս չունի ինքնուրույն իրավական բովանդակություն, այլ գործում է որպես վարչական հայեցողության բաղադրատարր: Հետևապես,
նշված երկու սկզբունքներն ազատորեն կարող են ներառվել հայեցողական լիազորությունների սահմանափակման վարչարարության հայտնի սկզբունքի շրջանակներում, քանի որ վերջինս համընդգրկուն հիմնարար դրույթ է, որը ներառում է նաև կամայական արգելքի, համաչափության, իրավահավասարության ելակետային գաղափարները («Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին՚ ՀՀ օրենք,

հոդված 6-րդ):
Ասվածը հիմնավորվում է նաև այն հանգամանքով, որ մաքսային հսկողությունը,
ըստ էության, վարչական մարմնի կողմից իրականացվող վարչարարություն է: Այսպես, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին՚ ՀՀ օրենքի 3-րդ
հոդվածի 2-րդ մասը վարչարարությունը բնորոշում է որպես վարչական մարմինների

արտաքին ներգործություն ունեցող գործունեություն, որը եզրափակվում է վարչական
կամ նորմատիվ ակտերի ընդունմամբ, ինչպես նաև գործողություն կամ անգործություն, որն անձանց համար առաջացնում է փաստական հետևանքներ:
Ակներև է, որ մաքսային հսկողությունը մաքսային գործի բաղադրիչ է, որի պատշաճ իրականացմամբ որոշվում է ՀՀ մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման օրինականության և թույլատրելիության հարցը:
Այլ կերպ ասած` դրա կենսագործումն անձանց համար առաջացնում է փաստական
հետևանքներ, որը վարչարարության բնութագրիչներից մեկն է: Բացի այդ, մաքսային
հսկողությունն արտաքին ներգործություն ունեցող գործունեության ձև է, իրականացվում է վարչական մարմնի ներհամակարգային շրջանակներից դուրս: Հետևաբար, որպես գործունեության ձև` մաքսային հսկողության նկատմամբ կիրառելի են բոլոր այն
սկզբունքները, որոնք վարչարարության իրականացման համար ունեն ելակետային
նշանակություն:
Բացի այդ, մաքսային հսկողության իրականացման սկզբունք է համարվում նաև
ռիսկերի կառավարման համակարգի վրա հիմնված լինելու պահանջը: Ուշագրավ է,
որ ռիսկերի կառավարումը` որպես մաքսային հսկողության սկզբունք, ամրագրված է
նաև Միության օրենսգրքով սահմանված մաքսային հսկողության իրավական բնորոշմամբ: Այսպես, Միության օրենսգրքի 127-րդ հոդվածի 8-րդ կետի համաձայն` ռիսկ է

համարվում Մաքսային միության մաքսային օրենսդրության և (կամ) Մաքսային միության անդամ պետությունների օրենսդրության չպահպանման հավանականության աստիճանը:
Հարկ է նկատել, որ նման ձևակերպումը խիստ ընդհանրական է և թույլ չի տալիս
արդյունավետորեն կողմնորոշվելու ռիսկի գնահատման ժամանակ: Ողջ խնդիրն այն
է, որ օրենսդրություն չպահպանելու բոլոր դեպքերը չէ, որ ներառվում են «ռիսկ» եզրույթի ոլորտում: Մաքսային հսկողության իմաստով ռիսկ կարող է համարվել այն
խախտումների հավանականությունը, որոնք տեղի են ունենում ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների ներմուծման, արտահանման, փոխադրման, տեղափոխման պահին:
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Ռիսկի գնահատման հարցում ակնհայտորեն պետք է դրվի սոցիալական հիմնավորվածության, կարողությունների, ռեսուրսների համարժեք գնահատման, նպատակայնության, դրանց պատշաճ գիտակցման գաղափարները:
Այսպիսով, առաջարկում ենք մաքսային օրենսդրությամբ ուղղակիորեն ամրագրել
մաքսային հսկողության իրականացմանը բնորոշ հետևյալ սկզբունքները.

1. Համաչափությունը մաքսային հսկողության ձևի և հետապնդվող նպատակի
միջև.
2. Մաքսային հսկողության շրջանակում ներառվող միջոցառումների իրականացման անվտանգությունը.
3. Մաքսային հսկողության իրականացումը` հիմնված ռիսկերի կառավարման
համակարգի գնահատման վրա:
Ինչևէ, մաքսային հսկողության իրականացման հիմքերի մասին խոսելիս անհրաժեշտ է դրանք տարբերակել փաստական և իրավական հիմքերի: Մաքսային հսկողության փաստական հիմքը անձի կողմից ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխումն է, որն էլ առաջացնում է անձի պարտավորությունը դրանք դարձնելու մաքսային հսկողության օբյեկտ: Մաքսային հսկողության իրականացման իրավական հիմքը մաքսային հարաբերությունները կարգավորող օրինադրույթների այն համակցությունն է, որը լիազորում է մաքսային մարմիններին մաքսային հսկողություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկությունների և փաստաթղթերի հիման վրա
իրականացնելու մաքսային հսկողության ձևերից որևէ մեկը՝ համապատասխան պայմանների առկայության դեպքում: Ընդ որում, մաքսային հսկողությունն իրականացվում
է փաստի ուժով, և դրա համար որևէ նախնական որոշում կամ թույլտվություն անհրաժեշտ չէ: Այդ մասին է վկայում նաև1973 թվականի մայիսի 18-ին Կիոտոյում ստորագրված` «Մաքսային ընթացակարգերի պարզեցման և ներդաշնակեցման մասին» միջազգային կոնվենցիան1, որի 3-րդ հոդվածն ամրագրում է անվերապահ պահանջ մաքսային
հսկողության ենթարկելու բոլոր ապրանքները` ներառյալ փոխադրամիջոցները, որոնք
մուտք են գործում մաքսային տարածք կամ դուրս են գալիս այդ տարածքից` անկախ
այն փաստից, թե դրանք ենթակա են տուրքեր և հարկեր գանձելու, թե ոչ: Նույնատիպ
իրավակարգավորում սահմանված է նաև Միության օրենսգրքի 94-րդ հոդվածի 6-րդ
մասի համաձայն` մաքսային հսկողություն իրականացնելիս մաքսային մարմինների կողմից դրա իրականացման համար որեւէ թույլտվություն, հանձնարարագիր կամ որոշում
չի պահանջվում, բացառությամբ օրենսգրքով նախատեսված դեպքերի: Ստացվում է
այնպես, որ մաքսային հսկողության ինստիտուտին բնորոշ են նաև իրականացման անընդհատությունն ու փաստի ուժով (ipso facto) իրականացվելու հատկանիշները:
Այսպիսով, գտնում ենք, որ մաքսային հսկողության իրավական բնորոշումն առաջին հերթին պետք է խարսխվի վերջինիս նպատակների, դրա առջև դրված խնդիրների
բացահայտման վրա, որոնց վերլուծությամբ կարելի է փաստել, որ մաքսային հսկողությունը պետության շահով, մասնավորապես անվտանգության, ներքին շուկայի և շրջակա
միջավայրի պաշտպանության ապահովման նկատառումներով պայմանավորված, ռիսկերի կառավարման վրա հիմնված համաչափ միջոցառումների համակցություն է, որը
միտված է ապահովելու մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման ժամանակ, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում` նաև դրանից հետո օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների պահպանումը:
1

Տե´ս «Մաքսային ընթացակարգերի պարզեցման եվ ներդաշնակեցման մասին» միջազգային
կոնվենցիա, ՀՀԱԳՆՊՏ 2014.04.30/1(27):
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В статье анализируется сущность таможенного надзора, принципы и задачи
его осуществления. В статье проанализировано содержание вышеуказанного
института, его отношение к институтам контроля и аудита, выявляет качества,
присущие ему, и дана юридическое обоснование со стороны автора. Кроме этого, в
статье обсуждены также принципы осуществления таможенного надзора, их
соотношение с первоначальными принципами управления. Статья особенна в том
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The article refers to the nature of customs control, as well as the implementation
principles and objectives. In this work the content of the given institute, its relartion with
the control and inspection institutions have been analyzed, the distinctive features and
the legal definition acceptable by the author have been singled out. Furthermore, the
implementation principles of the customs control, its relations with the fundamental
administrative principles have been discussed in this article. The article is noteworthy in
the sense that the recommendations and conclusions are made in accordence with the
legal regulations of the Customs Legislation of the Customs Union and "the RA Law on
Customs regulations". Taking into account the necessity of ensuring harmony of subjectfunction-institute, the role of the customs control in the function system of the customs
control has been clarified.
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Հարգելի´ հեղինակներ,
Հանդեսին նյութեր հանձնելիս խնդրում ենք
պահպանել հետևյալ պահանջները.

Խմբագրական խորհուրդը և խմբագրությունը կքննարկեն միայն այն նյութերը,
որոնք կուղարկվեն էլեկտրոնային փոստով կամ խմբագրություն կներկայացվեն
թղթային տարբերակով` էլեկտրոնայինի հետ միասին։
Հոդվածները, որպես կանոն առավելագույնը պետք է ունենա 25.000 տպագիր
նիշ` ներառյալ տողատակերը։
Նյութերն
ընդունվում
են
համապատասխան
բուհերի
ամբիոնների,
գիտահետազոտական հիմնարկների բաժինների երաշխավորության, ինչպես նաև
մասնագետի կարծիքի առկայության դեպքում։ Նյութին կից անհրաժեշտ է
ներկայացնել հոդվածի անգլերեն վերնագիրը, համառոտագիրը, հեղինակի
տվյալները։
Նյութերի ծավալը որոշելիս խնդրում ենք հիմք ընդունել հետևյալ պահանջները`
տեքստը տպագրվում է սովորական A4 չափի թղթի վրա, 1.5 տողաչափով, հիմնական
տեքստի տառերի չափը` 12, տողատակերի տառերի չափը` 10, լուսացքները` ձախից,
վերևից, աջից և ներքևից` 2 սմ, Unicode տառատեսակով` «Arial Unicode»։
Նորմատիվ ակտեր օգտագործելիս տեքստում պետք է նշել դրա տեսակը
(Հայաստանի Հանրապետության օրենք, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի
հրամանագիր և այլն), ընդունման ժամանակահատվածը (ընդունման օրը` թվերով,
ամիսը` տառերով, ընդունման տարին` քառանիշ թվերով, օրինակ` 2013 թվականի
դեկտեմբերի 12), չակերտներում նշել լրիվ (առանց կրճատումների) անվանումը
(օրինակ` ոչ թե ՀՀ, այլ Հայաստանի Հանրապետություն)։ Այս դեպքում տողատակում
բավարար է նշել հրատարակության աղբյուրը։
Տեքստում կարելի է նշել ակտի տեսակը, ամսաթիվը և առանց չակերտների
կրճատ անվանումը, որը կտա ճիշտ պատկերացում փաստաթղթի մասին։
Հեղինակներին խստիվ խորհուրդ է տրվում մինչև ուղարկելը մանրամասն
ստուգել
շարվածքի,
ինչպես
նաև
համապատասխան
իրավաբանական
հասկացությունների ճշտությունը։
Նյութի առաջին էջում` վերնագրից հետո, նշվում են տեղեկություններ հեղինակի
մասին, որոնք կարտացոլվեն մեր պարբերականում` հեղինակի անուն և ազգանունը
ամբողջությամբ, պաշտոնը և աշխատանքի վայրը, առկայության դեպքում` գիտական
աստիճանը և կոչումը։ Օրինակ` ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու ...։
Բոլոր հոդվածները պետք է պարտադիր պարունակեն համառոտագրեր
ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, ինչպես նաև բանալի բառեր` հայերեն, ռուսերեն և
անգլերեն։
Վերջին էջում հեղինակը պարտադիր դնում է իր ստորագրությունը, նշում
կոնտակտային տվյալները։

