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___________________________________

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության՝ որպես հանցավորության կանխարգելման մասնագիտացված սուբյեկտի գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս եզրահանգելու, որ իրավապահ այդ մարմինն իրականացնում է հանցագործությունների հատուկ, անհատական և վիկտիմոլոգիական կանխարգելում: Ոստիկանությունը չի իրականացնում հանցավորության ընդհանուր կանխարգելում, քանի որ գործունեության այդ
ուղղությունն անմիջականորեն նպատակ չի հետապնդում կանխարգելել հանցավորությունը, ներառում է հեռանկարային տարաբնույթ՝ սոցիալական, տնտեսական,
քաղաքական, իրավական և այլ միջոցառումներ, որոնք վերացնում կամ չեզոքացնում են հանցավորության ընդհանուր պատճառները: Վերջինները ոչ թե հանգեցնում, այլ միայն հանցագործությունների կատարման պայմաններ են ստեղծում1:
Մեր հետազոտությունների արդյունքները փաստում են, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից իրականացվող հանցավորության կանխարգելման գործընթացի իրավական կարգավորումը հաճախ թերի է, ոչ ամբողջական, իսկ
երբեմն նաև՝ հակասական: Ստորև ներկայացվում են ոստիկանության կանխարգելիչ գործունեության հիմնարար իրավական հիմքերում տեղ գտած թերությունները,
բացթողումները և դրանց վերացմանն ուղղված մեր առաջարկությունները:
2001 թվականի ապրիլի 16-ին ընդունված ՙՈստիկանության մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի2 2-րդ հոդվածի առաջին մասի երկրորդ կետը որպես
1

Տե´ս Мартыненко О. А. Детерминация и предупреждение преступности среди персонала
органов внутренних дел Украины: Монография. – Харьков: Изд-во ХНУВС, 2005 //http:
//www.alpravo.ru/library/doc6187p0/instrum6188/item6218.html
(վերջին
այցելություն
02.05.2015), Раска Э. Э. Борьба с преступностью и социальное управление: Теоретические
и методические аспекты. Таллин: Ээсти раамат, 1985, էջեր 93-94, Մովսիսյան Վ.
Իրավապահ
մարմինների
կողմից
իրականացվող
կանխարգելման
միջոցները
անզգուշությամբ մահ պատճառելու վերաբերյալ //Օրենք և իրականություն, 2009, №6 (164),
էջ 15, Жалинский А. Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР (Вопросы
теории), Львов. 1976, էջեր 85-86:
2
Տե´ս ՀՀՊՏ 2001.05.31/15(147):
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ոստիկանության խնդիր նախատեսում է հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների նախականխումը, կանխումը և խափանումը: Նախականխումը
(պրոֆիլակտիկան) հնարավոր հանցագործության պատճառների և պայմանների
նկատմամբ ներգործությունն է: Կանխումը մտահղացվող և նախապատրաստվող
հանցագործությունների զարգացումը խոչընդոտելն է: Խափանումը արդեն սկսված
(փորձի փուլում) հանցագործությունը շարունակելը խոչընդոտելն է 1 : Նախականխումը, կանխումը և խափանումը հանցավորության հատուկ կանխարգելման ուղղություններն են: Մասնագիտական գրականության մեջ հատուկ կանխարգելումը
բնութագրվում է որպես հանցագործությունների պատճառների, պայմանների և այլ
դետերմինանտների, դրանց հետ կապված բացասական սոցիալական երևույթների
բացահայտմանը և վերացմանը (մեկուսացմանը, չեզոքացմանը) ուղղված միջոցների ամբողջություն: Այն կոչվում է հատուկ, քանի որ նպատակաուղղված է հանցագործությունների կանխարգելմանը, հաճախ պահանջում է հատուկ գիտելիքներ, իրականացվում է մասնագիտացված սուբյեկտների կողմից2:
Ակնհայտ է, որ օրենսդիրը ոստիկանության խնդիրների թվին չի դասել հանցագործությունների անհատական և վիկտիմոլոգիական կանխարգելումը: Մինչդեռ որոշ ենթաօրենսդրական ակտեր (օրինակ՝ ՙՀայաստանի 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 հավելվածի 26-35-րդ կետեր, 24-րդ կետի 8-րդ
ենթակետ և այլն) ոստիկանության իրավասությանն են վերապահում անհատական
և վիկտիմոլոգիական կանխարգելման գործառույթների իրականացումը: Իրավական կարգավորման նշված թերությունը վերացնելու նպատակով անհրաժեշտ է.
1. ՙՈստիկանության մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի առաջին մասի երկրորդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. ՙ2) հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների հատուկ, անհատական և
վիկտիմոլոգիական կանխարգելումը՚:
2. ՙՀայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ոստիկանության կանոնադրությունը հաստատելու մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 29 ապրիլի 2004 թվականի N 806-Ն որոշման3 հավելվածի 7-րդ կետի
(սահմանում է ոստիկանության խնդիրներն ու նպատակները) ՙգ)՚ ենթակետը
(հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների նախականխման,
կանխման և խափանման աշխատանքների կազմակերպումն ու իրականացումը)
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. ՙգ) հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների հատուկ, անհատական և վիկտիմոլոգիական կանխարգելման
կազմակերպումն ու իրականացումը՚:

1
Տե´ս Профилактика правонарушений. Сост. Р. В. Шагиева. Издательство Казаньского
университета, Казань, 1989, էջեր 20-21:
2
Տե´ս Герасимов С. И. Концептуальные основы и научно-практические проблемы предупреждения преступности. Автореф. дисс. …канд. юрид. наук. М., 2001, էջեր 28-29:
3
Տե´ս ՀՀՊՏ 2004.06.23/33(332):
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3. ՙՀայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ոստիկանության կանոնադրությունը հաստատելու մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 29 ապրիլի 2004 թվականի N 806-Ն որոշման հավելվածի 8-րդ կետի (սահմանում է ոստիկանության գործառույթները) ՙը)՚ ենթակետը, որը նախատեսում է ՙհանցագործությունների ու վարչական իրավախախտումների նախականխման, կանխման և խափանման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության
ոստիկանության ծառայությունների ու տարածքային մարմինների կողմից կանխարգելիչ գործունեության ապահովում, ինչպես նաև հանցագործությունների պատճառների և նպաստող պայմանների վերհանում, ուսումնասիրություն ու դրանց վերացման համար միջոցների ձեռնարկում՚, շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. ՙգ)
հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների հատուկ, անհատական և վիկտիմոլոգիական կանխարգելման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայությունների ու տարածքային մարմինների կողմից
կանխարգելիչ գործունեության ապահովում՚: Ակնհայտ է, որ նշված իրավական
ակտի հավելվածի 8-րդ կետի ՙը)՚ ենթակետում ամրագրված ՙ… ինչպես նաև հանցագործությունների պատճառների և նպաստող պայմանների վերհանում, ուսումնասիրություն ու դրանց վերացման համար միջոցների ձեռնարկում՚ ձևակերպումը
տեղին չէ, քանի որ թվարկված գործողությունները առնվում են հատուկ կանխարգելման մեջ:
4. ՙՀայաստանի 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 որոշման1
հավելվածի 7-րդ կետի (համայնքային ոստիկանության գործունեության նպատակները) 2-րդ ենթակետը (հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների
նախականխումը, կանխումը և խափանումը) շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`
ՙ2) հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների հատուկ, անհատական և վիկտիմոլոգիական կանխարգելումը՚, և միաժամանակ ուժը կորցրած
ճանաչել 4-րդ ենթակետը, քանի որ դրանով սահմանվող միջոցները (իրավախախտումները ծնող պատճառների և պայմանների վերհանումը, դրանց վերլուծությունը,
իրավախախտումները ծնող պատճառների և պայմանների վերացման միջոցառումների մշակումը), ինչպես վերը նշվեց, ընդգրկվում են հատուկ կանխարգելման մեջ:
Իրավական ակտերում կարելի է հանդիպել կարգավորման այնպիսի թերության,
ինչպիսին է հանցավորության կանխարգելման տարբեր ուղղությունների նույնացումը: Այսպես, ՙՀայաստանի 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 հավելվածում հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների անհատական կանխարգելումը նույնացվում է նախականխման հետ: Նույնաբանությունից խուսափելու համար սույն հոդվածի շրջանակներում չեն քննարկվի այս թերութ1

Տե´ս ՀՀՊՏ 2014.11.19/63(1076).1:
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յան վերացման, ինչպես նաև հանցագործությունների անհատական կանխարգելման իրավական կարգավորման կատարելագործման այն խնդիրները, որոնց անդրադարձ է կատարվել է մեր նախորդ հետազոտություններում1:
Իրավակիրառ պրակտիկայում հանդիպում են դեպքեր, երբ համայնքային ոստիկանության կողմից հաշվառման մեջ գտնվող անձը փոխում է մշտական բնակության վայրը, և առաջանում է նման անձին տվյալ ստորաբաժանման հաշվառումից
հանելու հարցը: ՙՀայաստանի 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 հավելվածի 29-րդ կետը, որը նախատեսում է անձին հաշվառումից հանելու հիմքերը, քննարկվող հարցի շուրջ լռում է: Այս կապակցությամբ առաջարկում ենք որոշման հավելվածի 29-րդ կետում կատարել լրացում. ՙ5) մշտական
բնակության վայրը փոխելու դեպքերում՚:
Մեր տեսադաշտում է հայտնվել իրավիճակ, որի պարագայում իրավաբանական
ուժով ցածր իրավական ակտի որոշ դրույթներ հակասում են իր համեմատ ավելի
բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակտի առանձին դրույթների: Այսպես, ՙՀամայնքային ոստիկանության հենակետին ներկայացվող պահանջները, հենակետում աշխատանքի կազմակերպման, համայնքային ոստիկանության ծառայողների կողմից անձանց հաշվառման, փաստաթղթերի ձևերը և դրանց վարման
կարգը սահմանելու մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի 2015 թվականի հունվարի 13-ի թիվ 11-Ա հրամանի հավելված 3-ի (սահմանում է
համայնքային ոստիկանության ծառայողների կողմից փաստաթղթերի վարման կարգը) 3-րդ կետը նախատեսում է, որ ոստիկանության բաժնի միասնական հաշվառման մատյանը ՙ…վարվում է համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի պետի
(խմբի ղեկավարի) կողմից:՚: Մինչդեռ ՙՀայաստանի 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 հավելվածի 39-րդ կետի 4-րդ ենթակետը նշված գործառույթի իրականացումը վերապահում է համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի պրոֆիլակտիկայի ավագ տեսուչի իրավասությանը: Այս հակասությունը վերացնելու համար անհրաժեշտ է վերը նշված հրամանի հավելված 3-ի 3-րդ կետում
ՙ…պետի (խմբի ղեկավարի)…՚ բառերը փոխարինել ՙ…պրոֆիլակտիկայի ավագ
տեսուչ…՚ բառերով:
Իբրև ամփոփում նշենք, որ հանցագործությունների կանխարգելման իրավական
հիմքերի ստեղծման գործում թերություններից և բացթողումներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է.

1

Մանրամասն տե°ս Իսրայելյան Գ. Համայնքային ոստիկանության գործառույթները հանցագործությունների անհատական կանխարգելում իրականացնելիս //Պետություն և իրավունք,
№ 1 (67), 2015, էջեր 41-47:
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1. Ընդունել ՙՀանցագործությունների կանխարգելման մասին՚ Հայաստանի
Հանրապետության օրենքը, որի նախագծի մշակումը՝ որպես միջոցառում, նախատեսված է դեռևս 2008 թվականի մարտի 27-ին ընդունված ՙՀայաստանի Հանրապետությունում հանցագործությունների կանխարգելման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության N 1039-Ն որոշման1 հավելված 1-ի 10-րդ կետում:
2. Հետևողականորեն իրականացնել իրավական ակտերի պետական իրավական փորձաքննությունը: 2002 թվականի ապրիլի 3-ին ընդունված ՙԻրավական ակտերի մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2 31-րդ հոդվածի առաջին
մասը նախատեսում է. ՙԻրավաստեղծ մարմին ներկայացված իրավական ակտի
նախագծի որակի գնահատման նպատակով իրավաստեղծ մարմնի որոշմամբ կարող է իրականացվել անկախ պաշտոնական (իրավաբանական, ֆինանսական, գիտատեխնիկական, բնապահպանական, լեզվաոճական և այլ) փորձաքննություն՚:
Կարելի է ենթադրել որ իրավական ակտերի նախագծերը կարող են ենթարկվել նաև
քրեաբանական (կրիմինոլոգիական) փորձաքննության3: Փորձաքննության այս տեսակով հնարավոր է որոշել իրավական ակտի նախագծի դրույթների քրեածին կամ
հակաքրեածին, վիկտիմածին կամ հակավիկտիմածին բնույթը, ինչպես նաև հանցագործությունների կանխարգելման իրավական ապահովման որակը:
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Статья посвящена некоторым проблемам правового регулирования
предотвращения преступлений, осуществляемого Полицией Республики Армения. Результаты исследования автора свидетельствуют о том, что процесс правового регулирования предотвращения преступлений имеет существенные недостатки. Автор анализирует некоторые правовые основы предупредительной
деятельности полиции, указывает на недостатки правового регулирования и выносит предложения, направленные на устранение этих недостатков.
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ISSUES ON IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION OF
ACTIVITIES OF THE POLICE OF THE REPUBLIC OF
ARMENIA TOWARDS CRIME PREVENTION
Gevorg Israyelyan
Candidate of Legal Sciences
Head of the Department of Civil Law and Civil Procedure
Law Faculty of the Academy of the Police Educational
Complex of the Republic of Armenia
the Police Lieutenant Colonel
_______________________________

The article is devoted to improvement of legal regulations of the activities of the
Police of the RA police as a specialized subject of crime prevention. The author’s
research gives evidence that the process of crime prevention realized by the RA police
is often imperfect, incomplete and sometimes contrastive as well. The author analyzes
basic legal basis of preventive activities of the police, indicates shortcomings in them
and interprets suggestions on shortcoming removal.

Բանալի բառեր - ոստիկանություն, հանցագործությունների կանխարգելում, հանցագործությունների հատուկ կանխարգելում, հանցագործությունների անհատական կանխարգելում,
հանցագործությունների վիկտիմոլոգիական կանխարգելում, հանցագործությունների կանխարգելման իրավական կարգավորում, §Ոստիկանության մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենք:
Ключевые слова: полиция, предотвращение преступлений, специальное предотвращение
преступлений, индивидуальное предотвращение преступлений, виктимологическое
предотвращение преступлений, правовое регулирование предотвращения преступлений,
Закон Республики Армения §О полиции¦.
Key words: police, crimes prevention, special prevention of crimes, individual prevention of
crimes, victimological prevention of crimes, legal regulation of crimes prevention, the RA law
ՙOn police՚.
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ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱԿԻՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌՆՉՎՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Արմինե Մելիքսեթյան
իրավ. գիտ. թեկնածու, ՀՀ ոստիկանության
կրթահամալիրի ակադեմիայի քրեական իրավունքի
և քրեաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս,
ոստիկանության մայոր
_______________________________________

2011 թ. մայիսի 23-ին ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունեց «ՀՀ քրեական օրենսգրքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը, որն ուժի մեջ
մտավ 2011 թ. մայիսի 25-ին: 48 հոդվածից բաղկացած այս օրենքով փոփոխություններ և լրացումներ կատարվեցին քրեական օրենսգրքի ինչպես Ընդհանուր, այնպես էլ Հատուկ մասերում: Դեռևս 2003 թ. նոյմենբերի 21-ին գրեթե նույնանման փոփոխություններ էին կատարվել նաև ՌԴ քրեական օրենսգրքում, որի նպատակն էր
քրեական քաղաքականության լիբերալացումը, ինչը ենթադրում է համբերատար և
հանդուրժողական վերաբերմունքի դրսևորում հանցանք կատարած անձանց
նկատմամբ:
Նման փոփոխությունները պայմանավորված էին նաև այն հանգամանքով, որ
քրեական օրենսդրության որոշ հասկացություններ ամբողջական և հստակ չէին
ձևակերպված, տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղիք էին տալիս, որի
հետևանքով տուժում էր օրենքի որակը, դրա կիրառման արդյունավետությունը:
Այդպիսի հասկացություններից էր «հանցագործությունների կրկնակիությունը» մասնավորապես, որը իրավակիրառ պրակտիկայում կոլիզիա էր առաջանում ինչպես
հանցագործությունների կրկնակիության և համակցության, այնպես էլ հանցագործությունների կրկնակիության և ռեցիդիվի ինստիտուտների միջև: Այսպես, հանցագործությունների կրկնակիության և համակցության միջև «բախումն» առկա էր մեկից
ավելի նույնական կամ միասեռ հանացանքներ կատարելու դեպքում, երբ անձը
դրանց համար չէր ենթարկվել քրեական պատասխանատվության, քանի որ այդ իրավիճակը կարող էր ձևավորել ինչպես կրկնակիություն, այնպես էլ համակցություն:
Մյուս կողմից՝ նախկինում դիտավորյալ հանցանքի համար դատվածություն ունեցող
անձի կողմից նոր նույնաբնույթ դիտավորյալ հանցանք կատարելու դեպքում
«կրկնակիություն» և «ռեցիդիվ» հասկացությունները նույնանում էին:
Մինչև 2011 թվականը կատարված օրենսդրական փոփոխությունները ՀՀ քր.
օր.-ի 21 հոդվածի 1-ին մասը հանցագործությունների կրկնակիություն էր համարում
քրեական օրենսգրքի Հատուկ մասի միևնույն հոդվածով կամ հոդվածի մասով նախատեսված երկու կամ ավելի հանցանք կատարելը: Հոդվածի մեկնաբանությունից
բխում էր, որ կրկնակիություն են կազմում միայն քր. օր.-ի Հատուկ մասի միևնույն
հոդվածով կամ հոդվածի մասով նախատեսված երկու կամ ավելի ավարտված
հանցագործությունները, իսկ հանցագործությունների նախապատրաստությունը
կամ հանցափորձը կամ այն դեպքերը, երբ անձը մի հանցագործությանը մասնակցում է որպես կատարող, իսկ մյուսին՝ որպես հանցակից, որոնց դեպքում հղում է
կատարվում քր. օր.-ի Ընդհանուր մասի հոդվածներին, կրկնակիություն չեն կազմում: Դրա համար էլ, երբ կատարված հանցագործություններից մեկը չէր ավարտվում, կամ հանցագործություններից մեկում անձը մասնակցում էր որպես հանցա-
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կից, կատարված արարքները որակվում էին հանցագործությունների համակցությամբ` զուգորդված կրկնակիության հետ, ինչը անարդարացիորեն վատթարացնում
էր այն անձի վիճակը, որն իրականում պակաս հանրային վտանգավորություն էր
ներկայացնում: Չէ՞ որ երկու ավարտված հանցանք կատարողն ավելի վտանգավոր
է, քան մեկ ավարտված և մեկ չավարտված հանցանք կատարողը: Սա նույնպես
վկայում էր կրկնակիության ինստիտուտի թերությունների մասին:
2011 թվականին կատարված արմատական փոփոխությունների շնորհիվ լուծվեց վերը նշված խնդիրների զգալի մասը: Սակայն ի հայտ եկան նաև որոշ նոր
խնդիրներ՝ կապված նշված օրենքին հետադարձ ուժ տալու հետ: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 13 հոդվածի համաձայն՝ արարքի հանցավորությունը վերացնող, պատիժը մեղմացնող կամ հանցանք կատարած անձի վիճակը այլ կերպ բարելավող օրենքը հետադարձ ուժ ունի, այսինքն՝ տարածվում է մինչև այդ օրենքն ուժի մեջ մտնելը
համապատասխան արարք կատարած անձանց, այդ թվում այն անձանց վրա, ովքեր կրում են պատիժը կամ կրել են դա, սակայն ունեն դատվածություն:
Մասնագիտական գրականության մեջ հաճախ է քննարկվում այն հարցը, թե որ
օրենքը պետք է համարել մեղմացնող. ա՞յն օրենքը, որը թույլ է տալիս պատասխանատվությունը մեղմացնե՞լ, թե՞ որը թույլ է տալիս պատասխանատվությունը
չխստացնել: Որոշ հեղինակների կարծիքով, մեղմ օրենք է համարվում այն օրենքը,
որը հնարավորություն է տալիս նշանակել ավելի մեղմ պատիժ՝ անկախ այն հանգամանքից, որ այն բարձրացնում է պատժի առավելագույն չափը1: Հեղինակների մյուս
խմբի կարծիքով, մեղմ օրենք պետք է համարել այն օրենքը, որի դեպքում պատժի
առավելագույն չափը ավելի ցածր է, քան հին օրենքով նախատեսված պատժի առավելագույն չափն է 2:
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2011 թվականի մայիսի 23-ի օրենքով (միայն հանցագործությունների բազմակիությանն առնչվող քրեաիրավական նորմերի մասով) հանցակազմերի ծավալը չի
ընդլայնվում, ինչպես նաև չի փոխվում արարքի պատժելիությունը, սակայն այդ օրենքով փոփոխության են ենթարկվում արարքների գնահատման, ըստ այդմ՝ պատժի նշանակման կանոնները, որոնք մի դեպքում վատթարացնում են անձի վիճակը,
մի դեպքում` բարելավում:
ՀՀ քրեական օրենսգրքում 2011 թվականի մայիսի 23-ին կատարված փոփոխությունների մեծ մասը վերաբերում է հանցագործությունների բազմակիության
ինստիտուտին: Ընդ որում, այդ օրենքով ոչ միայն փոփոխվել են հանցագործությունների բազմակիության տեսակները, այլ նաև փոփոխվել և լրացվել է հանցագործությունների բազմակիության դեպքում պատիժ նշանակելու կարգը:
Նշված օրենքով օրենսդրորեն ուժը կորցրած ճանաչվեց ՀՀ քրեական օրենսգրքի «Հանցագործությունների կրկնակիություն» վերտառությամբ 21 հոդվածը: Այսինքն, եթե մինչ այդ հանցագործությունների բազմակիության տեսակներ էին համարվում հանցագործությունների կրկնակիությունը, հանցագործությունների համակցությունը և հանցագործությունների ռեցիդիվը, ապա նոր օրենքով բազմակիության ձևերն են հանցագործությունների համակցությունը և հանցագործությունների ռեցիդիվը: Միաժամանակ ընդլայնվեց հանցագործությունների համակցության
բնորոշումը: Եթե օրենքի նախկին ձևակերպմամբ հանցագործությունների համակ1

Տե´ս Блум М. И., Тилле А. А. , Обратная сила закона. М., 1969 թ., էջեր 54-55:
Տե´ս Сахаров А., Ответственность за деяния, совершенные до вступления в силу нового
Уголовного кодекса РСФСР// Соц. Законность., 1961 թ., N 6, էջ 28: Якубов А. Е., Обратная
сила более мягкого уголовного закона// Вест. Моск., ун-та., сер .11, Право. 1997 թ., N4, էջ
32:
2
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ցություն էր համարվում քրեական օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով կամ նույն
հոդվածի տարբեր մասերով նախատեսված երկու կամ ավելի հանցանք կատարելը, որոնցից ոչ մեկի համար անձը դատապարտված չի եղել, կամ այնպիսի մեկ գործողությունը (անգործությունը), որը պարունակում է քրեական օրենսգրքի երկու կամ
ավելի հոդվածներով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներ, ապա գործող քրեական օրենսգրքի 20 հոդվածի նոր խմբագրությամբ հանցագործությունների
համակցություն է համարվում քրեական օրենսգրքով (տարբեր հոդվածներով կամ
միևնույն հոդվածով կամ հոդվածի միևնույն կամ տարբեր մասերով կամ կետերով)
նախատեսված երկու կամ ավելի հանցանք կատարելը, որոնցից ոչ մեկի համար
անձը դատապարտված չի եղել կամ այնպիսի մեկ գործողությունը (անգործությունը), որը պարունակում է քրեական օրենսգրքի երկու կամ ավելի հոդվածներով նախատեսված հանցագործությունների հատկանիշներ:
Տառացի մեկնաբանելով քրեական օենսգրքի 20 հոդվածի նախկին և նոր
խմբագրությամբ նորմը` կարելի է նշել, որ եթե քրեական օրենքի նախկին ձևակերպմամբ հանցագործությունների համակցություն էր համարվում միայն տարբեր հոդվածներով նախատեսված հանցանքներ կատարելը, ապա նոր խմբագրությամբ
հանցանքների համակցություն է համարվում ցանկացած, այդ թվում նույն հոդվածով
նախատեսված հանցանքների կատարումը, միայն թե մեկ պայմանով, որ անձը կատարված հանցանքներից ոչ մեկի համար չպետք է դատապարտված լինի:
Վերլուծելով հանցագործությունների համակցությունը բնորոշող ՀՀ քրեական օրենսգրքի 20 հոդվածի նախկին և նոր խմբագրությամբ նորմերը` ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր իրավական դիրքորոշումն է հայտնել Ա. Արծրունու գործով կայացված
2013 թվականի փետրվարի 15-ի որոշման մեջ, որի 22–րդ կետի համաձայն՝ «ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2011
թվականի մայիսի 23-ի ՀՕ-143-Ն օրենքի ընդունումից հետո գործող ՀՀ քրեական օրենսգրքի 20 հոդվածի վերլուծությունից երևում է, որ դրանում ամրագրված հանցագործությունների համակցությունը բնութագրվում է.
1) քանակական հատկանիշով (երկու կամ ավելի հանցանք կատարելը),
2) որակական հատկանիշով, որոնք են`
ա) տարաբնույթ, նույնական կամ համանման հանցանքներ կատարելը ,
բ) համակցություն կազմող հանցանքների համար դատված չլինելը,
գ) համակցություն կազմող առնվազն երկու հանցանքների կատարումից հետո
դրանց քրեաիրավական նշանակություն ունեցող հետևանքների, օրինակ` քրեական
պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետների պահպանումը,
դ) նույնական հանցագործություններ կատարելու դեպքում` հանցանքը երկու

կամ ավելի անձանց նկատմամբ կատարված լինելու հատկանիշի բացակայությունը
(ընդգծումը մերն է՝ Ա. Մ.):
Լիովին համամիտ լինելով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշման
հետ, այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ եթե կրկնակիության ինստիտուտի վերացումից հետո ՀՀ քրեական օրենսգրքում երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ հանցանք կատարելու համար պատասխանատվություն նախատեսող նորմերի առկայությունը վկայում է այն մասին, որ օրենսդիրը հաշվի է առել այս որակյալ հատկանիշի հանրային վտանգավորությունը և բացառել է, օրինակ` երկու կամ ավելի անձանց սպանության դեպքում արարքը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 20 հոդվածի 1-ին
մասի 1-ին կետով նախատեսված` հանցագործությունների համակցության ընդհանուր կանոնով որակելու հնարավորությունը, այնուամենայնիվ գործող քրեական օրենսգրքի 20 հոդվածի մեկնաբանությունը չի արտացոլում օրենսդրի վերը նշված
«ցանկությունը»: Ուստի կարելի է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 20 հոդվածում սահմանել
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այնպիսի դրույթ, համաձայն որի՝ եթե երկու կամ ավելի հանցագործությունների կատարումը քրեական օրենսգրքում որևէ հոդվածի մասում նախատեսված է որպես արարքը ծանրացնող հանգամանք, ապա հանացագործությունների համակցությունը
բացակայում է:
Փաստորեն, ըստ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշման, «ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2011
թվականի մայիսի 23-ի ՀՕ-143-Ն օրենքի ընդունումից հետո օրենսդիրը, ընդլայնելով հանցագործությունների իրական համակցության տեսակները, այնուամենայնիվ
երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ հանցանք կատարելու համար պատասխանատվություն նախատեսող Հատուկ մասի համապատասխան նորմերից չի հրաժարվել: Այսինքն՝ առկա է օրենսդրորեն հաշվի առնված համակցություն, երբ օրենսդիրը մեկից ավելի հանցանքի կատարումը նախատեսում է որպես հանցակազմի որակյալ հատկանիշ, որի պարագայում արարքը ենթակա է որակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի Հատուկ մասում նախատեսված համապատասխան որակյալ հանցակազմով և ոչ թե հանցագործությունների համակցության կանոններով:
Սակայն կարծում ենք, որ երկու կամ ավելի անձի նկատմամբ միասնական դիտավորությամբ չընդգրկված երկու կամ ավելի արարքներին մեկ հոդվածով քրեաիրավական գնահատական տալու դեպքում կարող են առաջանալ մի շարք հարցեր:
Նախ` արդյո՞ք անձի արարքը հոդվածի մեկ մասով որակելու դեպքում նշանակում է, որ անձը կատարել է մեկ հանցագործություն: Բանն այն է, որ քրեական իրավունքի մի շարք ինստիտուտների կիրառման համար պահանջվում է պարզել` անձն
առաջի՞ն անգամ է կատարել հանցանքը, թե՞ ոչ: Օրինակ գործուն զղջալու հիմքով
հանցանք կատարած անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու դեպքում, բացի այլ պայմաններից, պահանջվում է նաև, որ հանցանքը կատարված լինի
առաջին անգամ: Երկրորդ` խնդիրներ կարող են առաջանալ ոչ միայն անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելիս, այլ նաև տվյալ հանցագործությունների համար պատիժը կրելուց հետո նոր դիտավորյալ հանցանք կատարելու դեպքում: Այսպես, օրինակ, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 22 հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն`
ռեցիդիվը գնահատելիս հաշվի չեն առնվում այն հանցանքների համար դատվածությունը, որը հանվել կամ մարվել է օրենքով սահմանված կարգով, ինչպես նաև
այն հանցանքները, որոնք կատարվել են մինչև անձի տասնութ տարին լրանալը:
Պատկերացնենք իրավիճակ, երբ անձը 17 տարեկանում կատարում է մեկ անձի
հասարակ սպանություն, իսկ երկու տարի անց, առանց նախորդ սպանության համար դատապարտման, կատարում է ևս մեկ անձի հասարակ սպանություն: Համաձայն ՀՀ վճռաբեկ դատարանի վերոնշյալ որոշմամբ արտահայտած իրավական
դիրքորոշման` կատարված երկու սպանությունները պետք է որակել ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով (երկու կամ ավելի անձանց սպանություն) և պատիժ նշանակել ազատազրկման ձևով ասենք 15 տարի ժամկետով:
Եթե պատիժը կրելուց հետո անձը կատարի նոր դիտավորյալ հանցանք, ապա ռեցիդիվը գնահատելիս կարող է խնդիր առաջանալ՝ հաշվե՞լ նախորդ դատվածությունը, թե՞ ոչ, իսկ հաշվի առնելու դեպքում, կարծում ենք, պետք է նկատի ունենալ, որ
անձը նախկինում կատարել է ոչ թե երկու, այլ մեկ հանցանք:
Եթե խոսելու լինենք վերոնշյալ օրենքի հետադարձ ուժի մասին, ապա դժվար չէ
նկատել, որ այդ օրենքում կան այնպիսի դրույթներ, նորմեր, որոնք բարելավում են
հանցանք կատարած անձի վիճակը, և կան դրույթներ, որոնք՝ հակառակը:
Իսկ համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 13 հոդվածի` արարքի հանցավորությունը սահմանող, պատիժը խստացնող կամ հանցանք կատարած անձի վիճակն այլ
կերպ բարելավող օրենքը հետադարձ ուժ չունի: Պատասխանատվությունը մասնա-
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կիորեն մեղմացնող և միաժամանակ պատասխանատվությունը մասնակիորեն
խստացնող օրենքը հետադարձ ուժ ունի միայն այն մասով, որը մեղմացնում է պատասխանատվությունը:
Ինչպես արդեն նշվեց, փոփոխությունների են ենթարկվել ինչպես հանցագործությունների բազմակիության առանձին տեսակներին վերաբերող, հետևաբար արարքի որակմանն առնչվող, այնպես էլ հանացանքների համակցության դեպքում
պատիժ նշանակելու կարգին վերաբերող դրույթներ, ինչպես նաև նախատեսվել է
հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում պատժի նշանակման նոր կարգ:
2011 թվականի նույն օրենքով փոփոխությունների է ենթարկվել ոչ միայն հանցագործությունների համակցության բնորոշումը, այլ նաև հանցագործությունների
համակցության դեպքում պատիժ նշանակելու կարգը: Համեմատելով հանցանքների
համակցությամբ պատիժ նշնակելու նախկին և ներկա կարգը` կարելի է նկատել, որ
ի տարբերություն նախկին կարգի, որը թույլ էր տալիս հանցանքների համակցությամբ վերջնական պատիժը որոշել ինչպես կլանման, այնպել էլ մասնակի և լրիվ
գումարման կանոններով, նոր օրենքի պայմաններում դատարանները վերջնական
պատիժը կարող են որոշել միայն պատիժների գումարման (լրիվ կամ մասնակի)
սկզբունքը կիրառելով, ինչը հավասար պայմաններում ավելի խիստ պատիժ է նախատեսում: Հանցանքների համակցության դեպքում պատիժ նշանակելու կարգը
նախատեսող ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66 հոդվածի նախկին ձևակերպմամբ ոչ մեծ
ծանրության հանցանքների դեպքում վերջնական պատիժը չէր կարող գերազանցել
հանցանքներից առավել ծանրի համար նախատեսված առավելագույն պատիժը,
իսկ գործող կարգի համաձայն, եթե համակցության մեջ ընդգրկված են միայն ոչ մեծ
ծանրության հանցանքներ, ապա վերջնական պատիժը չի կարող գերազանցել 5
տարի ժամկետով ազատազրկումը: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 19 հոդվածի համաձայն՝ ոչ մեծ ծանրության հանցագործություններ են համարվում այն արարքները, որոնց համար քրեական օրենսգրքով նախատեսված առավելագույն պատիժը չի գերազանցում երկու տարի ժամկետով ազատազրկումը, կամ որոնց համար նախատեսված է ազատազրկման հետ կապ չունեցող պատիժ, ինչպես նաև անզգուշությամբ կատարված այն արարքները, որոնց համար քրեական օրենսգրքով նախատեսված առավելագույն պատիժը չի գերազանցում տասը տարի ժամկետով ազատազրկումը: Օրենքի նախկին ձևակերպմամբ՝ բռնություն գործադրելով բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելու համար ազատազրկման ձևով պատիժը չէր
կարող գերազանցել 2 տարի ժամկետով ազատազրկումը, իսկ գործող կարգի համաձայն՝ կարող է նշանկվել մինչև 5 տարի ժամկետով ազատազրկում (տվյալ դեպքում՝ առավելագույնը 4 տարի ժամկետով ազատազրկում, քանի որ բռնություն գործադրելով բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելու համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսող ՀՀ քրեական օրենսգրքի 147 հոդվածի 2-րդ մասի սանկցիան սահմանում է առավելագույնը 2 տարի ժամկետով ազատազրկում):
Այսինքն` կարելի է փաստել, որ օրենքի այդ դրույթը վատթարացնում է հանցանք
կատարած անձի վիճակը, և օրենքի այդ մասը չունի հետադարձ ուժ:
Փոփոխության չի ենթարկվել միջին ծանրության կամ ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցանքների դեպքում վերջնական պատիժ որոշելու կարգը: Այսպես, ինչպես
նախորդ, այնպես էլ ներկա ձևակերպմամբ, եթե հանցանքների համակցությունն
ընդգրկում է միայն միջին ծանրության կամ միջին ծանրության և ոչ մեծ ծանրության
հանցանքներ, ապա վերջնական պատիժը նշանակվում է պատիժները լրիվ կամ
մասնակիորեն գումարելու միջոցով: Ընդ որում` ազատազրկման ձևով վերջնական
պատիժը չի կարող գերազանցել 10 տարին:
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Սակայն հանցագործությունների կրկնակիության ինստիտուտը, հետևաբար նաև
արարքը կրկին կատարելը որպես ծանրացնող հանգամանք վերանալուց հետո
նման կարգով պատիժ նշանակելը կարող է վատթարացնել հանցանք կատարած
անձի վիճակը: Օրինակ, եթե նախկին ձևակերպմամբ անձի կողմից չորս անգամ խոշոր չափերով գողություն կատարելու և դրանից ոչ մեկի համար դատապարտված
չլինելու դեպքում վերջնական պատիժը չէր կարող գերազանցել 6 տարի ժամկետով ազատազրկումը, ապա գործող կարգի պայմաններում կարող է նախատեսվել
մինչև 10 տարի ժամկետով ազատազրկում:
2011 թվականի կատարված փոփոխություններով խստացվել է նաև հանցանքների համակցության դեպքում պատիժ նշանակելու այն կարգը, երբ համակցություն
են կազմում ծանր և առանձնապես ծանր հանցանքները: Եթե նախկին ձևակերպմամբ տվյալ դեպքում վերջնական պատիժը չէր կարող գերազանցել 15 տարի ժամկետով ազատազրկումը, ապա գործող կարգի համաձայն՝ վերջնական պատիժը չի
կարող գերազանցել 25 տարի ժամկետով ազատազրկումը:
Նույն օրենքով ուժը կորցրած է ճանաչվել բռնաբարության այն ծանրացնող հանգամանքը, որը պատասխանատվություն էր նախատեսում նախկինում բռնաբարություն և սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարած անձի կողմից բռնաբարություն կատարելու համար, այն պայմաններում, երբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի
138 հոդվածը չունի այնպիսի ծանրացնող հանգամանք, որը պատասխանատվություն է նախատեսում երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ բռնաբարություն կատարելու համար: Հետևաբար հարց է առաջանում. եթե մինչև օրենքի փոփոխությունը
բռնաբարություն կատարած անձի կողմից կրկին բռնաբարություն կատարվի, և անձը չդատապարտվի, ինչպե՞ս պետք է որակվի նրա արարքը գործող օրենքի պայմաններում` հաշվի առնելով հետադարձ ուժի կանոնը: Գործող օրենքի պայմաններում տվյալ անձի կողմից կատարված երկու բռնաբարությունները համարվում են
հանցագործությունների իրական համակցություն, որի դեպքում պատիժ նշանակելու
գործող կարգի պայմաններում կարող է նշանակվել մինչև 12 տարի ժամկետով ազատազրկում, այնինչ նախկին օրենքով նրա կողմից կատարված արարքը կորակվեր որպես ծանրացուցիչ հանգամանքներում կատարված բռնաբարություն, որի
համար կարող է նշանակվել առավելագունը 10 տարի ժամկետով ազատազրկում:
Հետևաբար կատարվածը չենք կարող որակել հանցանքների համակցությամբ, քանի որ դրանով կվատթարանա հանցանք կատարած անձի վիճակը, միևնույն ժամանակ հետադարձ ուժ պետք է տրվի օրենքի այն մասին, որով վերացել է նախկինում
բռնաբարություն կատարած անձի կողմից բռնաբարություն կատարելու ծանրացնող հանգամանքը, ուստի անձի կատարած արարքը պետք է որակել որպես հասարակ բռնաբարություն, որի համար ՀՀ քրեական օրենսգրքի 138 հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված է երեքից վեց տարի ժամկետով ազատազրկում:
Այս առումով տեղին է մեջ բերել նաև ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումը, որն արվել է Ս. Հակոբյանի վերաբերյալ 2012 թվականի դեկտեմբերի 5ին կայացված որոշման մեջ, համաձայն որի` մինչև նշված օրենքի ուժի մեջ մտնելը
անձի կողմից երկու առանձնապես ծանրացնող հանգամքներում կատարված խարդախությունները գործող օրենսգրքի պայմաններում պետք է որակել միայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178 հոդվածի 3 -րդ մասի 1-ին կետով, չնայած ըստ էության
առկա է հանցագործությունների համակցություն, սակայն կատարված երկու խարդախությունները հանցանքների համակցությամբ որակելու և հետևաբար հանցագործությունների համակցության կարգով պատիժ նշանակելով` կվատթարանա
հանցանք կատարած անձի վիճակը:
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Այսպիսով, քանի որ օրենսդրական փոփոխությունները պետք է միտված լինեն
օրենսդրական բացերի լրացմանը, նորմերի միջև եղած հակասությունների վերացմանը, օրենքի միատեսակ կիրառման ապահովմանը, ապա վերոնշյալ օրենքով
լուծվել է թվարկված խնդիրների զգալի մասը, սակայն, կարծում ենք, մեկ նորմատիվ-իրավական ակտով միաժամանակ քրեական օրենսգրքում կատարվել են
բազմաթիվ փոփոխություններ, ինչը մասամբ կարող է դժվարացնել դրա կիրառման
պրակտիկան1:

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С МНОЖЕСТВЕННОСТЬЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Армине Меликсетян
Доцент кафедры уголовного права и криминологии
Академии Образовательного комплекса Полиции РА,
майор полиции, кандидат юрид. наук
___________________________________

Действующий Уголовный Кодекс РА вступил в силу 1-ого августа 2003 года. За
этот период были внесены некоторые изменения и дополнения в Общую и Особенную части УК.
В Общую часть Уголовного кодекса были внесены изменения, которые диктуют другие правила, по сравнению с существующими, касающиеся применения
уголовно-правовых норм.
25 мая 2011 года вступил в силу Закон об изменениях и дополнениях в Уголовном кодексе Республики Армения. Законодательным путем была отменена
статья 21 УК под названием «Повторность преступлений», а также расширилось
понятие совокупности преступлений.
Такие изменения были связаны с тем, что в уголовном законодательстве во
время определения любого уголовного-правового понятия должны соблюдаться
законодательные технические требования.
Понятие должно быть как можно более полным и четким, не порождать различные толкования, поскольку от качества закона зависит эффективность правоприменительной деятельности.
Отсутствие четкого определения качественных признаков повторности преступления породило некоторые трудности в понимании повторности преступления.
Это приводит к тому, что создается коллизия между повторностью преступлений и совокупностью преступлений, а с другой стороны – повторностью преступлений и рецидива преступлений.
Вышеупомянутые проблемы в основном были решены в 2011 году в результате законoдательных изменений.
Тем не менее, некоторые проблемы возникли в связи с обратной силой
закона.
1

Այդ մասին է վկայում այն հանգամանքը, որ «ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» 2011 թվականի մայիսի 23-ի ՀՕ-143-Ն օրենքն ուժի մեջ
մտնելուց հետո մի շարք քրեական գործերով ՀՀ վճռաբեկ դատարանը կայացրել է նախադեպային որոշումներ, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվում են նշված օրենքի կիրառմանը:
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SOME ISSUES ON LEGISLATIVE AMENDMENTS RELATED
TO CRIMES PLURALITY
Armine Meliksetyan
Associate professor of the Chair of Criminal Law and
Criminology the Academy of Educational Complex of the Police of the RA,
Police Major, Candidate of Legal Sciences
______________________________________

The RA Criminal Code took effect on August 1, 2003. The RA Criminal Code has
been changed and amended during this period. Numerous amendments have been
introduced both into the General part of the Criminal Code and the Special part. Core
and axial amendments have been introduced especially in the General part of the
Code, which dictated other rules of the application of criminal-legal norms essentially
different from the rules existing before.
The RA law “On the Introduction of Amendments into the RA Criminal Code” was
adopted by the RA National Assembly on May 23, 2011, which took effect on May 25,
2011. Such amendments have also been conditioned by the circumstance that all the
requirements of the legislative technique should be preserved in case of the
introduction of any criminal-legal notion in the Criminal Code. The notion should be
complete and exact as far as possible, and should not give place to different
comments, because the effectiveness of its application depends on the quality of the
law. The absence of an exact definition of the qualitative feature of repeated crimes
raised some problems in the apprehension of the notion of repeated crimes.
This brought to the fact that collision raised between the repeated crimes and
cumulative crimes, on the one hand, and betweenthe repeated crimes and repeated
commission of crimes, on the other hand. The considerable part of the
abovementioned problems has been solved as a result of the radical changes that took
place in 2011. But some problems connected with the retroactivity of the mentioned
law have also appeared.
Բանալի բառեր – քրեաիրավական նորմեր, հանցագործությունների բազմակիություն, հանցագործությունների կրկնակիություն, հանցագործությունների համակցություն, հանցագործությունների ռեցիդիվ, օրենքի հետադարձ ուժ:
Ключевые слова: Уголовно-правовые нормы, множественность преступлений, повторность
преступлений, совокупность преступлений, рецидив преступлений, обратная сила закона.
Key words: Criminal-legal norms, crimes plurality, repeated crimes, cumulative crimes, repeated
commission of crimes, retroactivity of law.
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ՀԱՆՑԱՆՔ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՆՁԻՆ ԲՌՆԵԼԻՍ ՎՆԱՍ
ՊԱՌՃԱՌԵԼՈՒ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հասմիկ Սմբատյան
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի
ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական
իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի դասախոս,
ոստիկանության մայոր
_______________________________

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 8-րդ գլուխը սահմանում է արարքի հանցավորությունը
բացառող հանգամանքները: Վերջիններս այն պայմաններն են, որոնց առկայությունը արտաքնապես հանցագործությանը նման արարքները վերածում է իրավաչափ,
հաճախ նույնիսկ օգտակար արարքների1:
Ներկայումս քրեական օրենսգիրքը ամրագրում է արարքի հանցավորությունը
բացառող հետևյալ հանգամանքներըª անհրաժեշտ պաշտպանությունը, հանցանք
կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելը, ծայրահեղ անհրաժեշտությունը, ֆիզիկական կամ հոգեկան հարկադրանքը, հիմնավորված ռիսկը, հրաման կամ կարգադրություն կատարելը:
Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ արարքի հանցավորությունը բացառող
հանգամանքները մեր քրեական օրենսգրքում առկախ են: Գործնականում հանդիպում են իրավիճակներ, որոնք կա°մ վիճահարույց են, կա°մ օրենսդրական կարգավորում չունեն: Այդ իրավիճակները քննելիս անհրաժեշտություն է առաջանում վերանայել արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքներըª դրանց իրավական կարգավորման մեջ արմատական փոփոխություններ կատարելու համար:
Սույն հոդվածի շրջանակներում քննարկվել է հանցանք կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելու ինստիտուտի օրենսդրական բարեփոխմանը վերաբերող որոշ հարցեր: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 43-րդ հոդվածը սահմանում է հանցանք կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելըª որպես արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանք: Այսպեսª հանցագործություն չի համարվում այն գործողությունը, որը հանցանք կատարած անձին վնաս է պատճառել՝ նրան իրավասու մարմիններին հանձնելու կամ նրա կողմից հանրության համար վտանգավոր նոր արարք
կատարելու հնարավորությունը խափանելու նպատակով բռնելիս, եթե դրա համար
անհրաժեշտ միջոցների սահմանների անցում թույլ չի տրվել: Նշենք, որ արարքի
հանցավորությունը բացառող սույն հանգամանքը նոր չէ, և ներկայումս ԱՊՀ բոլոր
երկրների քրեական օրենսգրքերում առանձին նորմով սահմանված է հանցանք կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելը: Մի շարք երկրներում վերը նշված հանգամանքներում վնաս պատճառելը նույնանում է անհրաժեշտ պաշտպանությանը:
Հանցանք կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելու իրավաչափության
դրույթները մասամբ համընկնում են անհրաժեշտ պաշտպանության իրավաչափության դրույթներին: Տարբերությունն այն է, որ հանցանք կատարած անձին բռնելիս
1

Տե´ս Հայստանի Հանրապետության քրեական իրավունք, Ընդհանուր մաս, ԵՊՀ հրատ.,
2006թ., էջ 319:
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հնարավոր է վնաս պատճառել ինչպես հանցանք կատարելու պահին, այնպես էլ
դրանից հետո, իսկ անհրաժեշտ պաշտպանության դեպքում՝ միայն հանրորեն
վտանգավոր ոտնձգության պահին: Ժամանակային խզումը, որի ընթացքում կարելի
է վնաս պատճառելով բռնել, բոլոր երկրներում միատեսակ չէ: Օրինակ` Բելառուսի
քր. օր.-ում հանցանք կատարած անձին վնաս պատճառելով բռնել կարելի է միայն,
երբ վերջինս կարող է կամ փորձում է թաքնվել քննությունից կամ դատից:
Ղրղզստանի քր. օր.-ը վնաս պատճառելով թույլատրում է բռնել հանցանք կատարելու պահին կամ դրանից անմիջապես հետո: Մինչդեռ Ադրբեջանի, Վրաստանի,
Հայաստանի, Բուլղարիայի, Մոլդովայի, Թուրքմենստանի քր. օր.-ում ժամանակային խզման մասին որևէ մեկնաբանում չկա, և ենթադրվում է, որ վնաս պատճառելով
բռնել կարելի է երկու դեպքերումª՝ հանցանք կատարելու պահին, հանցանք կատարելուց հետո:
Առաջինի դեպքում ենթադրությունը բխում է ՀՀ քր. օր.-ի 43-րդ հոդվածի 1-ին
մասի հետևյալ ձևակերպումիցª «®նրա կողմից հանրության համար նոր վտանգավոր արարք կատարելու հնարավորությունը խափանելու նպատակով բռնելիս»:
Այստեղ երկիմաստության տեղիք է տալիս խափանել բառը, որը մասնագիտական
գրականության մեջ մեկնաբանվում է որպես արդեն իսկ սկսված արարքի ընդհատում: Այդ դեպքում եթե օրենսդիրը նկատի ունի հետագայում անձի կողմից կատարվելիք նոր արարքը ընդհատելուն, ապա, թերևս, ճիշտ կլիներ կիրառել ոչ թե
խափանել, այլ կանխել տերմինը: Իսկ եթե արարքի կատարման պահն է նկատի
առնվել որպես հանցանք կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելու ժամանակահատված, ապա այս մոտեցումը, մեր կարծիքով, ճիշտ չէ, քանի որ արարքի կատարման պահը կդիտվի որպես հանրորեն վտանգավոր ոտնձգություն, և այդ հանգամանքում ոտնձգողին վնաս պատճառելն արդեն դուրս է քննարկվող հանգամանքներում վնաս պատճառելու տիրույթից: Վերջինս նույնանում է արարքի հանցավորությունը բացառող մեկ այլ հանգամանքիª անհաժեշտ պաշտպանությանը:
Հաջորդ վիճելի խնդիրն այն է, որ ՀՀ քր. օր.-ի 43-րդ հոդվածի 1-ին մասը նախատեսում է վնաս պատճառելով բռնել միայն հանցանք կատարած անձանց: Ասվածից
տրամաբանորեն պարզ է դառնում, որ անմեղսունակության վիճակում, ինչպես նաև
քրեական պատասխանատվության տարիքի չհասած անձինք, ովքեր կատարել են
հանրորեն վտանգավոր արարք, այս տիրույթից դուրս են, ուստի վերջիններիս 43րդ հոդվածը վնաս պատճառելով բռնել չի նախատեսում: Այս իմաստով արարքի
հանցավորությունը բացառող մեկ այլ հանգամանքª անհրաժեշտ պաշտպանությունը
(հոդվ.42), տարածական առումով ավելի ընդգրկուն է և սահմանում է, որ հանրության համար վտանգավոր ոտնձգությունից անձը կարող է պաշտպանվելª ոտնձգողին վնաս պատճառելով: Ասվածից ակնհայտ է դառնում հետևյալ հակասական իրավիճակը, որ մի դեպքում վերը նշված անձանց կողմից հանրորեն վտանգավոր
ոտնձգություն կատարելու պահին օրենքը թույլ է տալիս վնաս պատճառել վերջիններս (հոդվ 42, 1-ին մ.), մինչդեռ, մյուս դեպքում, նույն անձանց վնաս պատճառելով
բռնելն արգելվում է (հոդվ. 43, 1-ին մ.), քանի որ վերջիններիս կատարած հանրորեն
վտանգավոր արարքը չի համարվում հանցանք: Այստեղից հետևում է, որ մեր
քրեական օրենսգրքի 8-րդ գլխում նախատեսված արարքի հանցավորությունը բացառող երկու հանգամանքներ հակասում են միմյանց:
Խոսելով վերը շարադրվածի մասինª ճիշտ ենք համարում վերանայել այն մոտեցումը, որը նախատեսում է վնաս պատճառելով բռնել միայն հանցանք կատարած
անձինª ընդլայնելով դրա շրջանակը և այն տարածելով ինչպես անմեղսունակության
վիճակում գտնվողների, այնպես էլ քրեական պատասխանատվության տարիքի
չհասածների վրա: Այս առումով, թերևս, առավել հաջողված է Ուզբեկստանի քր.
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օր.-ի համապատասխան դրույթը, որը նախատեսում է վնաս պատճառելով բռնել ոչ
թե հանցանք, այլ հանրորեն վտանգավոր արարք կատարած անձանց:
Անդրադառնանք այն հարցին, թե արդյոք հանցագործության բոլոր տեսակների
դեպքում կարելի է վնաս պատճառելով բռնել: ՀՀ քր. օր.-ի 43-րդ հոդվածը այս հարցին ևս միանշանակ լուծում չի առաջարկում: Եթե հետևենք օրենքի տառին, կտեսնենք, որ այն թույլ է տալիս վնաս պատճառելով բռնել ցանկացած հանցանքի դեպքումª ոչ մեծ ծանրության, միջին, ծանր, առանձնապես ծանր: Սակայն գործնականում վնաս պատճառելով բռնել կարելի է միայն ծանր, առանձնապես ծանր հանցանք կատարելու դեպքում: Մեր կարծիքով, այս մոտեցումը ճիշտ չէ, քանի որ ՀՀ
քր. օր.-ի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասը վնաս պատճառելով բռնելու իրավունք է ընձեռում ինչպես տուժողին, այնպես էլ այլ անձանց: Այստեղից հարց է ծագում, թե արդյոք վերջիններս օժտված են այնքան բարձր իրավագիտակցությամբ, որ վնաս
պատճառելուց առաջ որոշեն, թե կատարված արարքը հանցագործության ո´ր տեսակն էª §ոչ մեծ ծանրությա՞ն¦ «միջի՞ն», «ծա՞նր», §առանձնապես ծա՞նր¦, կամ
չե±ն անցել արդյոք տվյալ արարքիª օրենքով նախատեսված վաղեմության ժամկետները, նոր միայն վնաս պատճառելով բռնեն: Չունենալով այդպիսի իրավագիտակցություն, բայց ունենալով հանցանք կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելու
իրավունքª տուժողը կամ այլ անձը նույնիսկ ոչ մեծ ծանրության հանցանքի դեպքում, հնարավոր է, ավելի մեծ վնաս հասցնի: Ուստի առավել նպատակահարմար
կլիներ հանցանք կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելը չկապել արարքի
ծանրության հետ և հանցանք կատարած անձին գործնականում ևս վնաս պատճառելով բռնել ցանկացած ծանրության հանցանքի դեպքում, եթե, իհարկե, սահմանազանցման խնդիր չկա: Վեճերի տեղի է տալիս նաև այն հարցը, թե ինչ վնաս կարելի
է պատճառել հանցանք կատարած անձին բռնելիս: Այս հարցի շուրջ տեսակետները
դարձյալ միանշանակ չեն: Վնասը կարող է լինել առողջական, նյութական, բարոյական: Հանցանք կատարած անձին վնաս պատճառելով բռնելիս հարկ է հաշվի առնել հանցանք կատարած անձի, ինչպես նաև արարքի վտանգավորությունը, բռնելու
վայրը, պայմանները և այլ հանգամանքներ: Որքան բարձր է արարքի և այն կատարողի վտանգավորությունը, այնքան մեծ վնաս կարելի է պատճառել նրան բռնելիս:
Այստեղ էլ հարց է ծագում, թե կարելի է արդյոք հանցանք կատարած անձին
բռնելիս մահ պատճառել: Կան երկրներ, որտեղ թույլ է տրվում հանցանք կատարած անձին անգամ մահ պատճառել: Օրինակª Կանադայում թույլատրվում է բռնվողին մահ կամ առողջությանը ծանր վնաս պատճառել միայն այն դեպքում, եթե հետապնդում իրականացնող անձն օբյեկտիվորեն կարծում է , որ իրեն կամ երրորդ
անձի սպառնում է մահ կամ առողջությանը ծանր վնաս: ԱՄՆ-ի մի շարք նահանգներում (Նյու Յորք, Կալիֆորնիա) բացառիկ դեպքերում է թույլատրվում թաքնվող
հանցագործին մահ պատճառել, եթե վերջինից մինչև անգամ անմիջական սպառնալիք չկա1: Բռնելիս վնաս հասցնելը պետք է լինի արդարացված և բխի անհրաժեշտությունից: Վնաս պատճառելն արդարացված է, եթե հնարավոր չէր հանցանք կատարած անձին բռնել այլ կերպ: Այս մոտեցումն է դրված Ադրբեջանի, Բելառուսի,
Բուլղարիայի, ՌԴ-ի համապատասխան նորմերում: Իսկ Թուրքմենստանի քր. օր.ում բռնելիս վնաս պատճառելը արդարացված է, եթե վնաս պատճառվել է դիմադրություն ցույց տվող հանցագործին: Ստացվում է, որ պարզապես փախչող հանցագործին չի կարելի անգամ ոտքով խոչընդոտել, քանի որ վերջինս կարող է վայր
ընկնել ու վնասվածք ստանալ: ՀՀ քրեական օրնսգիրքը չի սահմանում, թե կարելի է
1
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արդյոք հանցանք կատարած անձին մահ պատճառել: Միայն օր.-ի հատուկ մասի
107-րդ հոդվածը սահմանում է դրա անհրաժեշտ միջոցների սահմանազանցմամբ
սպանությունը: Այստեղից ենթադրվում է, որ օրենքը հանցանք կատարած անձին
մահ պատճառելը որոշ դեպքերում դիտում է իրավաչափ: Մասնավորապես, հանցանք կատարած անձին բռնելու ընթացքում նրան սպանելը թույլատրվում էª
1. երբ հանցավորն այնպիսի ակտիվ դիմադրություն է ցույց տալիս, որը սպառնում է բռնողի կամ այլ անձանց կյանքին:
2. երբ փախուստի դիմած հանցագործը կատարել է կյանքի համար վտանգավոր
բռնությամբ զուգորդված ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանք, և նրան բռնելու
այլ միջոցներ չկան1:
Վերը նշված առաջին պայմանի դեպքում իրադրությունը դարձյալ փոխվում է
անհրաժեշտ պաշտպանության: Ինչ վերաբերում է երկրորդ պայմանին, ապա 43-րդ
հոդվածը դա չի նախատեսում: Այսինքն՝ առկա է օրենսդրական բաց, և ՀՀ քրեական
նոր օրենսգրքի նախագծի հայեցակարգը անդրադառնում է հանցանք կատարած
անձին կյանքից զրկելու իրավաչափության պայմաններ նախատեսելու խնդրին:
Եթե խնդիրը դիտարկենք անհրաժեշտ պաշտպանության տեսանկյունից, ապա
42-րդ հոդվածի 2-րդ մասը նախատեսում է, որ անձի կյանքի համար վտանգավոր
բռնության կամ այդպիսի բռնության իրական սպառնալիքով զուգորդված ոտնձգությունից պաշտպանվելիս կարող է պատճառվել ցանկացած վնաս, այդ թվումª
մահ: Նշվածը ուղղակիորեն բխում է §Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին¦ եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի
2-րդ մասի դրույթից, որը սահմանում է §անհրաժեշտ պաշտպանության ժամանակ
կյանքից զրկելը պետք է պայմանավորված լինի բացարձակ անհրաժեշտությամբ¦:
Այստեղ չի մեկնաբանվում, թե հատկապես որ իրադրությունն է համարվում բացարձակ անհրաժեշտություն: Ենթադրվում է, որ դա պետք է ուղղակի վերաբերի մարդու
կյանքի համար վտանգավոր իրավիճակներին: Առաջնորդվելով այս տրամաբանությամբª նույնը կարելի է դիտարկել նաև հանցանք կատարած անձին բռնելու ինստիտուտի առնչությամբ:
Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ մի շարք երկրների քրեական օրենսգրքերը
սահմանում են հանցանք կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելու նպատակ:
Մասնավորապես Վրաստանի, Ղրղզստանի, Ուզբեկստանի քրեական օրենսգրքերում որպես նպատակ նշված է հանցանք կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելով իշխանության մարմիններին հանձնելը: Մինչդեռ Բելառուսի, Թուրքմենստանի, Բուլղարիայի, Ադրբեջանի, ինչպես նաև Հայաստանի քրեական օրենսգրքերում նախատեսում են հանցանք կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելու երկու նպատակª իրավասու մարմիններին հանձնելը, նրա կողմից նոր վտանգավոր արարք կատարելու հնարավորությունը խափանելը:
Երկրորդ նպատակում նշված «խափանել» բառի ժամանակային իմաստի մասին
վերն արդեն պարզաբանել ենք, և եթե օրենսդիրը դիցուք նկատի է ունեցել դրա
կանխելը, ապա որպես նպատակ այն ևս արդարացված չէ մի քանի պատճառներով: Նախ՝ որ անձը ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության իր մտքերի, գաղափարների համար, քանի դեռ դրանք օբյեկտիվ իրականության մեջ չեն առարկայացել: Հետևաբար, հանցանք կատարած անձին վնաս պատճառելով բռնելը՝ նրա
կողմից կատարվելիք արարքները կանխելու նպատակով, արդարացված չէ:
Ստացվում է, որ մենք վնաս ենք պատճառում ապագայում նոր հանցանքը կանխելու համար, այսինքնª §ավանսով¦ պատժում ենք հանցանք կատարած անձինª
1

Տե´ս ՀՀ քրեական իրավունք, Հատուկ մաս, ԵՊՀ հրատ., 2006 թ., էջ 115:
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խախտելով միաժամանակ և° ըստ մեղքի պատասխանատվության, և° արդարության
ու պատասխանատվության անհատականացման սկզբունքները: Բացի այդ, օրենսդիրը չի նշում երկրորդ նպատակի վերջնական սահմանները: Այսինքնª հանցանք
կատարած անձի ճակատագիրը, որին վնաս պատճառելով բռնում ենքª նրա կողմից
նոր վտանգավոր արարք կատարելու հնարավորությունը խափանելու նպատակով,
մնում է անորոշ: Օրենսդիրը չի հստակեցնում, թե վերջնականապես ինչպես ենք
վարվում նրա հետª հանձնում ենք համապատասխան մարմինների՞ն, բուժհաստատությա՞նը, թե՞ մեկ այլ տեղ: Ուստի, նշվածը որպես նպատակ համակողմանի վերլուծելով՝ կարծում ենք, որ ճիշտ կլինի հոդվածի այդ հատվածը խմբագրել:
Վերոգրյալի հիման վրա առաջարկում ենք արարքի հանցավորությունը բացառող ինստիտուտի օրենդրական հետևյալ լուծումներըª
1. Նախ, ՀՀ քր. օր.-ի 43-րդ հոդվածի առաջին մասը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ. §Հանցագործություն չի համարվում այն գործողությունը, որը հանրորեն վտանգավոր արարք կատարած անձին վնաս է պատճառել՝ նրան իրավասու
մարմիններին հանձնելու նպատակով բռնելիս, եթե թույլ չի տրվել բռնելու համար
անհրաժեշտ միջոցների սահմանների անցում¦:
2. ՀՀ քր. օր.-ի 43 հոդվածով նախատեսել հանցանք կատարած անձին բռնելիս մահ պատճառելու իրավաչափության վերաբերյալ հետևյալ դրույթը. §Մարդու
կյանքի համար վտանգավոր բռնությամբ զուգորդված հանրորեն վտանգավոր արարք կատարած անձին բռնելիս կարելի է պատճառել ցանկացած վնաս, այդ
թվում՝ նաև մահ, եթե չկա բռնելու այլ միջոց¦:

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРИЧИНЕНИЯ
ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, В РА
Асмик Смбатян
Преподаватель кафедры уголовного
права и криминалогии факультета правоведения
Академии образовательного комплекса
Полиции РА, майор полиции
________________________________

Настоящая статья посвящена нанесению вреда лицу, совершившему преступление, как обстоятельства, исключающего преступность деяния. В статье
представлены роль, значение, особенности вышеуказанного обстоятельства, которыми оно отличается от других обстоятельств исключающих преступность деяния.
В рамках статьи представлены существующие проблемы и пробелы правового урегулирования указанных обстоятельств, приведены сравнения относительно
соответствующих положений других стран.
В статье предложены некоторые положения правового урегулирования института причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.
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THE TENDENSCIES OF THE DEVELOPMENT OF HARMING
WHILE DETAINING AN O'FFENDER IN RA
Hasmik Smbatyan
Lecturer at the Academy of Police Educational C
omplex of the RA, Chair of Criminal
Law and Criminology, Police major
_________________________________

The article deals with the topic of harming an o'ffender as a circumstance
eliminating the criminality of the act. The role, meaning, peculiarities of the above
mentioned circumstance which makes it different from other circumstances eliminating
the criminality of the act are discusse.
In the article the present problems and gaps of legal regulation of the mentioned
circumstances are dealt as well as some comparisons referring to appropriate
regulations of other countries are made.
Some regulations of legal settlement of the institution of harming while detaining an
offender are proposed in the article.
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ - հ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓ, Ñ³Ýñáñ»Ý íï³Ý·³íáñ ³ñ³ñù, áïÝÓ·áõÃÛáõÝ,
³ñ³ñùÇ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛáõÝÁ µ³ó³éáÕ Ñ³Ý·³Ù³Ýù, Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓÇÝ µéÝ»É,
Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñ³Í ³ÝÓÇÝ íÝ³ë å³ï×³é»É:
Ключевые слова- лицо, совершившее преступление, общественно опасное деяние, посягательство, обстоятельство, исключающее преступность деяния, задержание лица совершившее преступление, причинение вреда лицу, совершившему преступлени.
Key words: offender, socially dangerous act, the encroachment, a circumstance eliminating the
criminality of the act, to detain an offender, to harm the offender.
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ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ՀԵՏ ՉԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ
ՊԱՏԻԺՆԵՐԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Արմեն Մանասյան
ՀՀ արդարադատության նախարարության
քրեակատարողական վարչության առաջատար մասնագետ
__________________________________

Արդեն անցած դարի սկզբներից քրեական իրավունքի գիտության մեջ խոսվում
էր պատժի, հատկապես ազատազրկման ձևով պատժի ճգնաժամի մասին: Հաստատվեց այն փաստը, որ անձին հասարակությունից մեկուսացնելը ոչնչով չի
նպաստում պատժի նպատակների իրականացմանը: Դեռ ավելին, ազատազրկման
ձևով պատիժը մի շարք բացասական հետևանքներ է առաջացնում: Մասնավորապես, դատապարտյալը հատկապես երկարատև ազատազրկման դեպքում կորցնում է իր դրական սոցիալական կապերը, աշխատանքային հմտությունները, դժվարանում է նրա վերաինտեգրումը հասարակություն, նրա ընտանիքը հաճախ
հայտնվում է սոցիալական ծանր վիճակում և այլն: Այս հանգամանքների ընմբռնումը քրեաիրավական գիտության մեջ նոր մոտեցումներ որոնելու անհրաժեշտություն
առաջացրեց: Աստիճանաբար ձևավորվեց ազատազրկմանն այլընտրանք համարվող պատիժների և քրեաիրավական այլ միջոցների համակարգ ստեղծելու գաղափարը: Խոսքը հատկապես ոչ մեծ և միջին ծանրության հանցանքներ կատարած
անձանց նկատմամբ ավելի մեղմ պատժատեսակներ կիրառելու հնարավորություն
ստեղծելու մասին է: Այս գաղափարների ձևավորման ու զարգացման շնորհիվ ժամանակի ընթացքում եվրոպական երկրների, իսկ այնուհետև հայրենական օրենսդրության մեջ ձևավորվեց ազատազրկման հետ չկապված պատիժների ենթահամակարգ` իր նպատակներով, խնդիրներով, սոցիալական ուղղվածությամբ և նշանակությամբ:
Պետք է նշել, սակայն, որ քրեական իրավունքի գիտության մեջ առայժմ միասնական կարծիք չի ձևավորվել այն հարցի վերաբերյալ, թե ինչ է այլընտրանքը, և քրեական իրավունքում ինչ տեղ է զբաղեցնում ազատազրկման հետ չկապված պատիժների համակարգը:
Այլընտրանքային պատիժները հաճախ դիտարկվում են դրանց սոցիալական
նշանակության, հանցավորության դեմ պայքարի գործում ունեցած դերի, դատապարտյալի վերասոցիալականացման վրա ազդեցության տեսանկյուններից: Մինչդեռ այլընտրանքային պատիժների քրեաիրավական բնութագրիչները կարծես թե
աչքաթող են արվում: Գործող քրեական օրենսդրությունն էլ չի սահմանում այլընտրանքային պատիժների հասկացությունը:
«Այլընտրանք» բառը ծագել է լատիներեն «alter» եզրույթից, որը նշանակում է
երկուսից մեկը: Խոսքը միմյանց բացառող հնարավորությունների միջև ընտրություն
կատարելու հնարավորության մասին է1: Շատ օտարերկրյա քրեագետներ «այլընտրանք» հասկացությունը բավականաչափ լայն են մեկնաբանում և համարում են այն
«այլընտրանքային քրեական արդարադատություն» կամ «այլընտրանքային քրեաիրավական համակարգ»2:
1

Տե´ս Словарь иностранных слов. М., Русский язык, 1979, էջ 30:
Տե´ս Cisse А. Justice transactionnelle et justice penale // Revue de science criminelle et de
droit penal compare. 2001. № 3. P. 511; Naw A. Les modes altematifs de reglement de conflits
en droit beige // Revue de droit penal et de criminologie. 1997. № 4. P. 362.
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Սակայն շատերն էլ գտնում են, որ տվյալ հասկացության նման լայն մեկնաբանությունը չի կարող միանշանակ ընդունվել, որովհետև շատ առումներով այն դուրս
է մնում իրավական ոլորտից:
Արտասահմանյան գիտության մեջ ձևավորված հիմնական կարծիքն այն է, որ
քրեական իրավունքում այլընտրանքը «…քրեական օրենսդրությամբ արգելված արարքներին հակազդելու այն բոլոր տեսակներն են, որոնք կապված չեն ազատարկման հետ»1: Բայց նման մեկնաբանության դեպքում ստացվում է, որ հանցագործությանը հակազդելու ցանկացած ձև, որը կապված չէ ազատազրկման հետ, այլընտրանքային պատիժ է: Այդ դեպքում այլընտրանքային պատիժ պետք է համարվեն
քրեական պատասխանատվությունից ազատելը տուժողի հետ հաշտվելու, գործուն
զղջալու կամ իրադրության փոփոխության դեպքերում կամ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը և այլն: Մեր կարծիքով, այլընտրանքային պատիժները այն պատժատեսակներն են, որոնք նախատեսված են քրեաիրավական նորմի սանկցիայում
և կարող են նշանակվել ազատազրկման փոխարեն (ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի կարգավորման պայմաններում հանրային աշխատանքները` որպես ազատազրկմանն այլընտրանք, նախատեսված է օրենսգրքի Ընդհանուր մասում և Հատուկ մասի որևէ հոդվածի սանկցիայում նախատեսված չէ, ինչը, մեր կարծիքով,
ճիշտ չէ):
Այսպիսով, այլընտրանքային միջոցները կարող են լինել ինչպես քրեաիրավական, այնպես էլ այլ բնույթի, ինչը ենթադրում է հանցագործության հետևանքով առաջացած սոցիալական կոնֆլիկտների լուծման մի քանի ձևեր: Այստեղից հետևում
է, որ մինչև այլընտրանքային պատիժների իրավական ինստիտուտը ուսումնասիրելը անհրաժեշտ է պարզել «այլընտրանքային պատիժներ» և «այլընտրանքային
միջոցներ» հասկացությունների բովանդակային տարբերությունները: Միանգամից
ցանկանում ենք նշել, որ այս երկու հասկացությունները թեև շատ բանով համընկնում են, այնուամենայնիվ չեն նույնանում:
Այսպես` շատ հաճախ օգտագործվում են «ազատազրկմանն այլընտրանք» կամ
«կալանքին այլընտրանք» հասկացությունները: Խոսքը հիմնականում նոր պատժատեսակների մասին է (հանրային աշխատանքներ, ազատության սահմանափակում,
գործունեության սահամանափակում և այլն), որոնք նախատեսված են ազատազրկում պատժատեսակի նշանակման և կիրառման դեպքերը սահմանափակելու, նվազեցնելու և դրա բացասական հետևանքները մեղմելու նպատակով:
Զգալի տարածում է ստացել նաև «պատժի այլընտրանք» հասկացությունը2, որը
տարբերվում է «ազատազրկմանն այլընտրանք համարվող պատիժներից» նրանով, որ առաջին դեպքում խոսքը ընդհանրապես պատժից ազատելու և այլ միջոցներ կիրառելու, իսկ երկրորդ դեպքում` ազատազրկման փոխարեն քրեաիրավական նորմի սանկցիայով նախատեսված և ազատարկումը բացառող պատժատեսակ նշանակելու մասին է:
Այսպիսով` մեր կարծիքով, հանցագործության դեպքում «այլընտրանք» հասկացությունը ընկալվում է առնվազն երեք իմաստով` քրեական հետապնդմանը այլընտրանք, պատժին այլընտրանք և ազատազրկմանը այլընտրանք:
Առաջին դեպքում ենթադրվում է, որ պետությունը քրեական հետապնդման փո1

Տե´ս Кароли Барт. Альтернативные меры уголовного наказания // Альтернативы тюремному заключению в Республике Казахстан: Материалы международной конференции.
2000, էջ 67:
2
Տե´ս Исмаилов Б. И. Проблема применения альтернатив уголовному наказанию за
преступления в сфере экономики в Республике Узбекистан // Журнал российского права.
2001. № 4. էջ 123:
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խարեն այլ գործունեություն է իրականացանում և քրեական պատասխանատվությունը փոխարինում է այլ միջոցներով: Արևմտյան իրավագիտության մեջ պետական
մարմինների նման գործունեությունը բնութագրելու համար շատ հաճախ օգտագործվում է անգլերեն “diversion” (շեղում) հասկացությունը, քանի որ «այլընտրանքային միջոցների» էությունը, որպես կանոն, հանցագործությամբ խախտված սոցիալական արդարությունը վերականգնելու փորձն է, որն իրականացվում է առանց
հանցանք կատարած անձին հասարակությունից մեկուսացնելու և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու: Այս դեպքում պետք է խոսել միայն այլընտրանքային հետապնդման մասին, որովհետև այլընտրանքային միջոցները կիրառվում են
նույնիսկ այն ժամանակ, երբ իրավաբանորեն դեռևս հաստատված չէ, որ անձն արժանի է պատժի: Այդ իսկ պատճառով այլընտրանքի այս ձևը ոչ մի ընդհանուր բան
չունի այլընտրանքային պատիժների հետ:
Այլընտրանքային միջոցների այս տեսակը իրավապահ մարմինների կողմից հաճախ իրականացվող դատավարական գործունեության հատուկ ձև է, որը դեռևս իր
պատշաճ արտացոլումը չի ստացել քրեական և քրեական դատավարության օրենսդրություններում1:
Վերջին տարիներին նշված միտումը համաշխարհային և եվրոպական մասշտաբով դարձել է այնքան գլոբալ, որ արտացոլվել է միջազգային բնույթի մի շարք փաստաթղթերում: Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն 17.09.1987 թ. պաշտոնական ուղեցույցում ոչ միայն հաստատել է քրեաիրավական վեճերի արտադատական կարգավորման գաղափարը, այլ նաև առաջարկել է կարգավորման կոնկրետ
մոդելներ՝ ըստ էության ընդհանրացնելով միայն քրեական հետապնդման այլընտրանքային միջոցների տարբերակները, որոնք մատնանշված են տարբեր ներպետական իրավական համակարգերում2: Այս ուղեցույցը ներառում է հատուկ բաժին`
«Հայեցողական դատական հետապնդում» անվամբ, որտեղ սահմանվում են քրեական քաղաքականության իրականացման հնարավոր դրույթները:
Հանցագործությանը հակազդելու այլընտրանքային մեխանիզմների օգնությամբ
լուծվում են ինչպես «ռեստիտուտիվ», այնպես էլ այլ սոցիալական խնդիրներ: Մանավորապես, լուծվում է քրեական դատավարության ընթացակարգի արագացման
և դրա հետևանքով քրեական արդարադատության ծանրաբեռնվածությունը
թեթևացնելու խնդիրը, ինչը թույլ է տալիս առավել մեծ ուշադրություն դարձնելու
ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների վրա:
Երկրորդ դեպքում, երբ խոսվում է պատժի այլընտրանքի մասին, քրեական հետապնդումը իրականացվում և ավարտվում է հիմնականում ոչ այլընտրանքային
ճանապարհով. անձը հանցագործության համար մեղավոր է ճանաչվում, բայց դատարանը նրա նկատմամբ իրական պատիժ չի նշանակում` առավել նպատակահարմար համարելով որևէ «այլընտրանքային միջոցի» կիրառումը:
Ինչ վերաբերում է երրորդ դեպքին` ազատազրկմանն այլընտրանքներին, ապա
այս դեպքում մեղավոր ճանաչված անձի քրեական հետապնդումը չի դադարեցվում, և դատարանը անհրաժեշտ ու նպատակահարմար է համարում պատիժ նշանակելը: Այլ խնդիր է, որ ելնելով կոնկրետ իրավիճակից՝ «ազատազրկման այլընտրանքները» առավել նախընտրելի են համարվում, քան ինքը՝ ազատազրկումը, և
վերջինիս փոխարեն նշանակվում ու կիրառվում է այլ պատժատեսակ, կամ նշա1
Ավելի մանրամասն տե´ս Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию. М.,
Юристь, 2002, էջ 36-37:
2
Տե´ս Доступ к правосудию. Комитет министров - государствам-членам относительно
упрощения уголовного правосудия. Рекомендация № R(87)18 от 17 сентября 1987 г. //
Российская юстиция. 1987. № 8, էջ 3, 16:
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նակված ազատազրկումը փոխարինվում է այլ միջոցներով, օրինակ` պատիժը
պայմանականորեն չի կիրառվում1: Այսպիսով` ազատազրկմանը այլընտրանք համարվող պատիժների ինստիտուտը տարբերվում է նախորդ երկուսից նրանով, որ
այս դեպքում գործ ունենք քրեական պատիժների հետ, որոնք իրագործվում են
քրեաիրավական հարաբերությունների շրջանակում: Բացի այդ, այս դեպքում կայացվում է մեղադրական դատավճիռ, և անձի նկատմամբ պատիժ է նշանակվում, որը, սակայն, կապված չէ նրան հասարակությունից մեկուսացնելու և ազատությունից զրկելու հետ:
Խոսելով այլընտրանքային պատիժների մասին՝ անհրաժեշտ է նկատել, որ
պատժի տեսակները դիտվում են որպես համակարգ2, որտեղ պատիժները դասավորված են որոշակի տրամաբանական հաջորդականությամբ` խստից մեղմը կամ
հակառակը: Առաջիններից մեկը պրոֆեսոր Ն. Ս. Տագանցևն էր, որ մատնանշեց
այդ 3 : Գործող օրենսդրության մեջ պատժատեսակները սանկցիներում նախատեված են մեղմից խիստը հերթականությամբ: Սա նշանակում է, որ սանկցիայում ձախից աջ հերթականությամբ դասավորված այլընտրանքային պատիժների մեջ ամենախիստը այն է, որը գտնվում է ազատազրկման կողքին: Այս հանգամանքը հաշվի
առնելը կարևոր է ազատազրկմանն այլընտրանք հանդիսացող պատժի տեսակը
կոնկրետ դեպքում ընտրելու ու կիրառելու համար:
Սրա հետ կապված՝ անչափ կարևոր է նաև պարզել, թե ինչի՞ց է բխում այլընտրանքային պատիժ նշանակելու անհրաժեշտությունը, ո՞րն է այլընտրանքային
պատժատեսակի պատժիչ բովանդակությունը: Իսկ այս հարցերի պատասխանները
պատժի փիլիսոփայության ոլորտից են:
Իրավաբանական գրականության մեջ առավել տարածված է պատժի հետևյալ
սահմանումը. «Պատիժը պետական հարկադրանքի միջոց է, որը դատարանի դատավճռով պետության անունից նշանակվում է հանցագործության համար մեղավոր
ճանաչված անձի նկատմամբ և արտահայտվում է այդ անձին բարիքներից, իրավունքներից ու շահերից` օրենքով նախատեսված զրկմամբ կամ դրանց սահմանափակմամբ, հանցանք կատարած անձին և նրա արարքին պետության անունից
պարսավանք է տրվում և կատարում է հանցանք կատարած անձին ուղղելու ու
պատժելու խնդիրներ»4:
Պատժի օրենսդրական ձևակերպումը սահմանված է նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 48 հոդված 1-ին մասով. պատիժը պետական հարկադրանքի միջոց է, որը դատարանի դատավճռով պետության անունից նշանակվում է հանցագործության համար մեղավոր Ճանաչված անձի նկատմամբ և արտահայտվում է այդ անձին իրավունքներից ու ազատություններից` օրենքով նախատեսված զրկմամբ կամ դրանց
սահմանափակմամբ:
Սա նշանակում է, որ իր բովանդակությամբ պատիժը իրավունքների սահմանափակում է, որն արտահայտվում է անձին որոշակի բարիքներից, իրավունքներից և
շահերից զրկելով: Այսինքն` պատժի էությունը, մեր կարծիքով, հատուցումն է: Չնայած վերջին տարիներին, պայմանավորված այն բանով, որ օրենսդիրը պատժի օրենսդրական բնորոշումից հանել է «հատուցում» հասկացությունը, որոշ հեղինակ1

Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը, պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ
ազատելը ազատազրկմանն այլընտրանք համարվող միջոցներ են, բայց ոչ պատժատեսակ,
ուստի այս ինստիտուտները սույն աշխատանքում չեն քննարկվում:
2
Տե´ս Трахов А. Бессистемная система наказаний в УК РФ // Российская юстиция. 2000.
№ 9.
3
Տե´ս Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Тула, 2001, Т. 2, էջ 124:
4
Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973, էջ 16:
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ներ առաջարկում են հատուցումը չհամարել պատժի էություն1: Բայց դժվար թե կարելի է համաձայնել տվյալ մոտեցմանը: Շատ քրեագետներ, մեր կարծիքով արդարացիորեն, հիմնավորում են, որ պատժի էությունը հենց հատուցումն է:
Ա. Ե. Նատաշևի կարծիքով, պատիժը հենց հատուցումն է, մեղավորին կանխամտածված տառապանքներ և զրկանքներ պատճառելը՝ հասարակությանը հասցրած
վնասի համար2: Հետագայում նա հստակեցրել է, որ պատիժը իր էությամբ հատուցում է3:
Նույն կարծիքին էր Ա. Լ. Ռեմենսոնը 4 : Վ. Ա. Նիկոնովի կարծիքով, պետք է
հստակեցնել պատժի էությունը` առանձնացնելով «պատժի էությունը ընդհանրապես» և «քրեական պատժի էությունը»: «Պատիժ» հասկացությունը հայտնի է ոչ
միայն քրեական իրավունքին և ավելի լայն ըմբռնում ունի: Հատուցումը ընդհանրապես պատժի էությունն է, իսկ հարկադրանքը քրեական պատժի էությունն է5 :
Վ. Կ. Դույունովայի կարծիքով, պատժի էությունը ոչ թե հարկադրանքն է, այլ հատուցումը: Իսկ պատիժը հատուցման իրականացման ձևերից մեկն է: Այստեղից
հետևում է, որ հատուցումը որպես պատժի էություն յուրաքանչյուր պատժի տեսակում դրսևորվում է նրա կոնկրետ տարրերի մեջ6:
Ուստի տարբեր պատժատեսակներ ունեն հատուցման տարբեր չափեր. հանցանք կատարած անձին հասարակությունից մեկուսացնելու հետ կապված պատժատեսակների և հասարակությունից մեկուսացնելու հետ չկապված պատժատեսակների հատուցման չափերը տարբեր են: Երկրորդ դեպքում պատժի պատժիչ
բովանդակությունը նկատելիորեն ցածր է: Բացի դրանից, իրենց պատժիչ բովանդակությամբ այլընտրանքային պատժատեսակներն իրենց հերթին տարբերվում են
միմյանցից:
Այսպիսով` հատուցումը որպես պատժի տարր առկա է քրեական օրենսգրքի 49
հոդվածով նախատեսված ցանկացած պատժատեսակի նշանակման ժամանակ.
տարբերվում են միայն հատուցման չափերը: Ազատազրկմանը այլընտրանք համարվող պատիժների մեջ որպես հատուցման տարր բացակայում է ազատությունից
զրկելը: Փաստորեն հատուցման ծավալը փոքր է, բացի այդ՝ հատուցումն իրականացվում է այլ պայմաններում:
Ազատազրկմանը այլընտրանք հանդիսացող պատիժների էությունն ըմբռնելու
համար կարևոր է քննարկել պատժի հատկանիշները:
Հետազոտողները գործնականում միակարծիք են այն բանում, որ`
- պատիժը պետական հարկադրանքի միջոց է,
- պատիժը` որպես պետական հարկադրանքի միջոց, նշանակվում է միայն դատարանի դատավճռով և պետության անունից,
1

Տե´ս Сыч К. А. Уголовное наказание и его классификация: опыт теоретического моделирования: Монография. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2002, էջ 7983:
2
Տե´ս Наташев А. Е. Основные вопросы кодификации исправительно-трудового законодательства//Учен. зап. ВИЮН. 1962. № 14, էջ 189:
3
Տե´ս Наташев А. Е. Советское исправительно-трудовое законодательство (основные
вопросы теории и практики). М.: ВНИИ МВД СССР, 1975, էջ 13:
4
Տե´ս Ременсон А. Л. Некоторые вопросы теории советского исправительно-трудового
права // Сов. государство и право. 1964. № 1, էջ 93:
5
Տե´ս Никонов В. А. Уголовное наказание и его общепредупредительное воздействие на
преступность: Учеб. пособие. Тюмень: ВШ МВД РФ (России), 1992, էջ 48:
6
Տե´ս Дуюнов В. К. Наказание в уголовном праве России - принуждение или кара?//
Государство и право. 1997. № И, էջ 62:
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- պատիժը, ի տարբերություն պետական հարկադրանքի այլ միջոցների, առաջացնում է յուրահատուկ իրավական հետևանք` դատվածություն,
- պատիժը ցանկացած պարագայում կրում է խիստ անձնական բնույթ: Պատիժ
նշանակվում է միայն հանցագործության մեջ դատարանի կողմից մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ,
- պատիժը միշտ կապված է դատապարտյալի իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման հետ, այն պատճառում է բարոյական զրկանքներ և զրկում
է նրան որոշակի բարիքներից: Այսինքն` պատիժն իր օբյեկտիվ բովանդակությամբ
հատուցումն է կատարված հանրորեն վտանգավոր արարքի համար:
Նման բովանդակություն այս կամ այն չափով պարունակում է ցանկացած պատիժ, և այս հատկանիշները այս կամ այն չափով բնութագրական են նաև այլընտրանքային պատժատեսակներին:
Գիտական գրականության մեջ փորձեր են կատարվել պատժի տեսակները դասակարգելու՝ ըստ նրանց պատժիչ ազդեցության աստիճանի: Այսպես, Ա. Վ. Նաումովը առաջարկել է կիրառել չափորոշիչներ, որոնք հնարավորություն կտան սահմանելու պատժի տեսակների պատժիչ ազդեցությունը1:
Կ. Ա. Սիչը առաջարկել է պատժի տեսակները դասակարգել ըստ այն բանի, թե
դրանք անձի որ իրավունքների և նրա որ շահերի վրա են ազդում2, ինչը նույնպես
ցույց է տալիս, թե որքանով է անձի համար պատիժը ազդեցիկ:
Անկասկած, այս կամ այն պատժատեսակի պատժիչ ազդեցությունը սահմանելու
փորձերը հետաքրքիր են, բայց, մեր կարծիքով, անհեռանկարային, քանի որ գործնականում հնարավոր չէ հաշվի առնել այս կամ այն պատժատեսակի պատժիչ ազդեցության բոլոր տարրերը: Դժվարությունն այն է, որ այդպիսի շատ տարրեր չեն
կարող ուսումնասիրվել միայն իրավագիտության շրջանակներում, քանի որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել անձի կյանքի նյութական պայմանները, նրա ընտանեական
դրությունը, պատժի կիրառման հոգեբանական ընկալումը և այլն: Այս խնդիրը հատկապես դժվարանում է, երբ անհրաժեշտ է սահմանել ազատազրկման հետ չկապված պատիժների պատժիչ ազդեցությունը: Օրինակ` մի դատապարտյալի համար
որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելը կարող է ավելի մեծ
պատժիչ ազդեցություն ունենալ, քան մեկ այլ դատապարտյալի համար՝ հանրային
աշխատանքները, և հակառակը: Հետևաբար, պատժի տեսակի ընտրությունը և նրա
պատժիչ ազդեցությունը կոնկրետ դատապարտյալի նկատմամբ սահմանելը դատարանի սուբյեկտիվ հայեցողության ոլորտում են:
Քանի որ ազատազրկման հետ չկապված պատիժները հիմնականում քննարկվում են ազատազրկմանն այլընտրանք համարվելու տեսանկյունից, ապա, մեր
կարծիքով, այստեղ խոսքը միայն հիմնական պատիժների մասին է: Բանն այն է, որ
ՀՀ քրեական գործող օրենսգրքում պատժի համակարգում նախատեսված են ազատազրկման հետ չկապված այնպիսի պատիժներ, ինչպիսիք են գույքի բռնագրավումը և հատուկ կամ զինվորական կոչումից, կարգից, աստիճանից, որակավորման
դասից զրկելը: Սակայն այս պատժատեսակները ընդամենը լրացուցիչ պատիժներ
են, որոնք ազատազրկմանն այլընտրանք չեն և բոլորովին այլ սոցիալ-իրավական
նշանակություն ունեն: Մինչդեռ ազատազրկման հետ չկապված պատիժների սոցիալ-իրավական բնութագրիչներից մեկը, մեր կարծիքով, ազատազրկմանն այլընտրանք լինելն է: Ուստի ազատազրկման հետ չկապված կամ ավելի ճիշտ` ազա1

Տե´ս Наумов А. В. О проблеме наказания в новом Налоговом кодексе России // Человек:
преступление и наказание: Вестник Рязанской высш. шк. МВД РФ. 1993. № I, էջ 7:
2
Տե´ս Сыч К. Л., նշվ. աշխ.,էջ 194-195:
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տազրկմանն այլընտրանք համարվող պատիժների համակարգի մեջ կարող են
մտնել միայն՝ 1) հանրային աշխատանքները, 2) որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու
կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելը, 3) տուգանքը, 4)
զինվորական ծառայության մեջ սահմանափակումը1: Այս պատժատեսակնենրն էլ
կազմում են ազատազրկմանն այլընտրանք համավող պատիժների համակարգի
բովանդակությունը:
Այլընտրանքային պատիժների ինստիտուտը հնարավոր չէ ամբողջությամբ հետազոտել առանց ուսումնասիրելու նրա նպատակները:
Նպատակը, ինչպես հայտնի է, այն ապագա արդյունքն է, ինչին ձգտում է սուբյեկտը (պատիժ կիրառելու դեպքում այդ սուբյեկտը պետությունն է): Նպատակները
կարևոր դեր են խաղում իրավական կարգավորման ընթացքում. արտացոլելով հասարակության սոցիալական կարիքներն ու ձգտումները՝ դրանք ցույց են տալիս առկա իրավաբանական միջոցների դերն ու նշանակությունը, կողմնորոշում են դեպի
այն արժեքները, որոնք ընկած են պետության քրեաիրավական քաղաքականության
հիմքում: Իրավունքի նպատակները ուսումնասիրվել են առանձին մենագրություններում, հոդվածներում2 և ատենախոսական աշխատանքներում3:
Մի շարք նորմատիվ ակտերի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ եթե
այս կամ այն օրենքը նպատակ ունի զարգացնելու որոշակի հասարակական հարաբերություններ, նպաստելու նոր սոցիալական արժեքավոր կապերի հաստատմանը,
ապա, որպես կանոն, տվյալ փաստաթղթի տեքստում սահմանվում են իրավաբանական խթանիչ միջոցներ: Եվ ընդհակառակը, եթե ակտը սահմանվում է այս կամ
այն հարաբերությունների պահպանման և պաշտպանության նպատակով, ապա
հիմնականում կիրառվում են սահմանափակող միջոցներ (արգելքներ, պատիժներ):
Իհարկե, բացի նպատակներից, իրավաբանական միջոցների ընտրության վրա
ազդեցություն են ունենում նաև հասարակական հարաբերությունների, իրավունքի
տվյալ ճյուղի բնույթը, հնարավոր խոչընդոտները, որոնք բացասաբար են ազդում
սպասվող սոցիալական արդյունքները ստանալու ընթացքի վրա: Մյուս կողմից՝
արդյունքի հասնելու համար նպատակը ինքը պետք է բխի դրան հասնելու համար
անհրաժեշտ իրականում առկա իրավաբանական միջոցներից:
Ելնելով իրավունքի նպատակների վերը նշված ընդհանուր տեսական սահմանումից՝ պետք է նշել, որ մեր կողմից ուսումնասիրվող ինստիտուտի նպատակները
միանշանակ չեն կարող սահմանվել: Ազատազրկմանն այլընտրանք համարվող
պատժատեսակների նպատակը մի կողմից խախտված սոցիալական արդարությունը վերականգնելն է, պատժի ենթարկված անձին ուղղելը և նոր հանցագործությունները կանխելը, իսկ մյուս կողմից` դատապարտյալի դրական սոցիալական կապերի
պահպանումը ապահովելը, որոնք կարող են խախտվել ազատազրկման ձևով պա1

ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծում նախատեսվում են նաև ազատության
սահմանափակումը, հանրային իրավունքների սահմանափակումը, ծնողական իրավունքներից զրկելը, օտարերկրյա քաղաքացուն ՀՀ տարածքից վտարելը:
2
Տե´ս Керимов Д. А. Философские проблемы права. М., 1972; Чулю-кин Л. Д. Природа и
значение цели в советском праве. Казань, 1984; Экимов А. И. Категория цели в науке
права // Философские проблемы государства и права. Л., 1970; Рабинович П. М. О
юридической природе целей правовых актов // Правоведение.1971. № 5. С. 28-35; Лаптев
В. В., Шахматов В. П. Цели правового регулирования в системе права // Правоведение.
1976. № 4.
3
Տե´ս Экимов А. И. Категория «цель» в советском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Л., 1970; Насырова Т. Я. Телеологическое толкование советского закона: понятие,
содержание и роль в юридической практике: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1985.
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տիժ նշանակելու դեպքում:
Ընդ որում, պետք է նկատի ունենալ, որ ազատազրկման հետ չկապված պատիժների կիրառման ժամանակ պետության հետ մեկտեղ իրենց ակտիվ մասնակցությունն են ունենում հասարակության ներկայացուցիչները, տարբեր հասարակական կազմակերպությունները և այլն: Օրինակ` հանրային աշխատանքներ նշանակելու ժամանակ դատապարտյալը գտնվում է ոչ միայն ազատազրկման հետ չկապված պատիժների կատարման ստորաբաժանման աշխատակիցների, այլ նաև աշխատանքային կոլեկտիվի հսկողության տակ: Նման իրավիճակ է ստեղծվում նաև
ազատազրկման հետ չկապված այլ պատիժների կիրառման ժամաակ:
Եթե ընդհանրացնենք ազատազրկմանն այլընտրանք համարվող պատժատեսակների հատկանիշներն ու բովանդակությունը, ապա կարող ենք փաստել, որ ազատազրկմանն այլընտրանք համարվող պատժատեսակները պետական հարկադրանքի միջոցներ են, որոնք
1) պետության անունից դատարանի դատավճռով նշանակվում են հանցագործության համար մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ,
2) արտահայտվում են հանցանք կատարած անձին օրենքով սահմանված կարգով իրավունքներից և ազատություններից զրկելով կամ դրանք սահմանափակելով,
3) կապված չեն դատապարտյալին հասարակությունից մեկուսացնելու հետ,
4) նախատեսված են պատժի համակարգում` որպես ազատազրկմանը այլընտրանք համարվող հիմնական պատիժ,
5) առաջացնում են դատվածություն,
6) նպատակ են հետապնդում վերականգնելու սոցիալական արդարությունը,
ուղղելու հանցանք կատարած անձին, կանխելու նոր հանցագործությունները, ապահովելու նրա ունեցած դրական սոցիալական կապերի պահպանումը:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարող ենք տալ ազատազրկմանն այլընտրանք հանդիսացող պատիժների և դրանց նպատակների բնորոշումը. «Ազատազրկմանն այլընտրանք համարվող պատիժները պետական հարկադրանքի այն միջոցներն են, որոնք դատարանի դատավճռով, պետության անունից նշանակվում են հանցագործության համար մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ, արտահայտվում են նրան`
օրենքով սահմանված կարգով իրավունքներից և ազատություններից զրկելով կամ
դրանք սահմանափակելով, սակայն կապված չեն դատապարտյալին հասարակությունից մեկուսացնելու հետ:
Ազատազրկմանն այլընտրանք համարվող պատիժների նպատակներն են՝ վերականգնել սոցիալական արդարությունը, ուղղել հանցանք կատարած անձին, կանխել
նոր հանցագործությունները, ապահովել նրա ունեցած դրական սոցիալական կապերի պահպանումը»:
Կարծում ենք, որ քրեական օրենսդրության մեջ նման բնորոշման առկայությունը
կարող է նպաստել ազատազրկման հետ չկապված այլընտրանքային պատիժների
տեսակների, դրանց բովանդակության, պատժիչ ազդեցության ճիշտ ու հիմնավոր
ձևակերպմանը:
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ПОНЯТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ, НЕ
СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ
Армен Манасян

Ведущий специалист уголовно-исполнительного
управления Министерство юстиции РА
________________________________

В статье рассматриваются вопросы, связанные с сущностью, системой, целью
альтернативных видов наказаний, не связанных с лишением свободы.
Изучая систему альтернативных лишению свободы наказаний, автор приходит
к выводу, что наказаниями, альтернативными лишению свободы, могут считаться
только те, которые предусмотрены в Уголовном кодексе в качестве основного
наказания.
Кроме того, автор приходит к выводу, что альтернативные наказания имеют те
же цели и характеристики, что в общем свойственно уголовному наказанию.
Отличие обсуждаемых видов наказаний от лишения свободы состоит в том, что
они имеют более мягкое воздействие и обеспечивают поддержание
положительных социальных отношений заключенного.
На основе исследования, автор предлагает законодательное определение
альтернативных наказаний, не связанных с лишением свободы.

CONCEPT OF ALTERNATIVE PUNISHMENTS NOT
RELATED TO IMPRISONMENT
Armen Manasyan

Leading specialist of the Criminal-Executive Department
of the Ministry Of Justice of the Republic Of Armenia
____________________________________

This article discusses issues related to the essence, the system, the aim of the
alternative types of punishments not related to deprivation of liberty.
By studying the system of punishments alternative to imprisonment, the author
concludes that the alternative punishment of imprisonment may be considered only
those, which in the Criminal Code provides as the main punishment.
In addition, the author concludes that punishments alternative to imprisonment,
have the same objectives and characteristics that generally peculiar to criminal
punishment, including imprisonment.
Difference of the discussed types of punishment is in the fact that they have a mild
effect of punishment and for prisoners ensure the maintenance of positive social
relations.
Based on the study, the author proposes a legal characterization of the alternative
punishments not related to deprivation of liberty.
Բանալի բառեր – ազատազրկմանն այլընտրանք համարվող պատիժներ, պետական հարկադրանքի միջոց, դատվածություն, հատուցում, պատժի նպատակներ, այլընտրանքային
պատժատեսակի նպատակ, այլընտրանքային պատժատեսակի բովանդակություն:
Ключевые
слова:
наказания,
альтернативные
лишению
свободы,
средства
государственного принуждения, судимость, возмездие, цели наказания, цель
альтернативного наказания, сущность альтернативного наказания.
Key words: punishment alternative to imprisonment, the means of state coercion, previous
conviction, retribution, the aim of punishment, the aim of alternative punishment, the essence of
alternative punishment.
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ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻՆ ՀԱՍԿԱՆԱԼԻ ԼԵԶՎՈՎ, ԱՆՀԱՊԱՂ
ԵՎ ՀԱՆԳԱՄԱՆՈՐԵՆ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ԲՆՈՒՅԹԻ ԵՎ
ՀԻՄՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼԸ
Էմմա Ավագյան
ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական
դատավարության և կիրմինալիստիկայի ամբիոնի
կրիմինալիստիկայի լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ,
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության քննչական աշխատանքների
կազմակերպման կատարելագործման բաժնի գլխավոր մասնագետ
________________________________________

Իրավական պետության առկայության պարագայում առաջնահերթ խնդիրների
շարքում են անձանց իրավունքների պաշտպանության պատշաճ կազմակերպումն
ու ապահովումը: ՀՀ Սահմանադրությամբ պետությունը պարտականություն է
ստանձնում ապահովել մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանությունը՝ միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու նորմերին համապատասխան (ՀՀ Սահմանդրություն հոդված 3-րդ): Նշված խնդրի
ճշգրիտ իրականացումը հատկապես կարևորվում է քրեական դատվարության ոլորտում, քանի որ այստեղ առկա են անձի իրավունքների և ազատությունների
խախտման առավել լուրջ վտանգներ:
Մեղադրյալի իրավունքների շարքում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում մեղադրանքի մասին տեղեկացվելու իրավունքը: Միայն մեղադրանքի մասին տեղեկանալուց հետո մեղադրյալը կարող է ձեռնամուխ լինել իր պաշտպանության կազմակերպմանը: Մեղադրյալի այս կարևորագույն իրավունքն ամրագրում է ստացել ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներպետական իրավունքում: Այսպես՝ Մարդու իրավունքների հիմանարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական
կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ քրեական հանցագործության
կատարելու մեջ մեղադրվող յուրաքանչյուր ոք ունի հետևյալ նվազագույն իրավունքները.
ա) իրեն հասկանալի լեզվով անհապաղ և հանգամանորեն տեղեկացվելու իրեն
ներկայացված մեղադրանքի բնույթի և հիմքի մասին, (…):
Այս կարևորագույն դրույթն իր ամրագրումն է ստացել նաև ՀՀ Սահմանադրության 16-րդ հոդվածում, որի 2-րդ մասի համաձայն՝ «ազատությունից զրկված յուրաքանչյուր անձ իրեն հասկանալի լեզվով անհապաղ տեղեկացվում է պատճառների,
իսկ քրեական մեղադրանք ներկայացվելու դեպքում՝ նաև մեղադրանքի մասին
(…)»:
Անձն այս իրավունքից օգտվում է ինչպես այն դեպքում, երբ նրան պաշտոնապես մեղադրանք է առաջադրվում1, այնպես էլ երբ նրա նկատմամբ սկսվում է իրականացվել քրեական հետապնդում (ձերբակալում, խուզարկություն, բերման ենթարկում և այլն)2: ՀՀ քրեական դատավարության օրենսդրությունը միմյանցից հստակ
տարանջատում է անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու, մեղադրանք առաջադրելու, ինչպես նաև քրեական հետապնդման ինստիտուտները:
Անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումը պետք է պարունակի ա1

Տե´ս Европейский суд по правам человека. Т. 1 М., 2000 թ., էջ 310 (дело “Девеер против
Бельгии”):
2
Տե´ս նույն տեղում, էջեր 388-389 (дело “Экле против ФРГ”):
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ռաջադրվելիք մեղադրանքի էությունը: Համապատասխան որոշում կայացնելուց հետո քննիչը մեղադրյալին իրազեկում է մեղադրանքի մասին: Այս տարանջատումն
ունի կարևոր նշանակություն, քանի որ ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 202-րդ հոդվածը որևէ
ժամկետ չի սահմանում, թե նախաքննության որ պահին քննիչը պետք է որոշում կայացնի անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին: Այս հարցում օրենսդիրը նախատեսել է մեկ բացառություն: Այսպես, անձը ձերբակալված կարող է պահվել
մինչև 72 ժամ, որը լրանալուց հետո քրեական հետապնդման մարմինը պարտավոր
է կասկածյալին ազատել արգելանքից կամ որոշում ընդունել նրան որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի հոդված 62):
Անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու պահը որոշում է քննիչը, եթե անձը մինչ
այդ կասկածյալի կարգավիճակ չի ունեցել: Պրակտիկայում հաճախ այս հանգամանքն օգտագործելով՝ քրեական հետապնդման մարմինը նման որոշում է կայացնում նախաքննության ավարտից անմիջապես առաջ և փաստորեն զրկում է մեղադրյալին իրացնել իր դատավարական իրավունքները:
Դեռևս Ա. Կոնինը նշում էր, որ «անձին մեղադրյալ ներգրավելու հարցում զգուշությունն անհրաժեշտ է: Դա ոչ միայն իրավաբանական, այլև բարոյական պահանջ
է: Սակայն զգուշությունը չպետք է շփոթել դիտավորյալ դանդաղկոտության հետ,
որն ի չիք է դարձնում մեղադրյալի իրավունքները»1: Ա. Կոնին իրավամբ քննադատում էր «միակողմանի մեղադրական գործունեությունը», երբ քննիչն անձին որպես
մեղադրյալ ներգրավում է նախաքննության վերջում՝ մինչև գործը դատախազին ուղարկելը, ինչը մեղադրյալին փաստորեն զրկում է ժամանակին և իրապես պաշտպանվելու հնարավորությունից2:
Ուստի առաջարկում ենք քր. դատ. օր.-ի 202-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել
հետևյալ ձևակերպմամբ. «Անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու բավարար ապացույցների համակցության առկայության դեպքում քննիչը կամ դատախազն անհապաղ պատճառաբանված որոշում են կայացնում անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին»: Այս կարգն ավելի կերաշխավորի մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքի ապահովումը:
Որպեսզի Կոնվենցիայով նախատեսված մեղադրյալի իրավունքը գործնականում իրագործվի, անհրաժեշտ է նախ բացահայտել «մեղադրանք» հասկացությունը:
Գործող քրեական դատավարության օրենսդրությամբ մեղադրանքը բնութագրվում
է որպես սույն օրենսգրքով նախատեսված հիմնավորում որոշակի անձի կողմից
քրեական օրենսգրքով չթույլատրված կոնկրետ արարք կատարելու մասին (ՀՀ քր.
դատ. օր.-ի 6-րդ հոդվածի 20-րդ կետ): Վճռաբեկ դատարանը Ա. Սերոբյանի վերաբերյալ որոշման մեջ իրավական դիրքորոշում է ձևավորել «մեղադրանք» հասկացության վերաբերյալ և նշել, որ այն ներառում է նաև արարքի քրեաիրավական որակման հիմքում ընկած փաստերը: Սա նշանակում է, որ եթե «մեղադրանք» եզրույթը հասկացվի սոսկ «քրեաիրավական որակում» իմաստով և չներառի արաքի
քրեաիրավական որակման հիմքում ընկած փաստական հանգամանքները, ապա
կասկածյալի և մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքը չի լինի կոնկրետ և իրական, այլ կլինի վերացական և պատրանքային, քանի որ առանց փաստական հիմքի
քրեաիրավական որակումից պաշտպանվելու իրավունքն առարկայազուրկ է3:
Ոչ միայն Վճռաբեկ դատարանը, այլ նաև Եվրոպական դատարանը «մեղադրանք» հասկացության ներքո ներառում են ինչպես իրավական բնութագիրը, այնպես էլ՝ փաստականը: Այսպես, Եվրոպական կոնվենցիան օգտագործում է «մեղադ1

А. Кони, Собр. Соч. в 8-ми Т. 4., М., 1967 թ., էջ 186:
Տե´ս նույն տեղում, էջ 136:
3
Տե´ս «ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի Ա. Սերոբյանի գործով 2007թ. մարտի 30-ին կայացած թիվ
ՎԲ-46/07 որոշումը»:
2
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րանքի բնույթ և հիմք» հասկացությունը, որի բովանդակույթունը բացահայտվում է
Եվրոպական դատարանի որոշումներում: «Բնույթ»-ը նշանակում է այն հանցանքը,
որի համար նա մեղադրվում է (այն է՝ իրավական բնութագիր), իսկ «հիմք» բառը
ցույց է տալիս այն գործողությունները, որոնք ենթադրաբար կատարվել են1:
Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ա» ենթակետի պահանջն է՝ մեղադրյալին անհապաղ և իրեն հասկանալի լեզվով տեղեկացնել առաջադրված մեղադրանքի մասին: Գործող օրենսդրությամբ մեղադրյալը մեղադրանքի մասին իրազեկվում
է, երբ նրան մեղադրանք է առաջադրվում, որը պետք է իրականացվի մեղադրյալ
ներգրավելու մասին որոշում կայցնելու պահից ոչ ուշ, քան 48 ժամվա ընթացքում,
սակայն բոլոր դեպքերում ոչ ուշ, քան մեղադրյալի ներկայանալու կամ նրան բերման ենթարկելու օրը (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի հոդված 203, մաս 1):
Անձին մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշում կայացնելուց հետո մեղադրյալին
պետք է անհապաղ տեղյակ պահել մեղադրանքի մասին: Այդ պահից անձն իմանում
է իրեն առաջադրված մեղադրանքի էությունը և հնարավորություն է ստանում կառուցելու իր պաշտպանական մարտավարությունը: Նախագծով այս հարցն առավել
արդյունավետ է կարգավորվել, քան գործող օրենսդրությամբ, և նախատեսված 48
ժամը կրճատվելով հասցվել է մինչև 18 ժամվա. այսպես՝ քննիչը մեղադրյալին մեղադրանք է առաջադրում որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումը ստանալուց հետո՝ 18 ժամվա ընթացքում, բացառությամբ 2-րդ և 3-րդ մասերով նախատեսված դեպքերի (Նախագիծի հոդված 192, մաս 1): Նախատեսված ժամկետով ապահովվում է մեղադրանքը ներկայացնելու անհապաղությունը:
Տեղեկատվությունն անհապաղ տրամադրելու պահանջի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկան այնքան էլ մեծ չէ: Այնուամենայնիվ
փաստի կամ իրավունքի վերաբերյալ ցանկացած կարևոր տեղեկություն ակնհայտորեն պետք է մեղադրյալին տրամադրվի այն ժամկետում, որը բավարար կլինի
նրա համար պատշաճ կարգով իր պաշտպանությունը նախապատրաստելու համար՝ Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «բ» ենթակետին համպատասախան2:
Մարդու իրավունքների կոմիտեն գտնում է, որ մեղադրանքի մասին «անհապաղ» տեղեկացվելու իրավունքը պահանջում է տեղեկատվությունը տրամադրել,
հենց որ մեղադրանքն առաջին անգամ ներկայացվում է իրավասու մարմնի կողմից:
Կոմիտեի կարծիքով՝ այս իրավունքը պետք է ծագի այն ժամանակ, երբ հետաքննության ընթացքում դատարանը կամ քրեական հետապնդման մարմինը որշում են դատավարական միջոցներ ձեռնարկել հանցագործության կատարման մեջ
կասկածվող անձի նկատմամբ: Ըստ կոմիտեի՝ Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի «ա» ենթակետի պահանջները կարող են բավարար համրվել, եթե մեղադրանքը ներկայացվում է կա´մ բանավոր, կա´մ գրավոր, պայմանով, որ տեղեկատվության մեջ նշվեն այն օրենքները և վիճարկվող փաստերը, որոնց վրա հիմնվում է մեղադրանքը3:
Այս իրավունքը տարածվում է ոչ միայն գործով մեղադրյալ ճանաչված անձանց
նկատմամբ, այլ նաև այն անձանց, որոնց նկատմամբ սկսվել է իրականացվել քրեական հետապնդում (ձերբակալում, խուզարկություն, բերման ենթարկում): Գործող օրենսդրությամբ քրեական հետապնդման հարուցումը ոչ միայն անձին մեղադրյալ
ներգրավելու մասին որոշման կայացումն է, այլև մինչև այդ նրան ձերբակալելու կամ
խափանման միջոց կիրառելու մասին որոշում կայացնելը: Սակայն պրակտիկայում
1

Տե´ս «Pellisier and Sassi v. France Judgment of 25 March 1999»:
Տե´ս «Chichlian and Ekindjian v. France Judgment of 29 November 1989»:
3
General Comment N 13: Equality before the courts and the right to a fair and public hearing by
an independent court established by law (Art. 14): 13/04/84. CCPR General Comment N 13.
(General Comments). (Twenty-first session, 1984):
2
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ձերբակալված անձը փաստացի հաճախ չի կարողանում օգտվել իր նվազագույն իրավունքներից, քանի որ օրենսդրությամբ չեն սահմանվում կոնկրետ ժամկետներ,
որոնց ընթացքում արձանագրությունը պետք է տրամադրվի նրան: Ուստի քրեական
հետապնդման մարմինը երբեմն արձանագրությունն անձին հանձնում է ավելի ուշ:
Օրենսդրությամբ ժամկետներ է սահմանվում միայն արձանագրություն կազմելու
համար, այլ ոչ թե՝ ձերբակալված անձին այն տրամադրելու: Օրենսդրական նման
բացի առկայության պարագայում փաստացի ձերբակալված անձը մինչև արձանագրությունը իրեն հանձնելը ձերբակալվածի կարգավիճակ չի ունենում, հետևաբար չի
կարող օգտվել իր իրավունքներից:
Օրենսդրական այս բացը լրացնելու նպատակով Վճռաբեկ դատարանը Գ. Միքայելյանի վերաբերյալ որոշմամբ իրավական դիրքորոշում է ձևավորել այն մասին,
որ եթե անձին քրեական հետապնդման մարմին բերելուց 4 ժամ հետո չի հայտարարվում ձերբակալման արձանագրությունը, ապա անձն օրենքի ուժով պետք է համարվի ձերբակալված և իրավունք ունենա օգտվելու ձերբակալվածի համար օրենքով նախատեսված իրավունքներից: Անձը կարող է ունենալ նաև «բերվածի» կարգավիճակ. դա նախնական իրավական վիճակ է, երբ անձն արգելանքի է վերցվում
և բերվում է վարույթ իրականացնող մարմնի մոտ: Այս դեպքում «բերվածը» ևս օգտվում է Կոնվենցիայով և ՀՀ Սահմանադրությամբ նախատեսված նվազագույն իրավունքներից: Այսինքն՝ այդ բոլոր դեպքերում անձինք իրավունք ունեն անհապաղ և
հասկանալի լեզվով տեղեկանալու իրենց արգելանքի վերցնելու պատճառների մասին:
Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ա» ենթակետով սահմանված մյուս երաշխիքն այն է, որ առաջադրված մեղադրանքը մեղադրյալին պետք է
ներկայացվի հասկանալի լեզվով: Խոսքը դատավարության լեզվի սկզբունքի պահպանման մասին է: Մեղադրյալին նման հնարավորություն պետք է տրվի ոչ միայն
մեղադրանք առաջադրելու ու նրան հարցաքնելու ժամանակ, այլ նաև դատավարության ամբողջ ընթացքում: Որևէ խոսք չի կարող լինել մեղադրյալի ցանկացած իրավունքի իրացման մասին, եթե նա չի տիրապետում դատավարության լեզվին:
Եթե մեղադրյալը չի տիրապետում կամ ոչ բավարար չափով է տիրապետում
դատավարության լեզվին, ապա մեղադրանքի առաջադրումը կատարվում է թարգմանչի մասնակցությամբ: Եվրոպական դատարանն իր մի շարք որոշումներում1 արձանագրում է Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ա» ենթակետի խախտում,
երբ մեղադրանքը ներակայացվում է անձին իր համար ոչ հասկանալի լեզվով: Այս իրավունքի էությունն այն չէ, որ մեղադրանքը ներկայացվի մեղադրյալին մայրենի
լեզվով, կարևորն այն է, որ մեղադրյալի համար հասկանալի լինի մեղադրանքը:
Բրոզիչեկն ընդդեմ Իտալիայի գործով Դատարանը որոշեց, որ ազգային իշխանությունների համար պարտադիր էր դիմումատուի խնդրանքը (այն է, որ ինքն ազգությամբ գերմանացի է և դժվարանում է հասկանալ ծանուցագրի պարունակությունը,
հետևաբար խնդրում էր, որ այն ներկայացվեր գերմաներեն) բավարարելու համար
քայլեր ձեռնարկել մինչև պարզելը, որ դիմումատուն իրոք իտալերենի բավարար իմացություն ունի իր մեղադրանքի բնույթն ու հիմքը հասկանալու համար2:
Կարծում ենք, տեղեկատվությունը, որը տրամադրվում է մեղադրյալին, պետք է
ոչ միայն «հասկանալի լեզվով» լինի, այլև ամբողջովին հասկանալի լինի. այսինքն՝
վարույթ իրականացնող մարմինը մեղադրանքը պարզաբանի մեղադրյալին հասկանալի բառերով՝ պարզ և մատչելի, որոնք չեն պարունակի մասնագիտական տերմիններ, իսկ դրանց առկայության դեպքում՝ նույնպես պետք է պարզաբանվեն:
1

Տե´ս «Brozicek v. Italy Judgment of 19 December 1989» and «Kamasinski v. Austria Judgment
of 19 December 1989» և այլն:
2
Տե´ս «Brozicek v. Italy Judgment of 19 December 1989»:
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Չպետք է մոռանանք, որ շատ հաճախ հանցագործություն կատարում են թերի կամ
ընդհանրապես կրթություն չունեցող անձինք, հետևաբար նրանց համար բավականին դժվար կլինի մեղադրանքի էությունը հասկանալ: Այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է, որ պարզաբանումներ անելիս համարժեքորեն հաշվի առնվեն անձի մտավոր ունակությունները, և տեղեկատվությունը փոխանցելիս վստահ լինեն, որ ներկայացված նյութի ծավալն ու բովանդակությունը ընկալելի են վերջինիս:
Անհրաժեշտ է նաև, որ տրամադրվող տեղեկությունը անձի համար լինի բավարար, որպեսզի վերջինս կարողանա պատշաճորեն նախապատրաստվել իր պաշտպանությանը: ՄԻԵԴ-ն իր նախադեպային իրավունքում սահամանել է, որ մեղադրյալին՝ իրեն առաջադրված մեղադրանքի մասին ամբողջական և մանրամասն տեղեկության տրամադրումը արդար դատավարություն ապահովելու կարևոր պայման է:
Հանցագործության մանրամասները չափազանց կարևոր են, քանի որ դրանց մատուցման պահից է կասկածյալը պաշտոնապես տեղեկացվում իր դեմ ներկայացված մեղադրանքի փաստացի և իրավական հիմքերի մասին1: Պաշտպանյալի դեմ
առաջադրված մեղադրանքների մասին ամբողջական, մանրամասն տեղեկատվության ապահովումը, ինչպես նաև իրավական և փաստական բնութագիրը դատաքննությունն արդար լինելու կարևոր նախապայման են: Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված՝ տեղեկատվություն ստանալու իրավուքնի էությունը այն է, որ դա պետք է բավարար լինի մեղադրյալի պաշտպանությունը կազմակերպելու համար: Այս դրույթը չի պահանջում, որ ի սկզբանե մեղադրյալին ներկայացվեն բոլոր ապացույցները, այլ անհրաժեշտ է, որ այդպիսի տեղեկատվությունը
հասանելի լինի մեղադրյալին դատավարության թեկուզ ավելի ուշ փուլերում, ինչպես պահանջվում է 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «բ» ենթակետով2:
Մատոցցիան ընդդեմ Իտալիայի գործով Եվրոպական դատարանն արձանագրեց, որ իր դեմ ներկայացված մեղադրանքի մասին մանրամասն տեղեկացված լինելու, ինչպես նաև իր պաշտպանությունը պատրաստելու համար համապատասխան ժամանակ և հնարավորություններ ունենալու դիմումատուի իրավունքները
խախտված են, քանի որ դատաքննության ժամանակ վերջինիս ներկայացված ենթադրյալ հանցագործության օրը և վայրը լիովին չեն համապատասխանել սկզբնապես տրամադրված տեղեկություններին, և դիմումատուին հնարավորություն չէր
տրվել պատշաճ կարգով պաշտպանվելու3:
Կարծում ենք՝ Եվրոպական դատարանի մոտեցումը հանգում է այն բանին, որ
դատավարության վաղ փուլերում անհրաժեշտ է անձին անհապաղ տեղեկացնել իրեն առաջադրված մեղադրանքի մասին: Նրան պետք է ներկայացվի արաքի ոչ
միայն քրեաիրավական որակումը, այլև դրա հիմքում ընկած փաստական հանգամանքները, որպեսզի վերջինս կարողանա ձեռնամուխ լինել իր պաշտպանության
կազմակերպմանը: Այլապես անհնար է պատկերացնել, թե անձն ինչպես կարող է
կազմակերպել իր պաշտպանությունը, եթե նա իրազեկվել է միայն արաքի քրեաիրավական որակման մասին: Սրա հետ մեկտեղ՝ Եվրոպական դատարանը գտնում
է, որ բոլոր ապացույցների մանրամասները պարտադիր չէ՝ հասանելի լինեն մեղադրյալին նախաքննության վաղ փուլերում. դա կարող է տրամադրվել ավելի ուշ:
Իհարկե անհնար է պատկերացնել, որ նախաքննության սկզբնական փուլերում վարույթ իրականացնող մարմինը գործով ձեռք բերած լինի բոլոր ապացույցները, քանի որ դրանք ամբողջապես հավաքվում են նախաքննության ընթացքում: Այսինքն՝
այստեղ կարևորվում է, որ մեղադրյալին տրամադրվի բավարար քանակությամբ
տեղեկատվություն իր մեղադրանքի մասին:
1

Տե´ս «Pellisier and Sassi v. France Judgment of 25 March 1999»:
Տե´ս նույն տեղում:
3
Տե´ս «Mattoccia v. Italy Judgment of 27 July 2000»:
2
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Միայն մեղադրանքի առաջադրմամբ է, որ մեղադրյալը հանրավորություն է ունենում իրացնել իր պաշտպանության իրավունքը: Հետևաբար, մեր կարծիքով, մեղադրանք առաջադրելուց հետո մեղադրյալին պետք է բավարար ժամանակ տրամադրվի՝ պատրաստվելու ցուցմունք տալուն: Գործող օրենսդրությամբ քննիչը
պարտավոր է մեղադրյալին հարցաքննել նրան մեղադրանք առաջադրելու հետո՝
անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան 24 ժամվա ընթացքում, իսկ մեղադրյալի խուսափելու
կամ նրան հետախուզում հայտարարելու դեպքում՝ նրան բերման ենթարկելուց 48
ժամվա ընթացքում (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի հոդված 212, մաս 1): Օրենսդրությամբ օգտագործվող «ոչ ուշ, քան 24 ժամվա ընթացքում» արտահայտությունը պետք է հասկանալ ինչպես 24 ժամվա սկիզբը, այնպես էլ 23 ժամ 59 րոպեն լրանալու պահը:
Հետևաբար, երբ մեղադրյալին հարցաքննեն անմիջապես մեղադրանքն առաջադրելուց հետո, մեր կարծիքով, նա ընդհանրապես հնարավորություն չի ունենա նախապատրաստվելու դրան: Նախագիծը ևս զերծ չի մնացել այդպիսի կարգավորումից և
կարծես թե որդեգրել է այն նույն մոտեցումը, որը գործում է այժմ: Այսպես, քննիչը
պարտավոր է հարցաքննել մեղադրյալին մեղադրանք ներկայացնելուց հետո՝ 48
ժամվա ընթացքում (Նախագիծի հոդված 228, մաս 2): Դրանից ելնելով՝ առաջարկում ենք, որ օրենսդրորեն «48 ժամվա ընթացքում» արտահայտությունը փոխարինվի «48 ժամ հետո» արտահայտությամբ: Արդեն այդ ընթացքում անձն օբյեկտիվորեն հնարավորություն կունենա նախապատրաստվելու իր հարցաքննությանը, որի
ընթացքում նա կկարողանա ինչպես խորհրդակցել իր պաշտպանի հետ, այնպես էլ՝
եթե չի ցանկանում ունենալ պաշտպան, անձամբ որոշել, թե ինչ կերպ է պատրաստվելու իր հարցաքննությանը (դա այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում նա
հնարավորություն կունենա կողմնորոշվելու՝ ցանկանու՞մ է ցուցմունք տալ, թե՞ ոչ):
Նման ձևակերպումը հնարավորություն կտա ապահովելու Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «բ» ենթակետի իրագործումը, այն է՝ բավարար ժամանակ ու հնարավորություն ունենալու իր պաշտպանությունը նախապատրաստելու համար:
Հարկ ենք համարում անդրադառնալ նաև այն հանգամանքին, որ գործող օրենսդրությամբ մեղադրյալի իրավունքներ և պարտականություններ վերտառությամբ հոդվածում ուղղակիորեն նախատեսված չէ Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի «ա» ենթակետով նախատեսված՝ մեղադրյալի իրավունքը, այլ միայն ամրագրված է, որ մեղադրյալն իրավունք ունի իմանալու, թե ինչում է մեղադրվում: Այս
առումով, կարծում ենք, գործող քրեադատավարական օրենսդրությունը պետք է
համպատասխանեցնել Կոնվենցիայի պահանջին և ամրագրել, որ մեղադրյալն իրավունք ունի իրեն հասկանալի լեզվով, անհապաղ և հանգամանորեն տեղեկացվելու
իրեն ներկայացված մեղադրանքի բնույթի և հիմքի, այն է՝ իրավական և փաստական գնահատականի մասին: Օրենսդրորեն նման կարգավորումը կարևոր երաշխիք
կլինի մեղադրյալի իրավունքների իրականացման համար, քանի որ այդ իրավունքին օբյեկտիվորեն համապատասխանում է վարույթ իրականացնող մարմնի պարտականությունը՝ ապահովել այն: Նախագծով նախատեսվել է նման կարգավորում
և այս առումով օրինադրույթը համապատասխանեցվել է Կոնվենցիոն պահանջին:
Ամեն դեպքում մեղադրյալի այս կարևորագույն իրավունքի խախտումը հանգեցնում
է նաև Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «բ» ենթակետի խախտման, ինչի
արդյունքում էլ ամբողջության մեջ խաթարվում է արդար դատաքննության իրավունքը, այն է՝ Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը:
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ОСВЕДОМЛЕНИЕ ОБВИНЯЕМОГО ПРО СУЩНОСТЬ И
ОСНОВЫ ОБВИНЕНИЯ, ОБСТОЯТЕЛЬНО,
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО И НА ЕМУ ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ
Эмма Авагян
Старший лаборант лаборатории криминалистики
кафедры уголовного процесса и криминалистики ЕГУ,
Главный специалист отдела совершенствования организации
следственных работ Специальной следственной службы РА
_______________________________________

Работа посвящена осведомлению важнейших прав обвиняемого. Это право
было закреплено в международных документах и национальном законодательстве.
В работе автор возвращается к пояснению понятия «обвинение», которое
было раскрыто в изучении прецедентной практики Европейского суда и
Кассационного суда РА.
В работе так же представлены гарнатии понятий «незамедлительно» и «на
понятном языке».

INFORMING THE ACCUSED ABOUT THE NATURE AND
REASONS OF ACCUSATION IN UNDERSTANDABLE
LANGUAGE, IMMEDIATELY AND THOROUGHLY
Emma Avagyan
Senior laboratory assistant of the YSU Chair
of Criminal Procedure and Criminalistics
Chief specialist of the department of organizing and improving
investigative activities of Special Investigation Service of the RA
______________________________________

The article is devoted to the most important right of the accused of being informed
of the accusation. This right is enshrined both in international documents and national
legislation.
The author has touched upon the clarification of the concept ‘'accusation'' in this
work, which was disclosed by studying precedent practice of the European Court of
Justice and of the Court of Cassation of the RA.
The guarantees providing the rights of the accused of being presented the
information ''immediately'' and ''in understandable language'' are introduced in the
work.
Բանալի բառեր - մեղադրյալ, մեղադրանք, անհապաղ, հասկանալի լեզվով, հանգամանորեն,

բնույթ և հիմք, նվազագույն իրավունքներ:
Ключевые слова: обвиняемый, обвинение, незамедлительно, понятным языком, характере

и основании, минимальные права.
Key words: accused, accusation, promptly, in understandable language, minimum rights.
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ՄԱՔՍԱՆԵՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁԸ
ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Գոռ Միրզոյան
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
___________________________________

Մաքսանենգությունների, ինչպես և հանցավոր վարքագծի այլ դրսևորումների
կրիմինալոգիական բնութագրի հիմնական տարրերից մեկը հանցագործի անձն է:
Վերջինս մասնագիտական գրականության մեջ պարզաբանվում է որպես տիպային
հասկացություն, որի միջոցով բնութագրվում է որոշակի կենսաբանական և սոցիալական առանձնահատկություններ ունեցող այն անձը, ով հանցանք է կատարել1:
Հարկ է նշել նաև, որ «հանցագործի անձը» կրիմինալոգիական հասկացություն է,
որն օգտագործվում է հանցավոր վարքագծի պատճառներն ուսումնասիրելու համար2: Ուստի այն ներառում է անձնային այնպիսի հատկություններ, որոնք այլ հանգամանքների համակցությամբ պայմանավորում են հանցանքի կատարումը: Այսինքն, հանցագործի անձի ուսումնասիրությունը պետք է հնարավորություն տա բացահայտելու հանցանք կատարողին բնութագրող այն առանձնահատկությունները,
որոնք կարող են կանխարգելիչ ներգործության օբյեկտ հանդիսանալ, ինչպես նաև՝
սոցիալական այն պայմանները, որոնցում այդ առանձնահատկությունները ձևավորվել են3:
Այսպիսով, մաքսանենգությունների դեմ պայքարը չի կարող արդյունավետ լինել
առանց դրանք կատարողների անձնային հատկանիշների գիտականորեն հիմնավորված համալիր հետազոտությունների արդյունքների օգտագործման: Ուստի
հանցավոր այս արարքը կատարողների անձը բնութագրող առանձնահատկությունների բացահայտումը ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական կարևոր նշանակություն ունի:
Այս համատեքստում հարկ ենք համարում անդրադառնալ Հայաստանի Հանրապետությունում հանցավոր մաքսանենգություն կատարողների անձը բնութագրող
սոցիալ-ժողովրդագրական, բարոյահոգեբանական և քրեաիրավական այն առանձնահատկություններին, որոնք կարող են նպաստել քննարկվող հանցագործություններին դրդող գործոնների բացահայտմանը և դրանց կանխարգելման հիմնական
ուղղությունների մշակմանը:
Հայաստանի Հանրապետության 2004-2014 թթ. պաշտոնական վիճակագրության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ՀՀ-ում մաքսանենգություն կատարողների կազմում գերակայում են 30-49 տարեկան, արական սեռի, նախկինում չդատված
ՀՀ քաղաքացիները (տե´ս աղյուսակ 1):

1

Տե´ս Астемиров З. А. Криминология: Курс лекций. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2002, էջ 57:
Տե´ս Курганов С. И. Основы криминологии: Учебное пособие. М.: «NOTA BENE», 1998, էջ
55:
3
Տե´ս Абдуллаева Х А. Личностная характеристика субъектов контрабанды наркотических
средств и психотропных веществ // Актуальные проблемы российского права, 2008, № 1,
էջեր 263-264:
2

42

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

Աղյուսակ 1
Տեղեկություններ ՀՀ-ում 2004-2014 թթ. ընթացքում մաքսանենգության
համար պատասխանատվության ենթարկված անձանց վերաբերյալ

ընդամենը անձ
16-17 տարեկան
18-24 տարեկան
25-29 տարեկան
30-49 տարեկան
50 և ավելի տարեկան
իգական սեռի
օտարերկրացի

այդ թվում՝
ԱՊՀ քաղաքացի
Իրանի քաղաքացի
Թուրքիայի քաղաքացի
այլ պետ. քաղաքացի
նախկինում
դատված

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ընդ.

43

39

76

77

62

72

123

90

54

53

81

770

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

4

1

4

6

13

2

4

5

42

5

6

9

11

7

10

27

9

6

11

12

113

30

22

53

49

44

44

71

56

30

23

53

475

6

11

13

13

10

14

19

12

16

15

11

140

3

9

12

10

2

7

6

6

8

2

4

69

8

16

37

15

14

23

59

28

21

14

27

262

1

4

3

1

1

2

1

1

0

0

1

15

4

7

16

5

10

18

50

22

15

10

19

176

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

5

3

4

18

9

3

3

7

4

6

3

6

66

3

2

3

3

0

3

2

5

0

0

4

25

Ներկայացված աղյուսակից հետևում է նաև, որ նշված ժամանակահատվածում
անչափահասները մաքսանենգության համար քրեական պատասխանատվության
ընդհանրապես չեն ենթարկվել: Տվյալ հանգամանքը, մեր կարծիքով, պայմանավորված է նրանով, որ քննարկվող հանցանքի կատարումը պահանջում է որոշակի գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ և ունակություններ, որոնք առավել
բնութագրական են համապատասխան կենսափորձ (այդ թվում՝ աշխատանքային
գործունեության ստաժ) ունեցող անձանց:
Այդ առումով պատահական չէ, որ մաքսանենգությունները, Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական վիճակագրության համաձայն, բավականին հաճախ
(գրանցված դեպքերի 60%-ից ավելին) կատարում են մասնավոր ձեռնարկատիրական գործունեություն (այդ թվում՝ չգրանցված) իրականացնողները, առևտրային
որևէ կազմակերպության աշխատակիցները, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ծառայողները, ովքեր հաճախ աշխատանքի (զբաղմունքի)
բերումով կամ անձնական նպատակներով հնարավորություն են ունենում հատելու
երկրի պետական (այդ թվում՝ մաքսային) սահմանը: Մաքսանենգություն կատարողների մնացած մասը մշտական աշխատանք կամ եկամուտի որոշակի աղբյուր չունեցողներն են, գործազուրկները, բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների սովորողները, կենսաթոշակառուները, գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները և այլ զբաղմունք ունեցողները:
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Բացի դրանից, ինչպես մեր, այնպես էլ տարբեր տարածաշրջաններում և ժամանակահատվածներում իրականացված այլ հետազոտությունների արդյունքները
վկայում են, որ մաքսանենգություն կատարողները, որպես կանոն, ոչ միայն համարձակ և խելացի, այլև համապատասխան իրավակարգավորումներին և մաքսային
հսկողություն իրականացնողների հոգեբանական առանձնահատկություններին քաջատեղյակ մարդիկ են: Դա բնականաբար ենթադրում է նաև որոշակի գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների, ունակությունների և կենսափորձի առկայություն: Այդ իսկ պատճառով նման հանցավոր դրսևորումների դեմ պայքարը միշտ և
ամենուր կապված է լուրջ բարդությունների հետ, ինչը պահանջում է որոշակի փորձ
ու գիտելիքներ1:
Վերոհիշյալի մասին է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ ՀՀ-ում հանցավոր
մաքսանենգություն կատարողների մեծ մասը 30-ից բարձր տարիք ունեցող անձինք
են: Ընդ որում, նման ցուցանիշները բնութագրական են նաև այլ պետություններում
կատարված մաքսանենգությունների համար քրեական պատասխանատվության
ենթարկված անձանց2:
Հայաստանի Հանրապետությունում 2004-2014 թվականների ընթացքում մաքսանենգության համար քրեական պատասխանատվության ենթարկված անձանց տարիքային առանձնահատկությունների կապակցությամբ հարկ է նշել նաև, որ 30-49
տարեկանների մասնաբաժինը 61.7% է, 50 և ավելի տարեկաններինը՝ 18.2%, 25-29
տարեկաններինը՝ 14.7%, իսկ 18-24 տարեկաններինը՝ 5.4%: Այսինքն, 30-ից բարձր
տարիք ունեցողների մասնաբաժինն ընդհանուր առմամբ կազմում է 79.9%, իսկ 1829 տարեկաններինը՝ 20.1%:
Բացի դրանից, ՀՀ-ում մաքսանենգություն կատարելու համար պատասխանատվության ենթարկված անձանց կազմում 30-49 տարեկանների մասնաբաժինն առավել մեծ է եղել 2008 թվականին (71.0%), իսկ առավել փոքր՝ 2013 թվականին
(43.4%): Իսկ 50 և ավելի տարեկանների մասնաբաժինն առավել մեծ է եղել 2012
թվականին (29.6%), առավել փոքր՝ 2011 թվականին (13.4%), 25-29 տարեկանների
մասնաբաժինն առավել մեծ է եղել 2010 թվականին (22.0%), իսկ առավել փոքր՝
2011 թվականին (10.0%), մինչդեռ 18-24 տարեկանների մասնաբաժինն առավել
մեծ է եղել 2011 թվականին (14.4%), իսկ առավել փոքր՝ 2005 թվականին, երբ նրանցից ոչ ոք չի ենթարկվել պատասխանատվության:
Ներկայացված տվյալներից կարելի է եզրակացնել նաև, որ քննարկվող անձանց
նվազագույն և առավելագույն մասնաբաժիններում նկատելի են զգալի տատանումներ: Մասնավորապես, 30-49 տարեկանների պարագայում համապատասխան վարիացիայի ամպլիտուդան կազմում է 27.6, 50 և ավելի տարեկանների պարագայում՝
16.2, 25-29 տարեկանների պարագայում՝ 12.0, իսկ 18-24 տարեկանների պարագայում՝ 14.4: Այսինքն, միջինացված թվերով համեմատաբար կայուն են 25-29 տարեկանների մասնաբաժնի վերաբերյալ ցուցանիշները:
Կրիմինալոգիական առումով որոշակի հետաքրքրություն են ներկայացնում նաև
մաքսանենգության համար պատասխանատվության ենթարկված անձանց տարիքի
վերաբերյալ տվյալներն՝ ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 215-ի տարբեր մասերի (տե´ս աղյուսակ 2-ը):

1

Տե´ս Некрасова Т. А. Понятие контрабанды. Содержание, состав преступления, его
анализ, а также способы совершения // Известия Южного федерального университета.
Актуальные проблемы права, 2003, № 5 (34), էջ 272:
2
Տե´ս Душкин С. В. Особенности личности преступника, совершившего контрабанду в Российской Федерации // Общество и право, 2011, № 2(34), էջեր 196-197:
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Աղյուսակ 2
Տեղեկություններ ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի տարբեր մասերով
պատասխանատվության ենթարկված անձանց տարիքի վերաբերյալ
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ընդ.

43

39

76

77

62

72

123

90

54

53

81

770

հոդվ. 215, մ. 1

25

30

46

62

48

38

58

53

25

30

39

454

հոդվ. 215, մ. 2

13

9

26

14

12

32

42

32

29

22

39

270

հոդվ. 215, մ. 3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

հոդվ. 215, մ. 4

5

0

4

1

1

2

23

5

0

0

3

44

18-24 տարեկան

2

0

1

4

1

4

6

13

2

4

5

42

1

0

1

3

1

1

2

8

0

3

3

23

1

0

0

1

0

2

2

2

2

1

2

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

0

0

0

6

5

6

9

11

7

10

27

9

6

11

12

113

3

5

6

6

7

5

13

5

1

7

6

64

2

1

3

5

0

5

6

4

5

4

6

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

8

30

22

53

49

44

44

71

56

30

23

53

475

19

17

30

42

31

23

33

31

17

13

27

283

6

5

19

7

11

21

25

24

13

9

23

163

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

5

0

4

0

1

0

13

1

0

0

3

27

ընդամենը անձ

այդ թվում՝

այդ թվում՝
հոդվ. 215, մ. 1
հոդվ. 215, մ. 2
հոդվ. 215, մ. 3
հոդվ. 215, մ. 4
25-29 տարեկան

այդ թվում՝
հոդվ. 215, մ. 1
հոդվ. 215, մ. 2
հոդվ. 215, մ. 3
հոդվ. 215, մ. 4
30-49 տարեկան

այդ թվում՝
հոդվ. 215, մ. 1
հոդվ. 215, մ. 2
հոդվ. 215, մ. 3
հոդվ. 215, մ. 4
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50 և ավելի տարեկան

6

11

13

13

10

14

19

12

16

15

11

140

2

8

9

11

9

9

10

9

7

7

3

84

4

3

4

1

1

4

9

3

9

8

8

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

այդ թվում՝
հոդվ. 215, մ. 1
հոդվ. 215, մ. 2
հոդվ. 215, մ. 3
հոդվ. 215, մ. 4

Ներկայացված աղյուսակից նախ և առաջ հետևում է, որ ՀՀ-ում 2004-2014 թվականների ընթացքում մաքսանենգություն կատարողների կեսից ավելին (59.0 %-ը)
պատասխանատվության է ենթարկվել ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 1-ին մասով՝ մաքսանենգության հասարակ տեսակի համար: Նրանց հաջորդում են նույն հոդվածի 2րդ մասով (թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների, խիստ ներգործող, թունավոր, թունավորող, ռադիոակտիվ նյութերի,
ռազմական նշանակության արտադրանքի, նման արտադրանք չհամարվող պայթուցիկ նյութերի և սարքերի, զենքի՝ բացի ողորկափող որսորդական հրազենից և դրա փամփուշտներից, միջուկային, քիմիական, կենսաբանական կամ զանգվածային
ոչնչացման այլ տեսակի զենքի, երկակի նշանակության ապրանքների ռազմավարական տեսակետից կարևոր հումքային ապրանքների կամ մշակութային արժեքների, որոնց տեղափոխման համար սահմանված են հատուկ կանոններ, մաքսանենգությունը) պատասխանատվության ենթարկվածները, որոնց մասնաբաժինը կազմում է 35.1%: Ընդ որում, նրանց շարքում գերակայում են թմրամիջոցների, հոգեմետ
(հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների, ինչպես նաև խիստ ներգործող, թունավոր, թունավորող և ռադիոակտիվ նյութերի մաքսանենգության համար
պատասխանատվության ենթարկվածները:
ՀՀ-ում 2004-2014 թվականների ընթացքում մաքսանենգություն կատարողների
5.6%-ը պատասխանատվության է ենթարկվել ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 4-րդ մասով՝ կազմակերպված խմբի կողմից մաքսանենգություն կատարելու համար:
Քննարկվող հանցագործության համար նշված ժամանակահատվածում քրեական
պատասխանատվության ենթարկվածների կազմում ամենափոքր մասնաբաժինը
(0.3%) ունենք ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 3-րդ մասով (մաքսանենգություն, որը կատարվել է՝ 1) պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
2) մաքսային հսկողության որոշակի ձևերից ազատված անձի կողմից կամ մաքսային հսկողության սահմանված ձևերից ազատված առանձին ապրանքների կամ
տրանսպորտային միջոցների՝ մաքսային սահմանի վրայով տեղափոխման համար
լիազորված անձի կողմից և 3) մաքսային հսկողություն իրականացնող անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելով) նախատեսված արարքները կատարողները: Վերջիններիս շարքում, իրենց հերթին, գերակայում են պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով մաքսանենգություն կատարող պաշտոնատար անձինք, որոնց հաջորդում
են մաքսային հսկողություն իրականացնող անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելով մաքսանենգություն կատարողները:
Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ համանման պատկեր է առկա նաև տարիքային առանձին խմբերի պարագայում: Մասնավորապես, աղյուսակ 2-ից հետևում
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է, որ ՀՀ-ում 2004-2014 թվականների ընթացքում մաքսանենգություն կատարած 1824 տարեկանների կազմում ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 1-ին մասով պատասխանատվության ենթարկվածների մասնաբաժինը 54.8% է, հոդված 215-ի 2-րդ մասով
պատասխանատվության ենթարկվածներինը՝ 30.9%, իսկ նույն հոդվածի 4-րդ մասով պատասխանատվության ենթարկվածներինը՝ 14.3%: Քննարկվող հոդվածի 3րդ մասով 18-24 տարեկանները նշված ժամանակահատվածում պատասխանատվության չեն ենթարկվել:
ՀՀ-ում 2004-2014 թվականների ընթացքում մաքսանենգություն կատարած 25-29
տարեկանների կազմում ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 1-ին մասով պատասխանատվության ենթարկվածների մասնաբաժինը 56.6% է, հոդված 215-ի 2-րդ մասով պատասխանատվության ենթարկվածներինը՝ 36.3%, իսկ նույն հոդվածի 4-րդ մասով
պատասխանատվության ենթարկվածներինը՝ 7.1%: Քննարկվող հոդվածի 3-րդ մասով 25-29 տարեկանները նույնպես նշված ժամանակահատվածում պատասխանատվության չեն ենթարկվել:
ՀՀ-ում 2004-2014 թվականների ընթացքում մաքսանենգություն կատարած 30-49
տարեկանների կազմում ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 1-ին մասով պատասխանատվության ենթարկվածների մասնաբաժինը 59.6% է, հոդված 215-ի 2-րդ մասով պատասխանատվության ենթարկվածներինը՝ 34.3%, իսկ նույն հոդվածի 4-րդ մասով
պատասխանատվության ենթարկվածներինը՝ 5.7%: Քննարկվող հոդվածի 3-րդ մասով 30-49 տարեկանները նշված ժամանակահատվածում, ի տարբերություն տարիքային մյուս խմբերի ներկայացուցիչների, պատասխանատվության են ենթարկվել
0.4% դեպքերում:
ՀՀ-ում 2004-2014 թվականների ընթացքում մաքսանենգություն կատարած 50 և
ավելի տարեկանների կազմում ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 1-ին մասով պատասխանատվության ենթարկվածների մասնաբաժինը 60.0% է, հոդված 215-ի 2-րդ մասով պատասխանատվության ենթարկվածներինը՝ 38.6%, իսկ նույն հոդվածի 4-րդ
մասով պատասխանատվության ենթարկվածներինը՝ 1.4%: ՀՀ քր. օր.-ի հոդված
215-ի 3-րդ մասով 50 և ավելի տարեկանները, ինչպես արդեն նշվեց, նույնպես
քննարկվող ժամանակահատվածում պատասխանատվության չեն ենթարկվել:
Հայաստանի Հանրապետությունում 2004-2014 թվականների ընթացքում մաքսանենգության համար քրեական պատասխանատվության ենթարկված անձանց սոցիալ-ժողովրդագրական առանձնահատկությունների կապակցությամբ հարկ է նշել
նաև, որ նրանց կազմում գերակայում են արական սեռի ներկայացուցիչները: Մասնավորապես, աղյուսակ 1-ից հետևում է, որ վերը նշված ժամանակահատվածում
տվյալ հանցավոր արարքը կատարողների կառուցվածքում կանանց մասնաբաժինը կազմում է ընդամենը 9.0%:
Այս հանգամանքը, թերևս, նախ և առաջ կարելի է բացատրել քննարկվող հանցագործության բնույթով՝ ռիսկի դիմելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված լինելով: Մինչդեռ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կանայք, ի տարբերություն տղամարդկանց, բնութագրվում են առավել զգուշավորությամբ և, որպես կանոն, գերադասում են չկատարել այնպիսի արարքներ, որոնք կապված են ռիսկի դիմելու անհրաժեշտության հետ:
Հարկ է նշել, որ մաքսանենգության համար պատասխանատվության ենթարկված անձանց սեռի վերաբերյալ տվյալները, ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված
215-ի տարբեր մասերի, նույնպես կրիմինալոգիական առումով որոշակի հետաքրքրություն են ներկայացնում (տե´ս աղյուսակ 3-ը):
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Աղյուսակ 3
Տեղեկություններ ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի տարբեր մասերով
պատասխանատվության ենթարկված անձանց սեռի վերաբերյալ
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ընդ.

43

39

76

77

62

72

123

90

54

53

81

770

հոդվ. 215, մ. 1

25

30

46

62

48

38

58

53

25

30

39

454

հոդվ. 215, մ. 2

13

9

26

14

12

32

42

32

29

22

39

270

հոդվ. 215, մ. 3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

հոդվ. 215, մ. 4

5

0

4

1

1

2

23

5

0

0

3

44

արական սեռի

40

30

64

67

60

65

117

84

46

51

77

701

հոդվ. 215, մ. 1

23

24

39

54

46

33

54

51

20

28

38

410

հոդվ. 215, մ. 2

13

6

23

12

12

31

40

28

26

22

36

249

հոդվ. 215, մ. 3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

հոդվ. 215, մ. 4

4

0

2

1

1

1

23

5

0

0

3

40

իգական սեռի

3

9

12

10

2

7

6

6

8

2

4

69

հոդվ. 215, մ. 1

2

6

7

8

2

5

4

2

5

2

1

44

հոդվ. 215, մ. 2

0

3

3

2

0

1

2

4

3

0

3

21

հոդվ. 215, մ. 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

հոդվ. 215, մ. 4

1

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

4

ընդամենը անձ

այդ թվում՝

այդ թվում՝

այդ թվում՝

Ներկայացված աղյուսակից կարելի է հետևություն անել, որ ՀՀ-ում 2004-2014
թվականների ընթացքում մաքսանենգություն կատարած արական սեռի ներկայացուցիչների կազմում ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 1-ին մասով պատասխանատվության ենթարկվածների մասնաբաժինը 58.5% է, հոդված 215-ի 2-րդ մասով պատասխանատվության ենթարկվածներինը՝ 35.5%, իսկ նույն հոդվածի 4-րդ մասով պատասխանատվության ենթարկվածներինը՝ 5.7%: Քննարկվող հոդվածի 3-րդ մասով
արական սեռի ներկայացուցիչները նշված ժամանակահատվածում, ի տարբերություն իգական սեռի ներկայացուցիչների, պատասխանատվության են ենթարկվել
0.3% դեպքերում:
ՀՀ-ում 2004-2014 թվականների ընթացքում մաքսանենգություն կատարած իգական սեռի ներկայացուցիչների կազմում ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 1-ին մասով պա-
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տասխանատվության ենթարկվածների մասնաբաժինը 63.8% է, հոդված 215-ի 2-րդ
մասով պատասխանատվության ենթարկվածներինը՝ 30.4%, իսկ նույն հոդվածի 4րդ մասով պատասխանատվության ենթարկվածներինը՝ 5.8%: ՀՀ քր. օր.-ի հոդված
215-ի 3-րդ մասով իգական սեռի ներկայացուցիչները, ինչպես արդեն նշվեց,
քննարկվող ժամանակահատվածում պատասխանատվության չեն ենթարկվել:
Ընդ որում, իրավակիրառ պրակտիկայի (համապատասխան քրեական գործերի
և դատավճիռների) մեր կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները ցույց են
տվել, որ կազմակերպված հանցավոր խմբերի կողմից թմրամիջոցների և հոգեմետ
նյութերի մաքսանենգ տեղափոխմանը, որպես կանոն, ներգրավվում են 45-55 տարեկան, սովորական արտաքին ունեցող կանայք, ովքեր համեմատաբար քիչ են
գրավում մաքսային հսկողություն իրականացնողների ուշադրությունը:
Բացի այդ, որոշ դեպքերում կանայք մաքսային սահմանով ապօրինի տեղափոխվող առարկաները (հատկապես՝ թմրամիջոցներն ու հոգեմետ նյութերը) թաքցնում
են իրենց սեռական օրգաններում, ինչը լրացուցիչ բարդություններ է ստեղծում մաքսանենգությունների բացահայտման համար: Բանն այն է, որ, հայերի ազգային հոգեբանության առանձնահատկություններով պայմանավորված, մաքսային հսկողություն իրականացնողները հաճախ հայտնվում են տհաճ վիճակում, երբ ստիպված են
լինում զննել կանանց՝ արգելված նյութեր կամ առարկաներ հայտնաբերելու համար:
Նրանց խոսքերով՝ «հնարավոր չէ սահմանը հատող բոլոր կանանց ենթարկել գինեկոլոգիական հետազոտության»: Ուստի, մաքսային ծառայողները կանանց նման
զննության են ենթարկում միայն այն դեպքերում, երբ հավաստի տեղեկություններ են
ունենում նրանց կողմից արգելված նյութեր կամ առարկաներ տեղափոխելու մասին:
Այս առումով մեր կողմից ստացված տվյալներն այլ հետազոտողների տվյալների1 հետ համեմատելով՝ կարելի է եզրակացնել, որ թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մաքսանենգություն կատարող կանայք բնութագրվում են առավել խորացած
հակահասարակական հատկանիշներով՝ այսպես կոչված «հանցածին (կրիմինոգեն)
վարակվածությամբ»:
Հայաստանի Հանրապետությունում 2004-2014 թվականների ընթացքում մաքսանենգության համար քրեական պատասխանատվության ենթարկված անձանց սոցիալ-ժողովրդագրական առանձնահատկությունների կապակցությամբ հարկ է նշել
նաև, որ նրանց կազմում բավականին մեծ մասնաբաժին ունեն օտարերկրացիները:
Մասնավորապես, աղյուսակ 1-ից հետևում է, որ վերը նշված ժամանակահատվածում հանցավոր տվյալ արարքը կատարողների կառուցվածքում օտարերկրացիների մասնաբաժինը կազմում է 34.0%, ինչը բավականին մտահոգիչ ցուցանիշ է: Ի
դեպ, նրանց մասնաբաժինն առավել մեծ է եղել 2006 թվականին (48.7%), իսկ առավել փոքր՝ 2004 թվականին (18.6%):
Միևնույն ժամանակ, ՀՀ-ում նշված ժամանակահատվածում մաքսանենգության
համար պատասխանատվության ենթարկված օտարերկրացիների կառուցվածքում
գերակայում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիները, որոնց
1

Տե´ս Абдуллаева Х. А. Личностная характеристика субъектов контрабанды наркотических
средств и психотропных веществ, էջ 269, Синьков Д. В. Преступность женщин, состояние.
Причины и предупреждение (по материалам Иркутской области) // Актуальные проблемы
борьбы с преступностью в Сибирском регионе: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (5-6
февраля 2004 г.). Ч. 1. Красноярск, 2004, էջ 309, Смолина Т. А. Социально-типологическая
характеристика личности женщины, совершающей преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств // Сибирский юридический вестник, 2004, № 4, էջ 68:
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մասնաբաժինը 67.2% է: Այդ կապակցությամբ ԱՊՀ անդամ պետությունների քաղաքացիների մասնաբաժինը կազմում է 5.7%: Ընդ որում, այս շարքում ՀՀ պաշտոնական վիճակագրական հաշվետվություններում ընդգրկված են նաև Վրաստանը և
Ուկրաինան, որոնք հրաժարվել են ԱՊՀ անդամակցությունից:
ՀՀ-ում 2004-2014 թվականների ընթացքում մաքսանենգության համար պատասխանատվության ենթարկված օտարերկրացիների կառուցվածքում Թուրքիայի քաղաքացիների մասնաբաժինը կազմում է 1.9%, իսկ այլ պետությունների քաղաքացիներինը՝ 25.2%:
Հարկ է նշել նաև, որ մաքսանենգության համար պատասխանատվության ենթարկված անձանց քաղաքացիության վերաբերյալ տվյալները, ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 215-ի տարբեր մասերի, նույնպես կրիմինալոգիական առումով որոշակի հետաքրքրություն են ներկայացնում (տե´ս աղյուսակ 4):

Աղյուսակ 4

Տեղեկություններ ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի տարբեր մասերով
պատասխանատվության ենթարկված անձանց քաղաքացիության վերաբերյալ
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ընդ.

43

39

76

77

62

72

123

90

54

53

81

770

հոդվ. 215, մ. 1

25

30

46

62

48

38

58

53

25

30

39

454

հոդվ. 215, մ. 2

13

9

26

14

12

32

42

32

29

22

39

270

հոդվ. 215, մ. 3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

հոդվ. 215, մ. 4

5

0

4

1

1

2

23

5

0

0

3

44

ընդ. օտարերկրացի

8

16

37

15

14

23

59

28

21

14

27

262

հոդվ. 215, մ. 1

3

12

21

13

8

7

10

6

7

2

6

95

հոդվ. 215, մ. 2

5

4

14

2

6

16

30

17

14

12

21

141

հոդվ. 215, մ. 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

հոդվ. 215, մ. 4

0

0

2

0

0

0

19

5

0

0

0

26

ԱՊՀ քաղաքացի

1

4

3

1

1

2

1

1

0

0

1

15

հոդվ. 215, մ. 1

0

3

0

1

1

2

1

1

0

0

1

10

հոդվ. 215, մ. 2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

հոդվ. 215, մ. 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

հոդվ. 215, մ. 4

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ընդամենը անձ

այդ թվում՝

այդ թվում՝

այդ թվում՝

50
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4

7

16

5

10

18

50

22

15

10

19

176

հոդվ. 215, մ. 1

0

5

7

3

5

3

2

1

3

0

2

31

հոդվ. 215, մ. 2

4

2

9

2

5

15

29

16

12

10

17

121

հոդվ. 215, մ. 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

հոդվ. 215, մ. 4

0

0

0

0

0

0

19

5

0

0

0

24

Թուրքիայի քաղ.

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

5

հոդվ. 215, մ. 1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

4

հոդվ. 215, մ. 2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

հոդվ. 215, մ. 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

հոդվ. 215, մ. 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

այլ պետ. քաղաք.

3

4

18

9

3

3

7

4

6

3

6

66

հոդվ. 215, մ. 1

3

4

14

9

2

2

6

3

4

1

2

50

հոդվ. 215, մ. 2

0

0

4

0

1

1

1

1

2

2

4

16

հոդվ. 215, մ. 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

հոդվ. 215, մ. 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Իրանի քաղաքացի

այդ թվում՝

այդ թվում՝

այդ թվում՝

Ներկայացված աղյուսակից նախ և առաջ հետևում է, որ ՀՀ-ում 2004-2014 թվականների ընթացքում մաքսանենգություն կատարած օտարերկրացիների կեսից ավելին (53.8%-ը) պատասխանատվության է ենթարկվել ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի
2-րդ մասով: Ընդ որում, նրանց շարքում գերակայում են թմրամիջոցների, հոգեմետ
(հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների, ինչպես նաև ռադիոակտիվ
նյութերի մաքսանենգության համար պատասխանատվության ենթարկվածները: Այսինքն, եթե ՀՀ քաղաքացիները հիմնականում (46.6%) քրեական պատասխանատվության են ենթարկվում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքները, մշակութային կամ այլ արժեքները մաքսանենգ ճանապարհով տեղափոխելու համար, ապա օտարերկրացիները մեծ մասամբ կատարում են թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների, ինչպես նաև
ռադիոակտիվ նյութերի մաքսանենգություն: Ընդ որում, քննարկվող ժամանակահատվածում մաքսանենգություն կատարած ՀՀ քաղաքացիների կառուցվածքում
նշված նյութերի մաքսանենգության համար պատասխանատվության ենթարկվածների մասնաբաժինը ընդամենը 16.8% է:
Միևնույն ժամանակ, ՀՀ-ում 2004-2014 թվականների ընթացքում մաքսանենգություն կատարած օտարերկրացիների կազմում ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 1-ին մասով պատասխանատվության ենթարկվածների մասնաբաժինը 36.3% է, իսկ նույն
հոդվածի 4-րդ մասով պատասխանատվության ենթարկվածներինը՝ 9.9%: Վերը
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ներկայացված աղյուսակից հետևում է նաև, որ ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 3-րդ մասով օտարերկրացիները քննարկվող ժամանակահատվածում պատասխանատվության չեն ենթարկվել:
Հարկ է նշել նաև, որ թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և
դրանց պրեկուրսորների, ինչպես նաև ռադիոակտիվ նյութերի ապօրինի շրջանառության մաս կազմող մաքսանենգությունների առումով հատկապես աչքի են ընկնում Իրանի քաղաքացիները: Մասնավորապես, աղյուսակ 4-ի վերլուծությունից կարելի է հետևություն անել, որ վերջիններիս կողմից կատարված մաքսանենգությունների կառուցվածքում ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 1-ին մասով նախատեսվածները
կազմում են 17.6%, 2-րդ մասով նախատեսվածները՝ 68.8%, իսկ 4-րդ մասով նախատեսվածները՝ 13.6%: Քննարկվող հոդվածի 3-րդ մասով, ինչպես արդեն նշվել է,
ՀՀ-ում մաքսանենգություն կատարած օտարերկրացիները քննարկվող ժամանակահատվածում քրեական պատասխանատվության ընդհանրապես չեն ենթարկվել:
ՀՀ-ում 2004-2014 թվականների ընթացքում ԱՊՀ անդամ պետությունների քաղաքացիների կողմից կատարված մաքսանենգությունների կառուցվածքում ՀՀ քր. օր.ի հոդված 215-ի 1-ին մասով նախատեսվածները կազմում են 66.7%, 2-րդ մասով
նախատեսվածները՝ 20.0%, իսկ 4-րդ մասով նախատեսվածները՝ 13.3%: Նույն ժամանակահատվածում ՀՀ-ում Թուրքիայի քաղաքացիների կողմից կատարված մաքսանենգությունների կառուցվածքում ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 1-ին մասով նախատեսվածները կազմում են 80.0%, իսկ 2-րդ մասով նախատեսվածները՝ 20.0%:
Նշված հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով տվյալ պետության քաղաքացիները քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվել:
Ինչ վերաբերում է այլ պետությունների քաղաքացիներին, ապա պետք է նշել, որ
ՀՀ-ում 2004-2014 թվականների ընթացքում նրանց կողմից կատարված մաքսանենգությունների կառուցվածքում ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 1-ին մասով նախատեսվածները կազմում են 75.8%, իսկ 2-րդ մասով նախատեսվածները՝ 24.2%: Նշված
հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով այդ պետությունների քաղաքացիները ևս քրեական
պատասխանատվության չեն ենթարկվել:
Ներկայացված տվյալներից կարելի է հետևություն անել նաև, որ ՀՀ-ում 20042014 թվականների ընթացքում մաքսանենգություն կատարած օտարերկրացիների
կառուցվածքում ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 2-րդ մասով պատասխանատվության
ենթարկվածների բավականին մեծ մասնաբաժինը պայմանավորված է Իրանի քաղաքացիների առավել բարձր հանցավոր ակտիվությամբ: Այսինքն, նրանց մասնակցությամբ թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների մաքսանենգության դեպքերի քանակն այնքան մեծ է, որ լուրջ ազդեցություն է ունենում վերոհիշյալ կառուցվածքային առանձնահատկությունների վրա:
Հետևաբար, մաքսային հսկողություն իրականացնելիս տվյալ հանգամանքին անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել:
Հայաստանի Հանրապետությունում 2004-2014 թվականների ընթացքում մաքսանենգության համար քրեական պատասխանատվության ենթարկված անձանց սոցիալ-ժողովրդագրական առանձնահատկությունների կապակցությամբ հարկ է նշել
նաև, որ նրանց կազմում բավականին մեծ է (շուրջ 60%) միջնակարգ և միջնակարգ
հիմնական կրթություն ունեցողների մասնաբաժինը: Վերջիններիս հաջորդում են
բարձրագույն, թերի բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողները (շուրջ 30%): ՀՀ-ում 2004-2014 թվականների ընթացքում կատարված մաքսանենգությունների համար քրեական պատասխանատվության ենթարկվածների մնացած մասն են կազմում ոչ լրիվ միջնակարգ կրթություն ունեցողները:
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Ներկայացված տվյալներից կարելի է հետևություն անել, որ ՀՀ-ում, ինչպես և
բազմաթիվ այլ պետություններում, մաքսանենգություններ կատարողները, որպես
կանոն, բավականին բարձր կրթական մակարդակ ունեն:
Քննարկվող հանցանքները կատարողների բարոյահոգեբանական առանձնահատկությունները, ինչպես ցույց տվեց մեր հետազոտությունը, գլխավորապես պայմանավորված են նրանց արժեքային կողմնորոշումներով, պահանջմունքների և
շարժառիթների համակարգերով: Մասնավորապես, համապատասխան քրեական
գործերի նյութերի ուսումնասիրության արդյունքներից կարելի է հետևություն անել,
որ նրանց արժեքային կողմնորոշումներն ու պահանջմունքները, որպես կանոն (ավելի քան 90% դեպքերում), պայմանավորված են եղել ճոխ կյանք վարելու (թանկարժեք մեքենա, մոդայիկ հագուստ, բջջային հեռախոս, զարդեր, թմրանյութեր ձեռք
բերելու և օգտագործելու) ցանկությամբ: Ինչ վերաբերում է նշված անձանց հանցավոր վարքագծի շարժառիթներին, ապա պետք է նշել, որ նրանք գրեթե միշտ գործել
են շահադիտական դրդումներով՝ ապօրինի ճանապարհով հնարավորինս կարճ
ժամկետում նյութական մեծ օգուտ քաղելու ձգտմամբ:
Հայաստանի Հանրապետությունում 2004-2014 թվականների ընթացքում մաքսանենգության համար քրեական պատասխանատվության ենթարկված անձանց քրեաիրավական առանձնահատկությունների կապակցությամբ նախ և առաջ հարկ է
նշել, որ նրանց կառուցվածքում նախկինում դատվածների մասնաբաժինը կազմում
է 3.25%, ինչը ևս բավականին մտահոգիչ ցուցանիշ է: Ի դեպ, նրանց մասնաբաժինն
առավել մեծ է եղել 2004 թվականին (6.98%), իսկ առավել փոքր՝ 2008, 2012 և 2013
թվականներին, երբ նախկինում դատված ոչ մի անձ մաքսանենգության համար
քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել:
Ընդ որում, նշված անձինք նախկինում, որպես կանոն, դատապարտված են եղել
ոչ թե մաքսանենգության կամ տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված այլ հանցագործությունների, այլ սեփականության և մարդու դեմ ուղղված հանցավոր արարքների (հիմնականում՝ հափշտակությունների) համար:
Այս առումով հարկ է նշել, որ կրիմինալոգիական առումով որոշակի հետաքրքրություն են ներկայացնում նաև մաքսանենգության համար պատասխանատվության ենթարկված անձանց հանցավոր անցյալի վերաբերյալ տվյալները, ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 215-ի տարբեր մասերի (տե´ս աղյուսակ 5):

Աղյուսակ 5

Տեղեկություններ ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի տարբեր մասերով
պատասխանատվության ենթարկված անձանց հանցավոր անցյալի վերաբերյալ
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ընդ.

43

39

76

77

62

72

123

90

54

53

81

770

հոդվ. 215, մ. 1

25

30

46

62

48

38

58

53

25

30

39

454

հոդվ. 215, մ. 2

13

9

26

14

12

32

42

32

29

22

39

270

հոդվ. 215, մ. 3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

հոդվ. 215, մ. 4

5

0

4

1

1

2

23

5

0

0

3
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Государство и право
նախկինում
դատված

3

2

3

3

0

3

2

5

0

0

4

25

հոդվ. 215, մ. 1

0

0

1

1

0

0

1

3

0

0

0

6

հոդվ. 215, մ. 2

2

2

2

1

0

2

0

2

0

0

2

13

հոդվ. 215, մ. 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

հոդվ. 215, մ. 4

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

2

6

նախկինում
չդատված

40

37

73

74

62

69

121

85

54

53

77

745

հոդվ. 215, մ. 1

25

30

45

61

48

38

57

50

25

30

39

448

հոդվ. 215, մ. 2

11

7

24

13

12

30

42

30

29

22

37

257

հոդվ. 215, մ. 3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

հոդվ. 215, մ. 4

4

0

4

0

1

1

22

5

0

0

1

38
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Ներկայացված աղյուսակից նախ և առաջ հետևում է, որ ՀՀ-ում 2004-2014 թվականների ընթացքում մաքսանենգություն կատարած նախկինում դատվածների կեսից ավելին (52.0%-ը) պատասխանատվության են ենթարկվել ՀՀ քր. օր.-ի հոդված
215-ի 2-րդ մասով: Ընդ որում, նրանց շարքում, ինչպես և օտարերկրացիների պարագայում, գերակայում են թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և
դրանց պրեկուրսորների, ինչպես նաև ռադիոակտիվ նյութերի մաքսանենգության
համար պատասխանատվության ենթարկվածները:
Միևնույն ժամանակ, ՀՀ-ում 2004-2014 թվականների ընթացքում մաքսանենգություն կատարած նախկինում դատվածների կազմում ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 1-ին
և 4-րդ մասերով պատասխանատվության ենթարկվածների մասնաբաժինները 24.0ական % է: Վերը ներկայացված աղյուսակից հետևում է նաև, որ ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 3-րդ մասով նախկինում դատվածները քննարկվող ժամանակահատվածում պատասխանատվության չեն ենթարկվել:
Քննարկվող անձանց քրեաիրավական այլ առանձնահատկությունների առումով
հարկ է նշել, որ նրանք հանցանքը հիմնականում կատարել են միանձնյա: Մասնավորապես, աղյուսակ 1-ից հետևում է, որ կազմակերպված խմբի կողմից կատարված մաքսանենգությունների մասնաբաժինը կազմում է ընդամենը 5.7%, ինչը, սակայն, բավականին մտահոգիչ ցուցանիշ է: Բացի այդ, պաշտոնական վիճակագրական տվյալներից չի երևում, թե քննարկվող հանցանքների ո´ր մասն է կատարվել
կազմակերպված չհամարվող խմբերի (նախնական համաձայնությամբ կամ առանց
նախնական համաձայնության) կողմից: Միաժամանակ, հաշվի առնելով մաքսանենգությունների (հատկապես՝ խմբակային) լատենտայնության բարձր մակարդակը,
պետք է նշել, որ քրեաիրավական վերոհիշյալ ցուցանիշները խիստ պայմանական
են:
Այսպիսով, մեր կողմից իրականացված հետազոտությունը ցույց տվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մաքսանենգություն կատարողների կազմում գերակայում են 30-49 տարեկան, արական սեռի, նախկինում չդատված, ՀՀ քաղաքացիություն, միջնակարգ և միջնակարգ հիմնական կրթություն ունեցող, մասնավոր
ձեռնարկատիրական գործունեություն (այդ թվում՝ չգրանցված) իրականացնող ան-
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ձինք, ովքեր հաճախ աշխատանքի (զբաղմունքի) բերումով կամ անձնական նպատակներով հնարավորություն են ունենում հատելու երկրի պետական (այդ թվում՝
մաքսային) սահմանը: Անչափահասները նշված ժամանակահատվածում մաքսանենգության համար քրեական պատասխանատվության ընդհանրապես չեն ենթարկվել:
Բացի այդ, հետազոտվող անձանց կեսից ավելին պատասխանատվության են
ենթարկվել ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 215-ի 1-ին մասով՝ մաքսանենգության հասարակ
տեսակի համար: Նրանց հաջորդում են նույն հոդվածի 2-րդ մասով պատասխանատվության ենթարկվածները, որոնց շարքում գերակայում են թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների, ինչպես նաև ռադիոակտիվ նյութերի
մաքսանենգության համար պատասխանատվության ենթարկվածները:
ՀՀ-ում մաքսանենգության համար քրեական պատասխանատվության ենթարկված անձանց կազմում բավականին մեծ մասնաբաժին ունեն օտարերկրացիները,
որոնց շարքում գերակայում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիները: Ընդ որում, եթե ՀՀ քաղաքացիները հիմնականում քրեական պատասխանատվության են ենթարկվում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով
ապրանքներ, մշակութային կամ այլ արժեքներ մաքսանենգ ճանապարհով տեղափոխելու համար, ապա օտարերկրացիները մեծ մասամբ կատարում են թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մաքսանենգություն:
ՀՀ-ում մաքսանենգություն կատարողների անձը բնութագրող քրեաիրավական
հիմնական առանձնահատկություններից է նաև այն, որ նշված արարքները հիմնականում կատարվում են միանձնյա և առաջին անգամ:

ОСОБЕННОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ
ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО
КОНТРАБАНДУ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Гор Мирзоян
Аспирант кафедры уголовного права ЕГУ
____________________________________

В статье представлена характеристика личности преступника, совершающего
контрабанду в Республике Армения. В данном контексте анализируются характеризующие его социально-демографические, нравственно-психологические и
уголовно-правовые особенности.
На основе анализа материалов собственного исследования, автор
представляет основные характерные черты личности лиц, совершающих
указанное преступление, и обосновывает необходимость изучения названных
личностных особенностей, отмечая, что это имеет важное как научное, так и
практическое значение.
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CHARACTERISTICAL PECULIARITIES OF THE
PERSONALITY OF CRIMINAL
INVOLVED IN SMUGGLING IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Gor Mirzoyan
Post-graduate Student of the
YSU Chair of Criminal Law
____________________________________

The characteristics of criminals involved in smuggling in the Republic of Armenia
are presented in this paper. In this context, the paper shows their social-demographic,
moral-psychological and criminal-legal peculiarities: social status and social role,
gender, age, family status, etc.
After analyzing the materials of research the author presents a brief overview of the
mentioned peculiarities and shows that fighting against these crimes cannot be
effective without a complex research of persons committing smuggling. Thus a
personal characteristics of mentioned persons acquire a special research and practical
value.
Բանալի բառեր - մաքսանենգություն, հանցագործի անձ, մաքսային սահման, թմրամիջոցների

և հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառություն, սոցիալ-ժողովրդագրական առանձնահատկություններ, բարոյահոգեբանական առանձնահատկություններ, քրեաիրավական առանձնահատկություններ:
Ключевые слова: контрабанда, личность преступника, таможенная граница, незаконный
оборот наркотиков и психотропных веществ, социально-демографические особенности,
нравственно-психологические особенности, уголовно-правовые особенности.
Key words: smuggling, personality of criminal, custom border, trafficking of drugs and
psychoactive substances, social-demographic peculiarities, moral-psychological peculiarities,
criminal-legal peculiarities.
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ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ՈՒԺԻ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀՀ ԵՎ ՌԴ
ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
Արամ Այվազյան
Հայ - ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի քրեական
իրավունքի և քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
____________________________________________

Կատարված հանցագործությանն ըստ արարքը կատարելու պահին գործող օրենքի գնահատական տալը ժամանակակից քաղաքակիրթ պետությունների քրեական իրավունքում հաստատված սկզբունք է։ Քրեական օրենքի հետադարձ ուժին
անդրադարձ է արվում մի շարք միջազգային ակտերով։ «Մարդու իրավունքների և
հիմնական ազատությունների պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածն ամրագրում է. «Ոչ ոք չպետք է մեղավոր ճանաչվի որևէ գործողության կամ
անգործության համար, որը կատարման պահին գործող ներպետական կամ միջազգային իրավունքի համաձայն հանցագործություն չի համարվել»1։
ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի հայեցակարգի նախագծի 1.3 կետում նշվում է, որ
քրեական օրենսգրքի գործողության ժամանակահատվածում մոտ 100 փոփոխություն ու լրացում է կատարվել2։
Դիտարկենք, թե ինչպիսի մոտեցումներ և մեկնաբանություններ կան ռուսական
իրավաբանական գրականության մեջ խնդրո առարկայի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի
օրենսդրությունում ժամանակի ընթացքում քրեական օրենքի գործողության մոտեցումները բազմիցս փոփոխվել են։
Անցյալ դարի սկզբում պրոֆեսոր Ն. Ս. Տագանցևը գրում էր, որ քր. օր.-ի հետադարձ ուժի վերաբերյալ բոլոր կարևոր տեսությունները կարող են համադրվել
հետևյալ խմբերում.
«1. Հանցավոր արարքի նկատմամբ կարող է կիրառվել միայն այն օրենքը, որը
գործել է դրա կատարման պահին։
2. Հանցավոր արարքի նկատմամբ կարող է կիրառվել միայն այն օրենքը, որը
գործել է դրա կատարման պահին, բայց առավել մեղմ կամ հանցավորի վիճակը
բարելավող օրենքները միշտ ստանում են հետադարձ ուժ։
Ընդ որում, առավել մեղմ են համարվում`
ա) արարքի հանցավորությունը վերացնող,
բ) պատժի տեսակը վերացնող կամ ավելի մեղմ պատժի տեսակով փոխարինող,
գ) առանց պատժի տեսակը փոխելու պատժաչափը փոքրացնող օրենքները։
3. Միշտ կիրառվում է նոր օրենքը, բայց անձի վիճակը վատթարացնող նոր օրենքը չի տարածվում նախկինում կատարված արարքների վրա։
4. Նոր օրենքը կիրառվում է բոլոր արարքների նկատմամբ, որոնք մինչև օրենքի
հրապարակվելը համարվում էին հանցագործություն, սակայն պատժի ենթակա են
դրա հրապարակումից հետո»3։
1

Տե´ս «Մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների պաշտպանության մասին»
կոնվենցիա 1950 թ. 7-րդ հոդված։
2
http://www.moj.am/legal/view/article/703:
3
Տե´ս Н. С. Таганцев, Русское уголовное право. Общая часть. Лекции. Том 1, 1994 թ.։
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Նախկինում խախտվում էին ժամանակի ընթացքում քր. օր.-ի գործողության համընդհանուր սկզբունքները։ Դա բերում էր նրան, որ երբեմն այս կամ այն արարքը
համարվում էր ծանր հանցագործություն և դեռ դրանց հետադարձ ուժ էր տրվում։
Հայտնի են նաև պատասխանատվությունը մեղմացնող օրենքին պարտադիր հետադարձ ուժ տալու կանոնի խախտումներ։ Բերենք օրինակ։
Խորհրդային Ռուսաստանի քր. օր.-ը 1961թ. վերացրեց 60-ից ավելի արարքների
հանցավորությունը, որոնք մինչ այդ նախկին օրենսդրությամբ հանցագործություն
էին համարվում։ Նրանք, ովքեր կատարել էին այդ հանցագործությունները, ազատվեցին քրեական պատասխանատվությունից և պատժից։ Միևնույն ժամանակ
Խորհրդային Ռուսաստանում ընդունվեց իրավական ակտ` «քրեական օրենսգիրքը
և քրեական դատավարության օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու կարգի մասին»
¥1961թ. հունվարի 20¤, որով պատժի մեղմացման ընդհանուր կանոնում կատարվեց
բացառություն, ըստ որի՝ պատժի մեղմացման վերաբերյալ նորմերը չեն տարածվում այն անձանց նկատմամբ, ովքեր դատապարտվել են առանձնապես վտանգավոր պետական հանցագործությունների համար (ինչպես նաև՝ բանդիտիզմ, դիտավորյալ սպանություն և մի շարք այլ հանցագործություններ), և դատավճիռն ուժի մեջ
է մտել մինչև 1961թ. հունվարի 1-ը, այսինքն` մինչև 1961թ. քրեական օրենսգրքի
գործողության սկսելը։
Ներկայումս նման իրավիճակը կարգավորված է անգամ ՌԴ սահմանադրական
նորմերով, որոնց բովանդակությունը լիարժեքորեն համապատասխանում է միջազգային իրավունքի նորմերին. «Ոչ ոք չի կարող մեղավոր ճանաչվել ինչ-որ քրեական
հանցագործության համար` ինչ-որ արարքի կամ թողտվության հետ կապված, որը,
համաձայն դրա կատարման պահին գործող ներպետական օրենսդրության կամ միջազգային իրավունքի նորմերի, չի համարվել քրեական հանցագործություն.... Եթե
հանցագործություն կատարելուց հետո օրենքով հաստատվում է առավել մեղմ պատիժ, ապա օրենքի գործողությունը տարածվում է այդ հանցագործի նկատմամբ»1։
ՌԴ 1996 թ. քր. օր. նորմերը ամբողջությամբ կարելի է դասակարգել (ըստ ժամանակի ընթացքում նրանց գործողության) 3 խմբի.
Առաջին խմբին վերաբերում են անմիջականորեն կիրառման ենթակա նորմերը,
որոնք քրեական գործով դատավճռի հրապարակման պահին համարվում են գործող և այդ իսկ պատճառով կիրառվում են։ Դրանց շարքին կարող է դասվել ՌԴ քր.
օր.-ի ցանկացած նորմ, պայմանով, եթե այդ նորմը գործել է հանցագործության կատարման և դատաքննության ժամանակ։
Երկրորդ խմբին վերաբերում են այն նորմերը, որոնց հետադարձ ուժ չի կարող
տրվել։ Դրանք այն նորմորն են, որոնք հաստատում են արարքի հանցավորությունը,
խստացնում են պատիժը կամ այլ կերպ վատթարացնում են հանցանք կատարած
անձի վիճակը։
Երրորդ խմբին վերաբերում են այն նորմերը, որոնց տրվում է հետադարձ ուժ,
այսինքն` արարքի հանցավորությունը վերացնող, պատիժը մեղմացնող կամ հանցանք կատարած անձի վիճակն այլ կերպ բարելավող նորմերը։
Օրենքը կարող է հետադարձ ուժ ստանալ օրենսդրի ուղղակի կարգադրությամբ,
որը կարող է արտահայտված լինել հենց օրենքում կամ այն գործողության մեջ դնելու մասին հատուկ ակտում, ինչպես օրինակ 1981 թ. մայիսի 8-ի «Կաշառակերության մասին դեկրետում»2։ Վերջինիս 6-րդ հոդվածում ամրագրված է, որ «Ներկայիս
1

Տե´ս «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային պակտ», 1-ին
մաս, 15-րդ հոդված, 1966 դեկտեմբերի 19 (Պակտի տեքստը հրապարակվել է «Ռուսական
թերթի գրապահոցում»` 1999 N 22-23 թողարկումով)։
2
Տե´ս «Կաշառակերության մասին դեկրետ», 1981թ.։
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դեկրետը հետադարձ ուժ ունի նրանով, որ կաշառք տալու համար, որը տեղի է ունեցել մինչև սույն դեկրետը հրապարակվելը, հետապնդումից ազատվում են այն
անձինք, ովքեր այս դեկրետի հրապարակումից հետո երեք ամսվա ընթացքում
կհայտնեն դատական իշխանություններին իրենց կողմից կաշառք տալու մասին»։
Օրենքի հետադարձ ուժը նշվում է նաև անուղղակի ձևով (առանց դրա վերաբերյալ հատուկ նշում կատարելով), երբ հետադարձ ուժը բխում է իրավական ակտի իմաստից, ինչպես, օրինակ, 1926 թ. քրեական օրենսգրքի 58-րդ հոդվածի բովանդակությունից, որը պատասխանատվություն էր նախատեսում «Քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում բանվոր դասակարգի և հեղափոխական շարժման դեմ ակտիվ գործողության կամ ակտիվ պայքարի համար` ցարական կարգերում կամ հակահեղափոխական կառավարություններում պատասխանատու կամ գաղտնի պաշտոններ զբաղեցնելով»։
ՀՀ Սահմանադրության 22-րդ հոդվածը սահմանում է.
«…Արգելվում է նշանակել ավելի ծանր պատիժ, քան կարող էր կիրառվել հանցագործության կատարման պահին գործող օրենքով։
Մարդուն չի կարելի հանցագործության համար մեղավոր ճանաչել, եթե արարքի
կատարման պահին գործող օրենքով այն հանցագործություն չի համարվել։
Արարքի պատժելիությունը վերացնող կամ պատիժը մեղմացնող օրենքն ունի
հետադարձ ուժ։
Պատասխանատվություն սահմանող կամ պատասխանատվությունը խստացնող
օրենքը հետադարձ ուժ չունի…»։
Հետևելով սահմանդրական վերոհիշյալ նորմերին` ՀՀ քրեական օրենսգրքի (այսուհետ՝ քր. օր.) 12-րդ հոդվածն ամրագրում է. «Արարքի հանցավորությունն ու
պատժելիությունը որոշվում են դա կատարելու ժամանակ գործող քրեական օրենքով։ Հանցանքը կատարելու ժամանակ է համարվում հանրության համար վտանգավոր գործողությունը (անգործությունը) իրականացնելու ժամանակը՝ անկախ
հետևանքները վրա հասնելու պահից։»։ Այսինքն` անձը չի կարող ենթարկվել քրեական պատասխանատվության, եթե արարքը կատարելու ժամանակ գործող օրենքով այն հանցագործություն չի համարվել։ Այս կարգը համապատասխանում է ժողովրդավարության և մարդասիրության սկզբունքներին։ Միաժամանակ քր. օր.-ի
13-րդ հոդվածի 1-ին մասն ամրագրում է. «Արարքի հանցավորությունը վերացնող,
պատիժը մեղմացնող կամ հանցանք կատարած անձի վիճակն այլ կերպ բարելավող օրենքը հետադարձ ուժ ունի, այսինքն՝ տարածվում է մինչև այդ օրենքն ուժի
մեջ մտնելը համապատասխան արարք կատարած անձանց, այդ թվում՝ այն անձանց վրա, ովքեր կրում են պատիժը կամ կրել են դա, սակայն ունեն դատվածություն»։ ՀՀ քր. օր.-ի վերոշարադրյալ դրույթի վերլուծությունից երևում է, որ օրենքի
հետադարձության կանոնը կիրառվում է այն դեպքում, երբ անձի կողմից հանցավոր
արարքը կատարվել է նախքան արարքի հանցավորությունը վերացնող, պատիժը
մեղմացնող կամ հանցանք կատարած անձի վիճակն այլ կերպ բարելավող օրենքի
ուժի մեջ մտնելը1։ Կարծում ենք, որ արդարացի և հիմնավորված է այն մոտեցումը,
որ հետադարձ ուժ պետք է տալ միջանկյալ քրեական օրենքին։ Խոսքն այն իրավիճակների մասին է, երբ արարքի կատարման պահին գործել է մի օրենք, դրանից հետո ընդունվել է անձի վիճակը բարելավող օրենք, որից հետո ընդունվել է երրորդ օրենքը, որը վատթարացրել է անձի վիճակը, և անձի հանցանքը բացահայտվել է

1

Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի նոյեմբերի 5-ի որոշումը ԼԴ/0286/01/09
գործի վերաբերյալ, 14-րդ կետ։
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հենց երրորդ օրենքի գործողության ժամանակ։ Տվյալ դեպքում անձի նկատմամբ
պետք է կիրառվի միջանկյալ, անձի վիճակը բարելավող օրենքը։
Քր. օր.-ի 13-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի համաձայն՝ «Արարքի հանցավորությունը սահմանող, պատիժը խստացնող կամ հանցանք կատարած անձի վիճակն այլ կերպ վատթարացնող օրենքը հետադարձ ուժ չունի։ Պատասխանատվությունը մասնակիորեն մեղմացնող և միաժամանակ պատասխանատվությունը
մասնակիորեն խստացնող օրենքը հետադարձ ուժ ունի միայն այն մասով, որը մեղմացնում է պատասխանատվությունը»։
Նմանատիպ մոտեցում է ցուցաբերված մասնավորապես նաև Ռուսաստանի
Դաշնության սահմանդրական և քրեական նորմերում։ ՌԴ սահմանադրությունն այս
կարգն ամրագրում է հետևյալ կերպ. «Ոչ ոք չի կարող պատասխանատվության ենթարկվել այն արարքի համար, որը կատարման պահին չի ճանաչվել որպես իրավախախտում» (հոդված 54, մաս 2-րդ)։ ՌԴ քրեական օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի 1ին մասում նշվում է. «Արարքի հանցավորությունն ու պաժելությունը որոշվում են
այդ արարքի կատարման ժամանակ գործող օրենքով»։
Հետադարձ ուժ կամ ռետրոակտիվություն ասելով հասկացվում է նոր քրեական
օրենքի գործողության տարածումը (ներգործությունը) այն հանցագործությունների
վրա, որոնք կատարվել են մինչև դրա ուժի մեջ մտնելը, այսինքն` հին օրենքի գործողության ժամանակ։ Փաստորեն, սա բացառություն է քրեական օրենքի գործողության ընդհանուր կանոնից (արարքի հանցավորությունը և պատժելիությունը որոշվում են արարքը կատարելու ժամանակ գործող օրենքով)։
Մեղմացնող օրենքը տարածվում է այն անձանց վրա, ովքեր հանցանքը կատարել են մինչև տվյալ օրենքը ուժի մեջ մտնելը, և ովքեր`
ա) դեռևս չեն բռնվել և պատասխանատվության չեն կանչվել.
բ) բռնվել են, սակայն գործը քննության ընթացքում է.
գ) ովքեր արդեն կրում են պատիժը կամ կրել են, բայց ունեն դատվածություն։
ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքը պարունակում է կարևոր դրույթ, ինչը բացակայում էր նախորդ օրենսգրքում, որի համաձայն՝ հետադարձ ուժ է տրվում հանցանք
կատարած անձի վիճակն այլ կերպ բարելավող օրենքին։ Ո՞ր օրենքն է համարվում
հանցանք կատարած անձի վիճակը բարելավող. այն, որը չի վերացնում արարքի
հանցավորությունը, չի մեղմացնում պատիժը, սակայն քրեական պատասխանատվության և պատժի նշանակման, քրեական պատասխանատվությունից կամ պատժից ազատելու կարգի ու պայմանների հետ կապված՝ առավել նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում հանցանք կատարած անձի համար 1 ։ Նման իրավիճակները
տարբեր են և կարող են վերաբերել քրեական իրավունքի ընդհանուր մասի տարբեր ինստիտուտներին, որոնցում կատարված փոփոխությունները հանցավորի համար առավել նպաստավոր են։ Մասնավորապես, կարող են վերաբերել քրեական
պատժի կրման կարգին, պատժից պայմանականորեն վաղաժամկետ ազատելուն,
վաղեմության ժամկետներին և այլն։ Օրինակ, եթե նոր օրենքը քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ավելի կարճ ժամկետ է նախատեսում,
ապա այդ օրենքը պետք է համարել հանցանք կատարած անձի վիճակը բարելավող և դրան հետադարձ ուժ տալ։
Տարբերվում են օրենքի հետադարձ ուժի երկու տարատեսակներ. հասարակ և
վերստուգիչ2։ Հասարակ հետադարձ ուժը նոր, ավելի մեղմ քրեական օրենքի տա1

Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2013 թվականի հոկտեմբերի 18-ի որոշումը ԵԷԴ/0008/15/13
գործի վերաբերյալ, 19-րդ կետ։
2
Տե´ս §Уголовное прабо¦, Общая часть, М., 1999 թ. էջ 127։
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րածումն է այն հանցագործությունների վրա, որոնցով դատավճիռը դեռևս չի մտել
օրինական ուժի մեջ։ Եթե այդ ընթացքում արարքն ապաքրեականացվում է, ապա
հարուցված քրեական գործերը ենթակա են կարճման։ Եթե մեղմացվում է պատիժը
(այլ կերպ՝ բարելավվում է հանցանք կատարած անձի վիճակը), ապա նախաքննության մարմինները և դատարանը կատարվածին իրավաբանական գնահատական են տալիս նոր, ավելի մարդասիրական օրենքին համապատասխան։ Այսպիսով, և´ մեղադրանք առաջադրելը, և´ դատարանի դատավճիռը կայացնելը, և´ պատիժ նշանակելը իրականացվում են նոր քրեական օրենքին համապատասխան։
Վերստուգիչ (ռևիզիոն) հետադարձ ուժը նոր` ավելի մեղմ քրեական օրենքի գործողության տարածումն է այն հանցագործությունների նկատմամբ, որոնցով դատավճիռն արդեն մտել է օրինական ուժի մեջ։ Ավելին, տվյալ դատավճիռն արդեն
կարող է ի կատար ածված լինել, և անձը կրելիս կամ կրած լինի պատիժը, բայց ունենա չմարված կամ չհանված դատվածություն։ Այս դեպքում քրեական գործերը ենթակա են վերանայման, իսկ կայացված դատավճիռները` «վերստուգման», «վերաքննման»։ Արարքի հանցավորությունը և պատժելիությունը վերացնող նոր օրենքն ուժի մեջ մտնելիս պատիժը կրող անձինք ազատվում են դրանից և դատվածություն չունեցողներ են համարվում այդ օրենքը ուժի մեջ մտնելու պահից։ Եթե նոր
օրենքը մեղմացնում է պատիժը, ապա այն պետք է կրճատվի պատիժը կրող անձնանց նկատմամբ` այն շրջանակներում, որոնք սահմանված են տվյալ օրենքով։
ՀՀ վճռաբեկ դատարանը միևնույն ժամանակ արձանագրում է, որ ժամանակի
ընթացքում քրեական օրենքի գործողության ընդհանուր կանոնն ունի նաև բացառություն։ Քրեական օրենքը հետադարձ ուժ է ստանում, այսինքն՝ դրա գործողությունը տարածվում է մինչև այդ օրենքն ուժի մեջ մտնելը համապատասխան արարք
կատարած անձանց վրա հետևյալ դեպքերում.
1. նոր օրենքը վերացնում է արարքի հանցավորությունը (ապաքրեականացում),
2. նոր օրենքը մեղմացնում է պատիժը,
3. նոր օրենքն այլ կերպ բարելավում է հանցանք կատարած անձի վիճակը։
Ինչպես երևում է վերոգրյալից, քրեական օրենքին հետադարձ ուժ տալու պայմանները սպառիչ են և ունեն իմպերատիվ բնույթ, այսինքն` եթե նոր ընդունված օրենքը պարունակում է վերը նշված պայմաններից առնվազն մեկը, ապա իրավակիրառող մարմինը պարտավոր է դրա գործողությունը տարածել մինչև օրենքն ուժի
մեջ մտնելը համապատասխան արարք կատարած անձանց, այդ թվում` այն անձանց վրա, ովքեր կրում են պատիժը կամ կրել են այն, սակայն ունեն դատվածություն։
Այն դեպքերում, երբ նոր ընդունված օրենքը միաժամանակ բովանդակում է պատասխանատվությունը մասնակիորեն մեղմացնող և պատասխանատվությունը
մասնակիորեն խստացնող դրույթներ, ապա օրենքը հետադարձ ուժ է ստանում
միայն մեղմացման առումով1։
Քր. օր.-ի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասում ձևակերպված է միջազգային իրավունքի
սկզբունքներից և նորմերից, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադրությունից բխող մի
կարևոր դրույթ. «Արարքի հանցավորությունը սահմանող, պատիժը խստացնող կամ
հանցանք կատարած անձի վիճակն այլ կերպ վատթարացնող օրենքը հետադարձ
ուժ չունի»։
Սա նշանակում է, որ արարքի հանցավորությունը սահմանող, պատիժը խստացնող կամ հանցանք կատարած անձի վիճակն այլ կերպ վատթարացնող օրենքը չի
1

Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի որոշումը ԳԴ1/0013/01/11
գործի վերաբերյալ, 17-րդ կետ։

Государство и право

61

կարող կիրառվել այն հանցագործությունների կապակցությամբ, որոնք կատարվել
են մինչև այդ օրենքը ուժի մեջ մտնելը։ ՀՀ քրեական օրենսգիրքը քրեականացրել է
ոչ միայն առանձին, մինչև այդ հանցանք չհամարվող արարքներ, այլև հանցակազմ
պարունակող ամբողջ գլուխներ, օրինակ` «Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ» (գլուխ 22), «Համակարգչային տեղեկատվության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ» (գլուխ 24) և այլն։ Այդպիսի արարքների մասին օրենքները հետադարձ ուժ ունենալ չեն կարող։ ՀՀ քր. օր.-ի 13րդ հոդվածի 2-րդ մասի իմաստով հանցանք կատարած անձի վիճակն այլ կերպ
վատթարացնող օրենքն այն է, որը քրեական պատասխանատվության և պատժի
նշանակման, քրեական պատասխանատվությունից կամ պատժից ազատելու կարգի ու պայմանների հետ կապված ոչ նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում հանցանք կատարած անձի համար1։
Քննարկման է ենթակա այն հարցը, թե սանկցիայի որ մասը պետք է չափանիշ
հանդիսանա նոր օրենքն ավելի մեղմ համարելու համար՝ նվազագու՞յն, թե՞ առավելագույն։ Կարծում ենք, որ վերջին տեսակետն ավելի ճիշտ է, քանի որ որոշ դեպքերում դատարանը կարող է նշանակել սանկցիայի նվազագույն սահմանից ցածր պատիժ, այսինքն՝ կիրառել սանկցիայի նվազագույն չափ կամ նույնիսկ նշանակել ավելի մեղմ պատիժ, քան նախատեսված է օրենքով։ Սակայն ոչ մի դեպքում դատարանը չի կարող նշանակել ավելի խիստ պատիժ, քան նախատեսված է օրենքով։
ՀՀ նոր քրեական օրենսգիրքն ունի հետադարձ ուժ, քանի որ հիմնականում բարելավում է հանցանք կատարած անձի վիճակը, մասնավորապես՝ նոր քր. օր.-ն
ընդլայնում է այն պատժատեսակների ցանկը, որոնց դեպքում հնարավոր է պատիժը պայմանականորեն չկիրառել։ Համաձայն նախկին քրեական օրենքի` պայմանական դատապարտությունը վերացվում է փորձաշրջանի ընթացքում, նոր` յուրաքանչյուր տեսակի հանցանք կատարելու դեպքում։ Սակայն նոր օրենսգրքով դատապարտյալի կողմից նոր անզգույշ կամ ոչ մեծ ծանրության դիտավորյալ հանցանք կատարելու դեպքում պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու վերացման
հարցը լուծում է դատարանը, այսինքն` տվյալ դեպքում պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելը պարտադիր չէ։
Սակայն նոր քր. օր.-ը նաև որոշակի առումով խստացնում է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու պայմանները։ Եվ այս մասով քրեական օրենսգիրքը չպետք է
ունենա հետադարձ ուժ։
Ամփոփելով վերոգրայլը՝ հանգեցինք հետևության, որ քրեական օրենսգրքի հետադարձ ուժը համապատասխանում է և’ մարդասիրության, և’ արդարության սկազբունքներին։ Ուստի յուրաքանչյուր անգամ քրեական օրենքին հետադարձ ուժ տալու ընթացքում անձի իրավունքների հնարավոր խախտումները բացառելու համար
անհրաժեշտ է անշեղորեն պահպանել քրեական օրենքի հետադարձ ուժի կանոնները, որոնք առկա են ոչ միայն սահմանադրաիրավական կարգավորումներում, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում և ՀՀ քրեական օրենսգրքում, այլև ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումներում։

1

Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2012 թվականի դեկտեմբերի 5-ի որոշումը ԵԿԴ/0030/01/12
գործի վերաբերյալ, 17-րդ կետ։
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ПРАВОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАТНОЙ СИЛЫ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНА УГОЛОВНЫМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАМИ РА И РФ
Арам Айвазян
Соискатель кафедры уголовного права и процесса
Российско-Армянского (Славянского) университета
________________________________________

В статье представлены конституционные и уголовно-правовые нормы РА и
РФ, касающиеся действия уголовного закона во времени, обратной силы уголовного закона, их трактовка и анализ, а также сопоставление динамики развития
этих норм. Разъяснено понятие закона, улучшающего положение лица, и его возможные проявления. Представлены также разные мнения и позиции ученых по
данной тематике. Дана характеристика видов обратной силы уголовного закона.
В рамках темы затронут также вопрос позиции Кассационного суда РА.

LEGAL REGULATION OF THE RETROACTIVE FORCE OF
THE CRIMINAL LAW BY THE RA AND RF CRIMINAL
LEGISLATIONS
Aram Ayvazyan
An applicant of the Chair Criminal Law and Procedure
of the Russian-Armenian (Slavonic) University
______________________________________

The RA and RF constitutional and criminal-legal norms related to the action of the
criminal law during the time, as well as the retroactive force of the criminal law, their
comments and analyses, as well as the comparison of the dynamics of the
development of these norms have been presented in the article. The notion of the law
improving the state of the person and its possible manifestations have been clarified.
Different scientific opinions and approaches on that field of study are also presented.
The characteristics of the types of the retroactive force has been given in the article.
The issues of the position of the RA Court of Cassation have also been touched upon
within the framework of the theme.

Բանալի բառեր - հետադարձ ուժ, օրենքի գործողություն, պատասխանատվությունը խստաց-

նող և մեղմացնող, արարքի հանցավորություն, վիճակի վատթարացում, ճանաչվել մեղավոր,
պատիժ։
Keywords: retroactive force, law action, aggravating and mitigating responsibility, criminal acts,
the worsening of the state, to recognize guilty, penalty.
Ключевые слова: обратная сила, действие закона, ужесточающие и смягчающие
ответственность, преступность деяния, ухудшение положения, быть признанным
виновным, наказание.
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ԱԿՆՀԱՅՏ ԱՆՕԳՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԻ
ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Լալա Գրիգորյան
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի
իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի
և քրեաբանության ամբիոնի ուսումնական ասիստենտ,
ոստիկանության ավագ լեյտենանտ
____________________________________

Արդարության և պատասխանատվության անհատակացման սկզբունքի կենսագործման կարևոր նախադրյալներից է հանցագործությունների համար նախատեսվող պատժի համաչափ տարբերակումը՝ կախված արարքի հանրային վտանգավորության բնույթից և աստիճանից:
Սպանությունների համար քրեական պատասխանատվության տարբերակման իրավական գործիքակազմում իրենց նշանակությամբ առանձնանում են սպանության
ծանրացնող հանգամանքները, որոնց առկայության հավաստումը կարող է հանգեցնել ՀՀ քրեական օրենսգրքով (այսուհետ՝ քր. օր.) նախատեսված ամենախիստ
պատիժ՝ ցմահ ազատազրկում նշանակելուն:
Ի տարբերություն ՀՀ քր. օր.-ի՝ մի շարք արտասահմանյան երկրների (Բելառուս,
Ռուսաստան, Վրաստան, Ալբանիայի, Ֆրանսիայի) քրեական օրենսդրությամբ որպես սպանության ծանրացնող հանգամանք նախատեսված է ակնհայտ անօգնական վիճակում գտնվող անձի սպանությունը1: ՀՀ քր. օր.-ի 104-րդ հոդվածի 2-րդ
մասում նմանատիպ ծանրացնող հանգամանքի նախատեսման նպատակահարմարությունը պարզելու համար անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ քրեական
իրավունքի գիտության մեջ սպանության՝ այդ ծանրացնող հանգամանքի բովանդակության բացահայտմանը:
Այսպես, Բելառուսի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 139 հոդվածի 2-րդ
մասի 2-րդ կետով որպես սպանության ծանրացուցիչ հանգամանք նախատեսված է
սպանությունը մանկահասակի, զառամյալի կամ անօգնական վիճակում գտնվող
անձի նկատմամբ կատարելը: Ընդ որում` փոքրահասակ ասելով նկատի ունեն
հանցանքի կատարման պահին 14 տարին չլրացած երեխաներին, իսկ զառամյալ
համարվում է այն անձը, ում 70 տարին լրացել է հանցանքի կատարման պահին:
Ռուսաստանի Դաշնության քր. օր.-ի 105-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «в» կետով
պատասխանատվություն է սահմանված մանկահասակի կամ մեղավորի համար
ակնհայտ անօգնական վիճակում գտնվող անձի սպանության, ինչպես նաև մարդուն առևանգելով զուգորդված սպանության համար: Պետք է նշել, որ հանցավորի
համար ակնհայտ անօգնական վիճակում գտնվող անձի սպանությունը որպես ծանրացնող հանգամանք նախատեսելը 1960 թ. ՌԽՍՀՄ-ի քր. օր.-ի համեմատությամբ
նորույթ է ՌԴ քր. օր.-ի համար, սակայն այն որպես ծանրացնող հանգամանք նախատեսելու հիմնավորումները միանշանակ չեն ընդունվում:
Գիտնականների մի մասը կարծում է, որ այս հանգամանքը առաջին հերթին վերաբերում է սպանության անմիջական օբյեկտին և հանցավորի անձին, չնայած չեն
ժխտում նաև դրա կապը հանցագործության սուբյեկտիվ հատկանիշների հետ:
1

Տե´ս Сравнительное уголовное право. Особенная часть: Монография. Под общ. и науч.
ред. С. П. Щербы. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2010, էջ 32:
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Այսպես, Ե. Բ. Դորոնինան նշում է, որ անօգնական վիճակում գտնվող անձի
սպանության առանձնահատկությունները պայմանավորված են տուժողի անօգնական վիճակով` նրա ֆիզիկական, հոգեկան կամ հոգեֆիզիոլոգիական հատկանիշներով 1:
Վ. Բ. Խատուևը անօգնական վիճակում գտնվող տուժողին համարում է սոցիալապես անպաշտպան (կամ սոցիալապես թույլ պաշտպանված) և խոսում է պետության կողմից այս անձանց նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունքի մասին2:
Բացի այդ` այս հեղինակները հիմնվում են նաև հանցագործի անձի հատկանիշների վրա, նրանց դրսևորած վերաբերմունքը անպաշտպան վիճակում հայտնված
անձանց նկատմամբ, ինչպես նաև այսպիսի հանցագործությունը վկայում է հանցագործի անձի բարձր վտանգավորության մասին: Ե. Բ. Դորոնինան մասնավորապես
նշում է, որ անօգնական վիճակում գտնվող անձի սպանության հանրային վտանգավորության ավելի բարձր աստիճանը պայմանավորված է հանցագործի կողմից այն
փաստի գիտակցմամբ, որ տուժողը չի կարող ինքնապաշտպանության համար միջոցներ ձեռնարկել: Այս հանցագործները բնութագրվում են այնպիսի բացասական
հատկանիշներով, ինչպիսիք են դաժանությունը, ցինիզմը, սառնասրտությունը3: Վ.
Բ. Խատուևը նշում է, որ սոցիալապես թույլ պաշտպանված անձանց սպանությունը,
այդ թվում նաև անօգնական վիճակում գտնվողներինը, վկայում է հանցավորի անմարդկային հատկանիշներով, խորը բարոյազրկվածությամբ, ներքին չարությամբ
օժտված լինելու մասին, ինչն էլ փաստում է հանցագործության բարձր հանրային
վտանգավորությունը4:
Այլ հետազոտողներ էլ անօգնական վիճակում գտնվող անձի սպանությունն ուսումնասիրելիս շեշտը դնում են հանցագործի սուբյեկտիվ հատկանիշների վրա, որոնք բնութագրում են անձի հակասոցիալական էությունը: Օրինակ` Ն. Կ. Սեմերնովան նշում է, որ հանցագործի կողմից տուժողի անօգնական վիճակի օգտագործումը վկայում է հանցավորի դաժանության, բարոյականության տարրական նորմերի
բացակայության մասին5:
Գիտնականների մի երրորդ խումբ (Ս. Վ. Բորոդին, Գ. Ն. Բորզենկով) էլ կարծում
է, որ հանցավորի համար ակնհայտ անօգնական վիճակում գտնվող անձի սպանության բարձր հասարակական վտանգավորությունը պայմանավորված է ինչպես
օբյեկտիվ հանգամանքներով` կապված գործունեության բնույթի հետ, այնպես էլ
սուբյեկտիվ գործոններով, որը վերաբերում է ոչ այնքան հանցավորի անձի բնութագրին, որքան սպանության դիտավորության ձևավորման առանձնահատկություններին:
Գ. Ն. Բորզենկովը, օրինակ, խնդրի լուծումը հետևյալ կերպ է տվել. «…եթե տուժողի անօգնական վիճակի օգտագործումը միշտ կարող է լինել առանձին դաժանության արտահայտում, ապա էլ ո՞րն է դրա բարձր վտանգավորությունը: Այդպիսի
հանցանքն օբյեկտիվորեն ավելի վտանգավոր է, քանի որ հանցավոր արդյունքին
հասնելը զգալիորեն հեշտանում է, երբ տուժողը քնած է, ուշաթափված է, հարբած է
1
Տե´ս Доронина Е. Б. Беспомощное состояние потерпевшего в структуре состава убийства:
теория, закон, практика. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004, էջ 19:
2
Տե´ս Хатуев В. Б. Уголовно-правовая охрана беременных женщин, малолетних, беззащитных и беспомощных лиц и лиц, находящихся в зависимости от виновного. Автореф.
дисс... канд. юрид. наук. М., 2004, էջեր 3-5, 17:
3
Տե'ս Доронина Е. Б., նշվ. աշխ., էջեր 8, 20:
4
Տե'ս Хатуев В. Б. նշվ. աշխ., էջ 3:
5
Տե'ս Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов /отв. ред. И. Я. Козаченко, 3.
А. Незнамова, Г. П. Новоселов. М., 1997, էջ 54:
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կամ այլ պատճառով զրկված է գիտակցությունից: Այսպիսի հանցանքն առավել
վտանգավոր է նաև սուբյեկտիվ կողմից, քանի որ այն փաստի գիտակցումը, որ
տուժողը գտնվում է անօգնական վիճակում (օրենքը պատահական չի նշում
ակնհայտության մասին) հեշտացնում է հանցավոր մտադրության ձևավորումը և կարող է խաղալ հրահրիչ դեր»1: Տ. Վ. Կոնդրաշովան մասնավորապես ուշադրություն է
դարձնում այն հանգամանքի վրա, որ 1960 թ.-ի ՌԽՍՀՄ-ի քր օր-ի գործողության ընթացքում անօգնական վիճակում գտնվող անձի սպանությունը որակվում էր որպես
առանձին դաժանությամբ սպանություն, այն դեպքերում, երբ տուժողը գիտակցում
էր, որ մոտակա ժամանակում ինքը զրկվելու է կյանքից, բայց չի կարող միջոցներ
ձեռնարկել իր փրկության համար, ինչը նրա մոտ առաջացնում է հոգեկան լրացուցիչ տանջանքներ2: Նմանատիպ կարծիք է արտահայտել նաև Ս. Դեմենտևը: Նա
գրում է. «Պատասխանատվություն սահմանելով հանցավորի համար ակնհայտ անօգնական վիճակում գտնվող անձի սպանության պատճառով` օրենսդիրը նկատի
է ունեցել, որ այդ դեպքում տուժողին պատճառվում են լրացուցիչ, հատուկ տառապանքներ: Նա գիտակցում է, որ իրեն շուտով սպանելու են, բայց իր ֆիզիկական
վիճակի պատճառով չի կարող ո´չ դիմադրություն ցույց տալ, ո´չ օգնություն կանչել:
Այդ վիճակը պատկերացնում է նաև մարդասպանը. նշանակում է` նա գործում է ավելի ցինիկ և անպատկառ կերպով»3: Մ. Ն. Կապլինը ենթադրում է, որ ակնհայտ անօգնական վիճակում գտնվող անձի սպանությունը ամբողջությամբ կլանվում է առանձին դաժանությամբ սպանության հասկացության մեջ 4 : Այդպիսի կարծիքի են
նաև մի շարք այլ գիտնականներ5:
Վերջապես չի կարելի չհիշատակել, որ առանձին հետազոտողներ կարծում են,
որ տարբերակված պատասխանատվությունը սպանության համար այն հաշվարկով, որ դա անօգնական վիճակ է, ընդհանուր առմամբ սխալ մոտեցում է և չունի
որևէ հիմնավորում: Ա. Ի. Ստրելինկովը գտնում է՝ անհիմն է սպանության այս տեսակի դասումը որակյալ հանգամանքների շարքը, քանի որ հանցավորի համար
ակնհայտ անօգնական վիճակում գտնվող անձի սպանության դեպքում չի մեծանում
օբյեկտի կյանքին պատճառված վնասը6:
Հետազոտվող հանցագործության հանրային վտանգավորության բարձրացման
մասին այսքան կարծիքների բազմազանությունը վկայում է, որ օրենսդիրը քննարկվող որակյալ հատկանիշը սպանության հանցակազմի մեջ ներմուծելով ոչ այնքան
հստակ էր պատկերացնում, որ հենց այդ հատկանիշը պետք է արտացոլի ոտնձգության օբյեկտի առանձնահատկությունները և տուժողի անձը, հանցագործի ան1

Бородин С. В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 101; Курс уголовного права. В 5 т.
Учебник / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. Т. 3. Особенная часть. М., 2002, էջ
115:
2
Տե'ս Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против
жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2000,
էջեր 67-68:
3
Дементьев С. Понятие беспомощного и бессознательного состояния//Российская
юстиция. 1999. № 1, էջ 43:
4
Տե'ս Каплин М. Н. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против
жизни и здоровья. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003, էջ 17:
5
Տե'ս, օրինակ` Нгуен Жа Ха. Ответственность за убийство по Уголовным кодексам
Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам. Автореф. дисс. ... канд.
юрид. наук. Краснодар, 1999, էջեր 15-17:
6
Տե'ս Стрельников А. И. Ответственность за убийство, совершенное при обстоятельствах,
отягчающих наказание. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1998, էջ 16:
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ձի առանձնահատուկ հատկանիշները, տուժողին հատուկ հոգեկան տառապանքներ պատճառելու փաստը կամ այլ հանգամանքեր, որոնք վկայում են այսպիսի
հանցանքների հանրային վտանգավորության մասին: Վ. Բ. Խատուևը, բացի անօգնական վիճակում գտնվող անձի սպանությունից, որպես ծանրացնող հանգամանք
առաջարկում էր ավելացնել նաև փոքրահասակների և ծերերի սպանությունը: Այս
առաջարկը հիմնվում է գիտնականների այն տեսակետի վրա, որ պետք է քրեաիրավական պաշտպանության տակ վերցնել հասարակության սոցիալապես անպաշտպան կամ սոցիալապես թույլ պաշտպանված շերտերին: Նշելով, որ փոքրահասակությունը և ծերությունը ոչ միշտ են վկայում անօգնական վիճակի մասին
(փոքրահասակ է համարում մինչև 14 տարեկանը, իսկ ծերերին` ծերության թոշակի
տարիքը), Վ. Բ. Խատուևը այնուամենայնիվ գտնում էր, որ այս կատեգորիային
պատկանող անձանց սպանությունը, անկախ դիմադրություն ցույց տալու նրանց ունակությունից, միշտ պետք է որակվի որպես ծանրացուցիչ հանգամանք, և ավելի
խիստ պատասխանատվություն նշանակվի1:
Ակնհայտությունը որպես սուբյեկտիվ հատկանիշ որակելը նշանակում է, որ հանցագործը ոչ միայն գիտակցում է, այլև գիտի, որ ա) տուժողը գտնվում է անօգնական վիճակում և բ) այդպիսի վիճակը հեշտացնում է հանցագործությունը: Ռուսական դատական պրակտիկայում անօգնական վիճակ չեն դիտվում ալկոհոլային
հարբածությունը և քնած ժամանակ մարդուն սպանելը, քանի որ օրենքի մեկնաբանությունից պարզ է դառնում, որ անօգնական վիճակում գտնվող անձինք են համարվում փոքրահասակները, ծերերը, ծանր հիվանդները, այնպիսի հոգեկան խանգարումներով տառապող անձինք, ովքեր ի վիճակի չեն գիտակցելու իրենց նկատմամբ կատարածը և վերարտադրել իրականությունը2:
Ամփոփելով կատարված ուսումնասիրության արդյուքնները` կարծում ենք, որ
հանցավորի համար ակնհայտ անօգնական վիճակում գտնվող անձի սպանությունը
որպես սպանության ծանրացուցիչ հանգամանք նպատակահարմար է նախատեսել
նաև ՀՀ քր. օր.-ով:
Դա հիմնավորվում է հետևյալ հանգամանքներով: Անօգնական վիճակում
գտնվող են համարվում ծանր հիվանդները (այդ թվում՝ հետվիրահատական շրջանում գտնվող), հաշմանդամները, զառամյալները, մանկահասակները: Անօգնական
վիճակում գտնվող տուժողները իրենց ֆիզիկական կամ հոգեկան վիճակի պատճառով չեն կարողանում պաշտպանել իրենց, ակտիվ դիմադրություն ցույց տալ
մարդասպանին, ինչն էլ գիտակցում է հանցագործը: Արդյունքում հանցագործության
կատարումը հեշտանում է, վնաս պատճառելու հնարավորությունը` մեծանում:
Ճիշտ է, գործող քրեական օրենսգրքի 63 հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը որպես
պատիժն ու պատասխանատվությունը ծանրացնող հանգամանք նախատեսում է
հանցանքը հանցավորի համար ակնհայտ հղի կնոջ, ինչպես նաև մանկահասակի,
այլ անպաշտպան կամ անօգնական կամ հանցավորից կախյալ վիճակում գտնվող
անձի նկատմամբ կատարելը, սակայն քանի դեռ անօգնական վիճակում գտնվող
անձի սպանությունը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված չէ որպես սպանության ծանրացուցիչ հանգամանք, ապա այդպիսի սպանությունը (այլ ծանրացուցիչ հանգամանքների բացակայության դեպքում) պետք է որակվի
104 հոդվածի 1-ին մասով, և դատարանը պետք է պատիժ նշանակի 104 հոդվածի
1-ին մասի սանկցիայի սահմաններում` ազատազրկում 8-15 տարի ժամկետով, իսկ
1

Տե'ս Хатуев В. Б., նշվ. աշխ., էջեր 14-16:
Տե'ս Судебная практика по уголовным делам /сост. Г. А. Есаков. – М., Изд-во «Проспект»,
2007, էջ 387:
2
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տուժողի անօգնական լինելը կարող է հաշվի առնվել ընդամենը որպես պատիժը
ծանրացնող հանգամանք: Սակայն գտնում ենք, որ անօգնական վիճակում գտնվող
անձի սպանությունը ունի հանրային վտանգավորության ավելի բարձր աստիճան,
քան հասարակ, օրինակ, խանդի շարժառիթով կատարված սպանությունը, ուստի
հասարակ սպանության համար նախատեսված սանկցիան, կարծում ենք, համաչափ չէ անօգնական վիճակում գտնվող անձի սպանության վտանգավորությանը:
Այն հանգամանքը, որ ՀՀ քր. օր.-ի 104 հոդվածի 2-րդ մասում անօգնական վիճակում գտնվող անձի սպանությունը որպես ծանրացուցիչ հանգամանք նախատեսված չէ, չի կարող «փոխհատուցվել» այն բանով, որ այդ արարքները որակվեն որպես առանձին դաժանությամբ սպանություն, քանի որ հանցավորի համար ակնհայտ անօգնական վիճակում գտնվող անձի սպանությունը ոչ միշտ է, որ կարող է
վկայել մարդասպանի և նրա արարքի առանձին դաժանության մասին և որակվել
որպես առանձին դաժանությամբ սպանություն: Կարծում ենք, որ ակնհայտ անօգնական վիճակում գտնվող անձի սպանությունը անհրաժեշտ է նախատեսել որպես
սպանության ծանրացուցիչ հանգամանք:
Ուստի առաջարկում ենք ՀՀ քր.օր.-ի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասում որպես ծանրացնող հանգամանք նախատեսել նաև ակնհայտ անօգնական վիճակում գտնվող
անձի սպանությունը:

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВА
ЛИЦА, ЗАВЕДОМО ДЛЯ ВИНОВНОГО НАХОДЯЩЕГОСЯ В
БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ
Лала Григорян
Учебный асистент кафедры уголовного права и криминологии
юридического факультета академии Образовательного
комплекса полиции Республики Армения,
старший лейтенант полиции
_______________________________________

В системе правовых средств дифференциации уголовной ответственности за
убийства своей важностью выделяются отягчающие обстоятельства, установление которых может привести к назначению самого строгого наказания, предусмотренного Уголовным кодексом–пожизненного наказания.
Статья посвящена некоторым вопросам уголовной ответственности за
убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состаянии. Автором представлены высказанные в теории уголовного права
разные мнения о необходимости закрепления данного отягчающего
обстоятельства в Особенной части Уголовного кодекса. В статье автором
изложены обоснованные аргументы о закреплении данного отягчающего
обстоятельства в Уголовном кодексе Республики Армения.
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CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF MURDER OF
PERSON BEING IN OBVIOUS HELPLESS STATE
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
______________________________________

The aggravating circumstances of the crime are separated by their significance for
murders in the legal tools of criminal responsibility distinction. The assurance of the
presence of these circumstances can bring to the strictest punishment foreseen by the
RA Criminal Code, i.e. life imprisonment.
The article is related to some issues of criminal responsibility for the murder of a
person being in a helpless state. Different opinions available in the theory about the
presence of the necessity of aggravating circumstance of the murder have been
presented. In the article the author brought substantiated facts for foreseeing the
abovementioned aggravating circumstance by the RA Criminal Code.
Բանալի բառեր - քրեական օրենսգիրք, սպանություն, ծանրացնող հանգամանք, քրեական
պատասխանատվության տարբերակում, անօգնական վիճակ, ակնհայտություն, առանձին
դաժանություն:
Ключевые слова: Уголовный кодекс, убийство, отягчающие обстоятельства,
дифференциация уголовной ответственности, безпомощное состояние, заведомость,
особая жестокость.
Key words: Criminal Code,murder, aggravatingcircumstance, criminal responsibility distinction,
helpless state, obviousness, separate cruelty.
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ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ
ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼԸ
ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ
Աննա Խաչատրյան
ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության
Կ. Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենի պահպանության
բաժնի ոստիկանության վաշտի երկրորդ դասակի հրամանատար,
ոստիկանության ավագ լեյտենանտ
____________________________________

Վաղեմության ժամկետն անցնելու հետևանքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու օրենքով նախատեսված պայմաններից մեկը այն խոչընդոտող
հանգամանքների բացակայությունն է: Այդ հանգամանքներն են`
1. քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետների
ընթացքի ընդհատումը,
2. քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետների
կասեցումը,
3. վաղեմության ժամկետների կիրառման սահմանափակումները:
Քննարկենք դրանք առանձին-առանձին:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն` «Վաղեմության
ժամկետի ընթացքն ընդհատվում է, եթե մինչև նշված ժամկետներն անցնելն անձը
կատարում է միջին ծանրության, ծանր կամ առանձնապես ծանր նոր հանցանք: Այս
դեպքում վաղեմության ժամկետի հաշվարկն սկսվում է նոր հանցանքի ավարտված
համարելու պահից»: Սա նշանակում է, որ նախորդ հանցանքի համար ընթացող
վաղեմության ժամկետը զրոյանում է և սկսում է ընթանալ սկզբից:
Կարծում ենք, որ վաղեմության ժամկետի ընթացքի ընդհատման հիմք պետք է
լինի ոչ միայն միջին ծանրության, ծանր կամ առանձնապես ծանր նոր հանցանքի
կատարումը, այլև ցանկացած տեսակի հանցանքի կատարումը: Գործող իրավական կարգավորման պարագայում ոչ մեծ ծանրության հանցագործություն կատարելու դեպքում նախորդ հանցագործության համար սահմանված վաղեմության ժամկետի չընդհատվելը չի բխում օրենքի առջև հավասարության սկզբունքի պահանջներից:
Վաղեմության ժամկետն անցնելու հետևանքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հիմքը անձի և նրա կատարած արարքի հանրային վտանգավորության կորուստն է: Իսկ եթե վաղեմության ժամկետի ընթացքի ժամանակ անձը
կատարում է նոր հանցանք, ապա, անկախ հանցանքի ծանրությունից, դա արդեն
կասկածի տակ է դնում նրա ուղղման փաստը և նրան քրեական պատասխանատվությունից ազատելու նպատակահարմարությունը:
Ելնելով դրանից, առաջարկում ենք քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետի ընդհատման հիմք դիտել ցանկացած տեսակի հանցանքի կատարումը` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրելով հետևյալ կերպ. «Վաղեմության ժամկետի ընթացքն ընդհատվում է, եթե մինչև
նշված ժամկետներն անցնելն անձը կատարում է նոր հանցանք: Այս դեպքում վաղեմության ժամկետի հաշվարկն սկսվում է նոր հանցանքը ավարտված համարելու
պահից»:
Ինչ վերաբերում է քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության
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ժամկետի կասեցմանը, ապա, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 4-րդ մասի
համաձայն, վաղեմության ժամկետի ընթացքը կասեցվում է, եթե անձը խուսափում է
քննությունից կամ դատից: Այս դեպքում վաղեմության ընթացքը վերսկսվում է անձին ձերբակալելու կամ մեղայականով նրա ներկայանալու պահից:
Վաղեմության ժամկետի կասեցումը նշանակում է, որ վաղեմության ժամկետի
հոսքը սառեցվում է այն պահից, երբ հանցանք կատարած անձը, գիտակցելով, որ
իրավապահ մարմինները կասկածում են իրեն կատարված հանցագործության մեջ,
չի ներկայանում քննության կամ դատարան: Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն կասկածյալին, այլև մեղադրյալին կամ ամբաստանյալին, ինչպես նաև յուրաքանչյուր
անձի, ով նման կարգավիճակ չունի, սակայն գիտակցում է, որ իրավապահ մարմինները կասկածում են իրեն: Անձը չի կարող դիտվել քննությունից կամ դատից խուսափող, եթե նրա կատարած հանցանքի մասին հայտնի չէ իրավապահ մարմիններին, ինչպես նաև պարզված չէ նրա` հանցագործությանը առնչվելու փաստը1:
Քննությունից և դատից խուսափելը նշանակում է, որ անձը կատարում է դիտավորյալ գործողություն կամ անգործություն քրեական պատասխանատվությունից
խուսափելու համար, որով իրավապահ մարմիններին ստիպում է ձեռք առնել միջոցներ իրեն հետախուզելու և հայտնաբերելու համար: Որպես քննությունից և դատից խուսափել կհամարվի, օրինակ, բնակության վայրը, անուն-ազգանունը, արտաքինը փոխելը, ուրիշի անվան տակ կեղծ անձնագրով այլ վայրում բնակվելը2:
Եթե անձը հանցանք կատարելուց հետո փոխել է բնակության վայրը, լքել է երկիրը, սակայն իրավապահ մարմիններին հայտնի չէ նրա կողմից կատարված հանցանքի կամ այդ հանցանքը նրա կողմից կատարված լինելու փաստի մասին, ապա
դա չի կարող դիտվել որպես պատժից և պատասխանատվությունից խուսափել3:
Վաղեմության ժամկետը կասեցվում է այնքան ժամանակով, քանի դեռ անձը
խուսափում է քննությունից կամ դատից: Վաղեմության ընթացքը վերսկսվում է հանցավորին ձերբակալելու կամ նրա մեղայականով ներկայանալու պահից:
Կարևոր է շեշտել, որ կասեցված վաղեմության ժամկետի ընթացքը վերսկսվում է
ոչ թե այն պահից, երբ անձը դադարել է խուսափել քննությունից և դատից, այլ նրան
ձերբակալելու կամ մեղայականով ներկայանալու պահից: Նման օրենսդրական
կարգավորումը պայմանավորված է նրանով, որ գործնականում չափազանց դժվար
կլիներ պարզել այն պահը, երբ անձը դադարել է խուսափել քննությունից և դատից4:
ՀՀ քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է, որ նույնիսկ վաղեմության ժամկետը
կասեցված լինելու պարագայում անձը կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, եթե անցել են այդ իրավիճակի համար սահմանված վաղեմության
ժամկետները: Այսպես, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն. « (…) անձը չի կարող քրեական պատասխանատվության ենթարկվել, եթե ոչ
մեծ ծանրության կամ միջին ծանրության հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից անցել է տասը տարի, իսկ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից՝ քսան տարի, և վաղեմության ժամկետի ընթացքն ընդհատված չի եղել նոր հանցագործությամբ»:
1

Տե´ս ՀՀ քրեական իրավունք: Ընդհանուր մաս: ԵՊՀ հրատարկչություն: Երևան, 2007, էջ
480:
2
Տե´ս Նույն տեղում:
3
Տե´ս Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. “Об условиях
применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям”. Сборник
постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по
уголовным делам. – М., 2000, էջ 87:
4
Տե´ս Прошляков Д. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности. Журнал “Российская юстиция”. – 2000. - №9, էջ 21:

Государство и право

71

Ք. Արսենյանը գրում է, որ քննությունից կամ դատից խուսափող անձն իրենից ավելի մեծ հանրային վտանգավորություն է ներկայացնում, և նրա ուղղված լինելը,
հանրային վտանգավորության կորուստը ու այդ հիմքով պատժի աննպատակահարմարությունը հավաստելու համար ավելի երկար ժամանակ է հարկավոր1:
Իրավաբանական գրականության մեջ նույնիսկ առաջարկություն է արվել այս
դեպքերում ընդհանրապես բացառել վաղեմության ժամկետի կիրառումը: Նման արմատական դիրքորոշումը ընդունելի չէ: Վաղեմության ժամկետը այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում հանցանք կատարած անձն ապացուցում է իր հանրային վտանգավորության կորուստը, իր ուղղված լինելը: Այդպիսի հնարավորություն
պետք է տալ նաև այն անձին, ով խուսափել է քննությունից կամ դատից: Հակառակ
դեպքում, ինչպես արդարացիորեն նշվում է մասնագիտական գրականության մեջ,
հանցանք կատարած անձը զրկվում է որևէ հնարավորությունից, և կատարած հանցանքը դառնում է նրա ճակատագրի անելանելի վերջը: Ուստի, եթե քննությունից
կամ դատից խուսափող անձը օրենքով նախատեսված ժամանակահատվածում
նոր հանցանք չի կատարել, ապա պետք է ելնել այն կանխավարկածից, որ նա ուղղվել է ու կորցրել իր հանրային վտանգավորությունը:
Քանի որ մեր կողմից առաջարկվել է վերանայել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ
հոդվածի առաջին մասով սահմանված վաղեմության ժամկետները, ուստի կարծում
ենք, որ անհրաժեշտ է ավելի երկար վաղեմության ժամկետներ սահմանել նաև այն
դեպքերի համար, երբ անձը խուսափում է քննությունից և դատից: Մասնավորապես, առաջարկում ենք ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համապատասխան դրույթը շարադրել հետևյալ կերպ. « (…) անձը չի կարող քրեական
պատասխանատվության ենթարկվել, եթե ոչ մեծ ծանրության կամ միջին ծանրության հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից անցել է տասնհինգ տարի, իսկ
ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից՝ երեսուն տարի, և վաղեմության ժամկետի ընթացքն ընդհատված չի եղել նոր հանցագործությամբ»:
Խոսելով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու վաղեմության ժամկետների կասեցման մասին, պետք է նշել, որ որոշ արտասահմանյան երկրների
քրեական օրենսդրությամբ որպես վաղեմության ժամկետի կասեցման հիմք նախատեսված է նաև անձի` քրեական հետապնդման անձեռնմխելիությունից օգտվելու
փաստը:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ
կետի համաձայն` քրեական գործով վարույթը դատախազի, քննիչի կամ դատարանի որոշմամբ ամբողջությամբ կամ համապատասխան մասով կարող է կասեցվել, եթե մեղադրյալը կամ այն անձը, որին գործով որպես մեղադրյալ ներգրավելու բավարար հիմքեր կան, օգտվում է քրեական հետապնդման ենթարկվելու անձեռնմխելիությունից:
Այդ հարցին անդրադարձ է կատարված ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի հայեցակարգի նախագծում, որում նշված է հետևյալը. «Ինքնուրույն խնդիր է անձենմխելիությունից օգտվող անձանց կողմից կատարած արարքների համար վաղեմության
ժամկետների հաշվարկումը: Մի կողմից ստացվում է, որ անձեռնմխելիության իրավունքից օգտվող անձին հնարավոր չէ այդ ընթացքում քրեական պատասխանատվության ենթարկել, քանի դեռ չկա ԱԺ-ի համապատասխան որոշումը, մյուս կողմից
էլ` վաղեմության ժամկետի կասեցման հիմք չկա, ինչն էլ փաստացի հանգեցնում է
1

Տե´ս Ք. Արսենյան, Քրեական պատասխանատվությունից կամ պատժից ազատելու
վաղեմության ժամկետների օրենսդրական սահմանման մի քանի հարցեր//Պետություն և
իրավունք, թիվ 2, 2011, էջ 43:
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պատասխանատվության անհնարինության: Հարցի լուծման տարբերակ է օրենսդրորեն ամրագրումը, որ անձեռնմխելիության իրավունք ունեցող անձի կողմից կատարված հանցանքի հայտնի լինելու պարագայում վաղեմության ժամկետը կասեցվում է` մինչև այդ անձի` անձեռնմխելիության իրավունքից զրկելը կամ այդ իրավունքի դադարումը»:
Վաղեմության ժամկետն անցնելու հետևանքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելը իմպերատիվ բնույթ է կրում, այսինքն` այն կիրառվում է անկախ իրավակիրառողի հայեցողությունից: Եթե օրենքով սահմանված վաղեմության
ժամկտներն անցել են, բացակայում են վաղեմության ժամկետի կիրառումը խոչընդոտող հանգամանքները, ապա իրավակիրառողը պարտավոր է անձին ազատել
քրեական պատասխանատվությունից: Այդ պարտականության չկատարումը օրենքի էական խախտում է և կայացված դատական ակտը բեկանելու հիմք է ծառայում:
Այսպես, օրինակ, «Դեագա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը զբաղվել է պանրի մեծածախ առևտրով. Հայաստանի Հանրապետության
տարբեր գյուղերի բնակիչներից ձեռք է բերել պանիր և արտահանել Ռուսաստանի
Դաշնություն: Ընկերության տնօրեն է եղել Երազիկ Վարդանյանը, սակայն տնօրենի
պարտականությունները փաստացի կատարել է նրա ամուսինը` Դանիել Ղասաբողլյանը: 2008 թվականի ամռանը ընկերությունը գյուղացիներից ձեռք է բերել 60
տոննա պանիր, որից 2 տոննան` Վայոց ձորի մարզի Խաչիկ գյուղի բնակիչներից:
«Դեագա» ՍՊԸ-ն պանիր ձեռք բերելիս տեղում գնման ակտեր չի կազմել: 2009
թվականի սեպտեմբերի սկզբներին ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի Էրեբունու հարկային տեսչության աշխատակիցները «Դեագա»
ՍՊԸ-ում կատարել են բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի
կողմից վերահսկվող օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման ճշտության ստուգում, որի արդյունքում 2009 թվականի սեպտեմբերի 9-ին կազմվել է թիվ
1004882 ակտը, և «Դեագա» ՍՊԸ-ից ՀՀ բյուջե լրացուցիչ գանձման է առաջադրվել
6.627.200 ՀՀ դրամ: Նշված գումարի վճարումից խուսափելու նպատակով Դ. Ղասաբողլյանը չլրացված գնման ակտեր է տրամադրել Կամո Գրիգորյանին և խնդրել
դրանք ստորագրել տալ Խաչիկ գյուղի բնակիչներին, ովքեր 2009 թվականի աշնանը ստորագրել են դրանք: Այնուհետև Դ. Ղասաբողլյանի կողմից տրված տվյալներով Ե. Վարդանյանը լրացրել է նշված գնման ակտերն այնպես, իբր թե «Դեագա»
ՍՊԸ-ն Խաչիկ գյուղի բնակիչներից գնել է 60 տոննա պանիր:
Վճռաբեկ բողոքում նշվել է, որ Վերաքննիչ դատարանը, քրեական գործի վարույթը կարճելու և քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում չկայացնելով, թույլ է տվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 1-ին մասի և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի պահանջների խախտում: Ի հիմնավորումն ասվածի` բողոքաբերը նշել է, որ Դ.Ղասաբողլյանին մեղսագրվող արարքը դասվում է ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների
շարքին, հետևաբար այդ արարքի համար քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետը կազմում է երկու տարի` հանցանքն ավարտված
համարվելու պահից սկսած: Տվյալ դեպքում ամբաստանյալին մեղսագրվող հանցավոր արարքի ավարտման պահ է հանդիսանում գնման ակտերը ՀՀ վարչական դատարան ներկայացնելու օրը` 2010 թվականի մայիսի 11-ը, ուստի Վերաքննիչ դատարանի կողմից տվյալ գործով դատական ակտ կայացնելու օրվա դրությամբ`
2012 թվականի հուլիսի 30-ին, ամբաստանյալ Դ.Ղասաբողլյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետն անցած է եղել, սակայն
Վերաքննիչ դատարանը որևէ կերպ չի անդրադարձել դրան:
Իր որոշման մեջ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը նշել է, «Սույն գործի նյութերի ուսումնասիրությունից երևում է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 349-րդ հոդվածի 1-ին մասով

Государство и право

73

նախատեսված Դ. Ղասաբողլյանին մեղսագրվող հանցանքն ավարտվել է 2010
թվականի մայիսի 11-ին` կեղծ գնման ակտերը ՀՀ վարչական դատարան ներկայացնելու պահից: Քրեական գործի նյութերում բացակայում է որևէ փաստական
տվյալ այն մասին, որ Դ. Ղասաբողլյանը նշված արարքը կատարելուց հետո կատարել է նոր հանցանք կամ խուսափել է քննությունից կամ դատից, այսինքն` վաղեմության ժամկետի ընթացքը ընդհատված կամ կասեցված համարելու հիմքերը բացակայում են:
Հետևաբար Դ. Ղասաբողլյանին մեղսագրվող հանցագործության համար քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետը լրացել է 2012
թվականի մայիսի 11-ին, և այդ օրվա դրությամբ նրա վերաբերյալ օրինական ուժի
մեջ մտած մեղադրական դատավճիռ չի եղել»:
Հիմք ընդունելով տվյալ որոշման 12-13-րդ կետերում շարադրված վերլուծությունը` Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ տվյալ գործով Վերաքննիչ դատարանի կողմից դատական ակտ կայացնելու պահին` 2012 թվականի հուլիսի 30-ին,
ամբաստանյալ Դ.Ղասաբողլյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված վաղեմության ժամկետն անցած է եղել:
Հետևաբար Վերաքննիչ դատարանը պարտավոր էր անդրադառնալ այդ հարցին, և այն դեպքում, եթե ամբաստանյալը չէր առարկի դրա դեմ, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի` քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետն անցած լինելու հիմքով
կարճել քրեական գործի վարույթը և դադարեցնել ամբաստանյալ Դ. Ղասաբողլյանի
նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումը, ինչը չի արել: Ելնելով վերոգրյալից` ՀՀ վճռաբեկ դատարանը որոշել է բավարարել վճռաբեկ բողոքը և ամբաստանյալ Դանիել Արմենակի Ղասաբողլյանի վերաբերյալ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 349-րդ հոդվածի 1-ին մասով ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 2012 թվականի հուլիսի 30-ի որոշումը բեկանել և գործն ուղարկել նույն դատարան` նոր
քննության1:
Վաղեմության ժամկետն անցնելու դեպքում անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու իմպերատիվ բնույթից բացառություն է այն դեպքը, երբ կատարված հանցանքի համար օրենքով նախատեսված է ցման ազատազրկում:
Այսպես, համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 5-րդ մասի` «Վաղեմության ժամկետի կիրառման հարցն այն անձի նկատմամբ, ով ցմահ ազատազրկմամբ պատժվող հանցանք է կատարել, լուծում է դատարանը: Եթե դատարանը հնարավոր չի գտնում վաղեմության ժամկետն անցնելու հետևանքով անձին ազատել
քրեական պատասխանատվությունից, ապա ցմահ ազատազրկում չի կիրառվում»:
Փաստորեն, այս դեպքում վաղեմության ժամկետն անցնելը պարտադիր հիմք չէ
անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու համար. ուստի դատարանը պետք է որոշի՝ ազատե՞լ անձին քրեական պատասխանատվությունից, թե՞ ոչ:
Այդ հարցի լուծման ժամանակ դատարանը պետք է հաշվի առնի հանցագործությունից հետո անցած ժամանակի տևողությունը, հանցավորի անձը և այդ ընթացքում
հանցավորի վարքագիծը : Եթե դատարանը գտնի, որ անձը չպետք է ազատվի
քրեական պատասխանատվությունից, ապա նրա նկատմամբ ցմահ ազատազրկում
նշանակվել չի կարող: Այս դեպքում դատարանը պետք է նշանակի տվյալ հանցագործության համար նախատեված` որոշակի ժամկետով ազազատրկման ձևով պատիժ` ղեկավարվելով պատժի նշանակման ընդհանուր կանոններով:
1

Տես ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի նոյեմբերի 1-ի որոշումը Դանիել
Ղասաբողլյանի վերաբերյալ գործով:
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Կարծում ենք, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 5-րդ մասում տրված
իրավական կարգավորումը պարունակում է դատական կամայականության ռիսկեր,
և ցմահ ազատազրկմամբ պատժվող հանցանքների համար անհրաժեշտ է բացառել
դատական հայեցողությունը` սահմանելով, որ ցմահ ազատազրկմամբ պատժվող
հանցանքների համար վաղեմության ժամկետներ չեն կիրառվում:
Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու վաղեմության ժամկետների
կիրառման սահմանափակում նախատեսված է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 6-րդ մասում, որի համաձայն` «Խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված՝ սույն օրենսգրքի 384-րդ, 386-391-րդ, 393-397-րդ հոդվածներով
նախատեսված հանցանքներ կատարած անձանց նկատմամբ վաղեմության ժամկետներ չեն կիրառվում: Վաղեմության ժամկետներ չեն կիրառվում նաև Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված հանցանքներ
կատարած անձանց նկատմամբ, եթե այդ պայմանագրերով վաղեմության ժամկետների կիրառման արգելք է սահմանված»:
Առաջարկում ենք վերոնշյալ իրավական դրույթում կատարել լրացում և ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 6-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված՝ սույն օրենսգրքի 384-րդ, 386-391-րդ, 393-397-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանքներ, ինչպես նաև ցմահ ազատազրկմամբ պատժվող հանցանքներ կատարած անձանց նկատմամբ վաղեմության ժամկետներ չեն կիրառվում: Վաղեմության ժամկետներ չեն կիրառվում նաև Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված հանցանքներ կատարած անձանց նկատմամբ, եթե այդ
պայմանագրերով վաղեմության ժամկետների կիրառման արգելք է սահմանված»:
Այսպիսով, վաղեմության ժամկետների կիրառումը խոչընդոտող հանգամանքները, մասնավորապես վաղեմության ժամկետների հոսքի ընթացքում անձի կողմից
նոր հանցանք կատարելու, ինչպես նաև քննությունից և դատից խուսափելու իրադրությունները սահմանող քրեաիրավական նորմերի վերլուծության հիման վրա ներկայացնում ենք այդ նորմերի կատարելագործմանն ուղղված հետևյալ օրենսդրական առաջարկությունները`
1. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ կերպ.
«Վաղեմության ժամկետի ընթացքն ընդհատվում է, եթե մինչև նշված ժամկետներն
անցնելն անձը կատարում է նոր հանցանք: Այս դեպքում վաղեմության ժամկետի
հաշվարկն սկսվում է նոր հանցանքը ավարտված համարելու պահից»:
2. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 4-րդ մասի դրույթը շարադրել
հետևյալ կերպ. «Ընդ որում, անձը չի կարող քրեական պատասխանատվության ենթարկվել, եթե ոչ մեծ ծանրության կամ միջին ծանրության հանցանքն ավարտված
համարելու օրվանից անցել է տասնհինգ տարի, իսկ ծանր կամ առանձնապես ծանր
հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից՝ երեսուն տարի, և վաղեմության ժամկետի ընթացքն ընդհատված չի եղել նոր հանցագործությամբ»:
3. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 6-րդ մասը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ. «Խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված՝
սույն օրենսգրքի 384-րդ, 386-391-րդ, 393-397-րդ հոդվածներով նախատեսված
հանցանքներ, ինչպես նաև ցմահ ազատազրկմամբ պատժվող հանցանքներ կատարած անձանց նկատմամբ վաղեմության ժամկետներ չեն կիրառվում: Վաղեմության ժամկետներ չեն կիրառվում նաև Հայաստանի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերով նախատեսված հանցանքներ կատարած անձանց նկատմամբ, եթե այդ պայմանագրերով վաղեմության ժամկետների կիրառման արգելք է սահմանված»:
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ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ИСТЕЧЕНИИ
СРОКА ДАВНОСТИ
Анна Хачатрян
Командир второго взвода полицейской роты общественной охраны
Метрополитена имени К. Демирчяна управления города Еревана
полиции Республики Армения, старший лейтенант
___________________________________

В статье проведено исследование ряда вопросов, связанных с последствиями
освобождения от уголовной ответственности по истечении срока давности. Автор
подверг анализу закрепленные в уголовном кодексе Армении препятствующие
обстоятельства, последствия освобождения от уголовной ответственности по
истечении срока давности, предусмотренные в уголовно-правовой норме. В
статье по отдельности подверглись анализу следующие препятствующие обстоятельства последствия освобождения от уголовной ответственности: прерывание
процесса уголовной ответственности по истечении срока давности, приостановление и ограничение применения срока давности. В заключительной части
статьи автор представляет собственную позицию по отдельным вопросам, связанных с ограничением применения сроков давности.

THE EFFECTS OF EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY
AT THE END OF THE PERIOD OF LIMITATION
Anna Khachatryan
Senior Lieutenant օf Police, Commander օf the second
platoon օf the Police Company, Security Department of
the Underground Station after Karen Demirchyan of Yerevan Police Department
______________________________________

In the article a number of issues are studied, related the effects of exemption from
criminal liability at the end of the period of limitation. The author analyzed the
circumstances preventing the effects of exemption from criminal liability at the end of
the period of limitation, provided for in criminal law. In the article the following
circumstances prevent the effects of exemption from criminal liability are analyzed:
interruption of criminal liability at the end of the period of limitation suspension or
restriction of the statute of limitations. In the final part of the article the author presents
his own position on certain issues relating to the limitation of the application of
limitation periods.
Բանալի բառեր - քրեական օրենսգիրք, քրեական պատասխանատվությունից ազատել, վա-

ղեմության ժամկետներ, խոչընդոտող հանգամանքներ, վաղեմության ժամկետների կասեցում
և ընդհատում, վաղեմության ժամկետների կիրառման սահմանափակումներ:
Ключевые слова: уголовный кодекс, освобождение от уголовной ответственности, сроки
давности, факторы, препятствующие приостановлению и прерыванию исковой давности,
ограничения по применению исковой давности.
Key words: criminal code, exemption from criminal liability, limitations, obstacles to the
suspension and interruption of limitation, restrictions on the application of the limitation period.
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ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐՆ ՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Սամվել Մուրադյան
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի
սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի
դոցենտ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
_______________________________________

Պետության կողմից տնտեսությանը միջամտելու սահմանները պայմանավորված
են այն տնտեսական և սոցիալական հիմնախնդիրներով, որոնք չեն կարող լուծվել
ինքնաբերաբար՝ սոսկ շուկայական տնտեսության ինքնակարգավորման ավանդական կանոնների կիրառմամբ։ Ազատ ձեռներեցությունը ենթադրում է մի շարք առանձին հարաբերությունների համակարգ, որոնց բնականոն կարգավորման երաշխիքը բացառապես պետության ողջամիտ միջամտությունն է, քանզի այդ ոլորտում
ծագող խնդիրների լուծման համար անխուսափելիորեն անհրաժեշտ է պետական
աջակցություն։ ՄԻաժամանակ կան ոլորտներ, որոնք շուկայական կառուցակարգերի հասանելիության սահմաններից դուրս են։
Այս պարագայում նկատի ունենք, այսպես կոչված, «հանրային բարիքները».
դրանք այն ապրանքները և ծառայություններն են, որոնք, անկախ այն բանից՝ հասարակության առանձին անդամներ վճարել են դրանցից օգտվելու համար, թե ոչ,
կարող են օգտագործվել հասարակության բոլոր անդամների կողմից1։ Օրինակ, շուկայական տնտեսության տեսանկյունից այդպիսիք են պաշտպանության և ազգային
անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանության, պաշտպանության,
կրթության բնագավառները և այլն։ Շուկան իրեն բնորոշ առանձնահատկություններով ի վիճակի չէ արտադրել «հանրային բարիքներ», բացի այդ` առնվազն դժվար է
որոշել հասարակության յուրաքանչյուր անդամի կողմից սպառվող այդ բարիքների
«օգտակարությունը». այսինքն, հնարավոր չէ նախապես սահմանել, թե «հանրային
բարիքի» համար որքան պետք է վճարի յուրաքանչյուրը։ Միաժամանակ, հաշվի
առնելով, որ խոսքը հանրային շահերի բավարարման մասին է, որի պարագայում
ակնհայտ է դառնում պետության պարտավորության իրավաչափությունը, տրամաբանական է, որ պետությունը պետք է իր վրա վերցնի դրանց արտադրության հոգսը
կամ առնվազն աջակցի և կարգավորի արտադրության գործըթնացը և կազմակերպի քաղաքացիների կողմից դրանց համավճարումը։
Պետությունը պետք է գնահատի ծագող հիմնախնդիրները հասարակական հեռանկարների տեսանկյունից և լուծի առկա խնդիրները՝ այդ նպատակով իրականացնելով պետական կարգավորում։ Ընդունված է «պետական կարգավորում» եզրույթը դիտարկել ինչպես լայն և այնպես էլ նեղ իմաստով, ինչը հնարավորություն է
տալիս գիտագործնական չափանիշներով առավել համարժեքորեն բացահայտել
վերջինիս բոլոր ասպեկտները։
Լայն առումով այն դրսևորվում է պետության կողմից տնտեսության բնագավառի
հասարակական հարաբերությունների իրավական կարգավորմամբ։ Այդպիսի կարգավորման սուբյեկտներն են պետական իշխանության օրենսդիր և գործադիր մարմինները։ Պետական կարգավորման իրավական ավանդական ձևերն են իրավունքի
1
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աղբյուրները՝ օրենքները, ենթաօրենսդրական ակտերը և որոշ վերապահումով
(պայմանավորված տվյալ երկրի իրավական համակարգով)՝ նաև դատական նախադեպը։ Օրենսդիր իշխանությանն է վերապահված գործադիր իշխանության իրացման կարևորագույն ոլորտների պետական կարգավորումը։ Նեղ առումով պետական կարգավորումը պետական կառավարման գործառույթներից մեկն է1։ Այս
դեպքում ելակետ է ընդունվում «կառավարում» եզրույթի բնորոշման դասական մեթոդաբանությունը, ինչն ընդունված է վարչական իրավունքում։
Պետական կարգավորման հիմնական գործընթացը, կախված պայմանների փոփոխություններից, պետության կողմից հասարակական հարաբերությունների սուբյեկտների համար վարքագծի ընդհանուր կանոնների սահմանումը և դրանց
ճշգրտումն է: Այն ներառում է նաև այս կամ այն հասարակական հարաբերությունները կարգավորող իրավական նորմերի պահանջների կատարման նկատմաբ համարժեք վերահսկողությունը, համապատասխան հարաբերությունների մասնակիցների գործունեության համակարգումը, վերջինիս ընդհանուր ուղղությունների սահմանումը, այդ մասնակիցների իրավունքների և օրինական շահերի համակողմանի
պաշտպանությունը, տնտեսության բնագավառում իրականացվող պետական քաղաքականության առաջնայնության որոշումը և դրանց ամրագրումն իրավական
նորմերի միջոցով և այլն։
Տնտեսության պետական կարգավորումը կոչված է համակարգելու տնտեսական գործընթացները և շաղկապել, հնարավորինս ներդաշնակ դարձնել մասնավոր
ու հասարակական շահերը։ Այն, որ հանրային նշանակության ոլորտներում պետությունը հանդես է գալիս կարգավորման առավել լայն գործառույթներով, բնավ չի
ենթադրում, որ այս դեպքում պետությունը կարող է լրացուցիչ պարտավորություններ սահմանել այդ ոլորտում ներգրավված տնտեսավարող սուբյեկտների համար,
քանի որ դրանք կհակասեն ազատ ձեռներեցության և տնտեսական մրցակցության
սկզբունքին, ուստի պարտավորությունների մասին կարող է խոսք լինել միայն այն
դեպքում, երբ նույն այդ սուբյեկտների համար սահմանվում են լրացուցիչ, համարժեք արտոնություններ։
Տնտեսության պետական կարգավորման կառուցակարգը պարզելու համար
նպատակահարմար է բնութագրել այն օբյեկտները, որոնց ուղղված է պետության
գործունեությունը, և այն գործիքները, որոնց օգնությամբ լուծվում են պետության
տնտեսական քաղաքականության խնդիրները։
Պետական կարգավորման օբյեկտներն են՝ ոլորտները, տարածաշրջանները,
ինչպես նաև երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքի երևույթները և պայմանները։
Դրանց հետ կապված խնդիրները չեն կարող լուծվել ինքնըստինքյան և տեսանելի
ապագայում, մինչդեռ այդ խնդիրների լուծումը անհրաժեշտ է տնտեսության բնականոն գործունության և սոցիալական կայունության պահպանման տեսանկյունից։
Որպեսզի հնարավորինս համալիր վերլուծենք շուկայական տնտեսության պետական կարգավորման մեթոդները, անհրաժեշտ է նախ և առաջ պարզել պետության տնտեսական գործառույթների էությունը։ Դրանք կարելի է դասակարգել` առանձնացնելով երկու հիմնական ուղղություններ։

Առաջինը շուկայական կառուցակարգի պահպանության, դրա բնականոն աշխատանքի պայմանների ապահովումն է։ Նման պայմաններից են տնտեսության պարբերաբար ապամենաշնորհացումը, նրա սղաճի (ինֆլացիայի) կանխարգելումը, պե-
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տության ֆինանսական համակարգը անհրաժեշտ չափերով և անպակասուրդ (անդեֆիցիտ) վիճակում պահելը, արտադրության անկման կասեցումը և այլն։
Երկրորդը էկոլոգիական և սոցիալական հիմնախնդիրների լուծումն է: Առանց
պետության աջակցության անհնար է շուկայական տնտեսությունը դարձնել էկոլոգիապես ապահով, երաշխավորել մարդու սոցիալ-տնտեսական իրավունքների իրականացումը, հարթել կառուցվածքային ու տարածաշրջանային անհամամասնությունները1։
Արդեն տեղի են ունեցել գործընթացներ, որոնք տնտեսությունում զգալիորեն նվազեցրել են պետական կառավարման կշիռը հատկապես վերը նշված չափանիշներով։ Գործադիր իշխանությունը որոշ դեպքերում հրաժարվում է ուղղակի
կառավարման գործառույթից և կիրառում է նոր մոտեցում` պետական կարգավորում, որն առավել արդյունավետ է։ Եթե պետական կառավարումն ուղղակի միջամտություն է կառավարման օբյեկտների գործունեությանը, ապա պետական կարգավորումը տրամադրում է գործունեության հարաբերական ազատություն։ Սակայն
պետական կառավարման ու պետական կարգավորման միջև նպատակային նշանակության առումով չկա սկզբունքային տարբերություն։ Ըստ էության, կարգավորումը պետական-կառավարչական գործունեության կարևոր բաղադրիչներից է։
Պետական կարգավորման իրացման հիմնական եղանակը իրավական կարգավորումն է, որի հիմքը նորմատիվ կողմն է, այսինքն` առանձին անհատների և սոցիալական խմբերի վարքագծի կանոնների (նորմերի) մշակումը և դրանց իրավաբանորեն ամրագրումը։ Նման նորմերը տարբեր կերպ են ընկալվում, ինչը պայմանավորված է դրանց նպատակներով ու բովանդակությամբ։ Դրանք երբեմն սահմանափակում են ազատությունը, նախանշում են դրանց սահամանագծերը, սակայն
մեծ մասամբ օգնում են կարգավորելու մարդկանց փոխհարաբերությունները։ Իրավական կարգավորումը պետության, նրա լիազոր մարմինների իրավական նորմերի
ընդունման գործունեությունն է, որն անհրաժեշտ է հասարակական կյանքը կանոնակարգելու համար։
Տնտեսության բնագավառում կարևոր նշանակություն ունի վարչաիրավական
կարգավորումը, որը սոցիոլոգիական, նորմատիվ և գործնական չափանիշներով
ազդեցության բաղադրիչների միասնություն է։ Այն սկսվում է այն պահից, երբ առաջանում է հասարակական պահանջ` կարգավորելու հասարակական, ինչպես նաև
տնտեսական բնագավառի հարաբերություններ։ Նորմատիվ իրավական ակտի
ձևավորումն իրականացվում է ներկայի և անցյալի վերաբերյալ տեղեկատվության
հիման վրա, սակայն բուն նորմը պետք է ընդունվի դեռևս անորոշ ապագայում։ Այսինքն` սոցիոլոգիական տեսանկյունից իրավական կարգավորումն ունի կանխատեսելի որակ և վկայում է այն մասին, որ մարդիկ կարող են կանխորոշել իրենց
«վաղվա կյանքը»։
Պետությունն իր գործառույթները կատարում է՝ կիրառելով տնտեսության վրա
ներգործելու տարբեր մեթոդներ, որոնցից բոլորն էլ այս կամ այն չափով արդյունավետ են, սակայն խնդիրը այն է, թե ինչպես յուրաքանչյուրի համար որոշել այն
տնտեսական իրավիճակները, ոլորտները, որտեղ որ եղանակն է նպատակահարմար կիրառել և այլն։ Տնտեսական կորուստները սկսվում են այն ժամանակ, երբ չափից ավելի նշանակություն է տրվում տնտեսական կամ վարչաիրավական մեթոդներին։ Գիտագործնական վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այս մեթոդներն
ինքին անխոցելի են, սակայն երբ չի պահպանվում անհրաժեշտ համամասնություն,
դրանք չեն ծառայում իրենց նպատակին, ինչի հետևանքով կարող է այն թյուր
1
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պատկերացումը ձևավորվել, թե դրանք հիմնավորված չեն։ Կարևոր հարցադրում է
նաև այն, թե արդյոք նշված երկու մեթոդների համամասնության չափանիշները կարող են նույնական լինել բոլոր ոլորտներում։ Կարծում ենք, ինչը վկայում են նաև մեր
կողմից վերն արտահայտված դատողությունները, այդ չափանիշները չեն կարող
նույնական լինել, քանի որ նշված ոլորտներում անխուսափելի է վարչական մեթոդների գերակայությունը։
Շուկան գերազանցապես ինքնակարգավորվող համակարգ է, և եթե դրա վրա
կարելի է ազդել, ապա հիմնականում տնտեսական մեթոդներով։ Սակայն դրանից
չի կարելի հետևություն անել, որ զարգացած շուկայական հարաբերություններում
վարչաիրավական մեթոդները գոյության իրավունք չունեն։
Տնտեսական ու վարչաիրավական մեթոդների կոշտ տարանջատումը հիմնավորված չէ։ Վարչարարության տարր է պարունակում ցանկացած տնտեսական
կարգավորիչ, թեկուզ և այն պատճառով, որ այն վերահսկվում է որևէ պետական
մարմնի կողմից։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր վարչական կարգավորիչի մեջ կա ինչ-որ
տնտեսական տարր այն իմաստով, որ դա անուղղակիորեն անդրադառնում է
տնտեսական գործընթացի մասնակիցների վարքագծի վրա։
Չնայած տնտեսական ու վարչաիրավական մեթոդներն ունեն որոշ նմանություն,
սակայն դրանք էապես տարբերվում են միմյանիցից։ Մասնավորապես, վարչական
հնարքները նշանակալից կերպով նեղացնում են տնտեսական գործունեությունում
ընտրության ազատությունը։ Այդպիսի երևույթներ տեղի են ունենում այնտեղ, որտեղ
վարչարարությունը տնտեսապես հիմնավորված չէ։ Այն ձեռք է բերում ամբողջատիրության գծեր և վերածվում է բաշխիչ-հրամայական համակարգի։ Նման պայմաններում պետական վերահսկողությունը դառնում է համատարած` ընդգրկելով ողջ արտադրությունը, դրա կառուցվածքը, գները, արտադրանքի որակը, ծախսերը, աշխատավարձը, շահույթը և դրա բաշխումը, մատակարարների ու սպառողների միջև
առկա կապերը, մի խոսքով՝ ողջ տնտեսական գործընթացի հիմնական բաղադրիչները։
Տնտեսական մեթոդները որևէ չափով չեն սահմանափակում ընտրության ազատությունը, իսկ երբեմն էլ ընդլայնում են այն. դա «գրավիչ» խթան է, որին տնտեսավարող սուբյեկտը, որպես կանոն, շահագրգռված է լինում արձագանքելու, և արդյունքը վրա է հասնում առանց պետության վարչական միջամտության։ Այնումենայնիվ գոյություն ունեն ոլորտներ, որտեղ վարչաիրավական մեթոդները բավական
արդյունավետ են, իսկ հաճախ էլ ունեն ակնհայտ առավելություններ տնտեսկան մեթոդների նկատմամբ։
Ակնհայտ է, որ ժամանակակից շուկայական համակարգն անիմաստ է առանց
պետության միջամտության։ Սակայն կան որոշակի սահմաններ, որոնցից այն կողմ
շուկայական կառուցակարգերը ձևախեղվում են, անկում է ապրում արտադրության
արդյունավետությունը։ Այս պարագայում առկա են կարգավորման որոշ սահմանափակումներ, օրինակ՝ անթույլատրելի է պետության ցանկացած գործունեություն, որը խոցելի կդարձնի, կթուլացնի շուկայական կառուցակարգերը (ամբողջատիրական դիրեկտիվ պլանավորում, համատարած վարչական վերահսկողություն և այլն)։
Դա չի նշանակում, որ պետությունը մի կողմ է քաշվում և իր վրայից հանում է անվերահսկելի գնաճի համար պատասխանատվությունը և հրաժարվում է կարգավորումից։ Սակայն մի շարք դեպքերում վարչաիրավական մեթոդների կիրառումն անհրաժեշտ է։ Չի կարելի հույսը դնել միայն տնտեսական կամ վարչաիրավական մեթոդների վրա, որքան էլ որ վարչարարության տարրեր է պարունակում ցանկացած
տնտեսական կարգավորիչ։ Այսպես, օրինակ` դրամաշրջանառությունն իր վրա
զգում է այնպիսի հայտնի տնտեսական մեթոդի ազդեցությունը, ինչպիսին է կենտ-
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րոնական բանկի վարկի հաշվառման դրույքաչափը, սակայն ոչ շուտ, քան կընդունվի համապատասխան վարչական որոշումը։ Մյուս կողմից, յուրաքանչյուր վարչական կարգավորիչի մեջ առկա է որոշ տնտեսական տարր, այն իմաստով, որ այն անուղղակիորեն ազդում է տնտեսական գործընթացի մասնակիցների վրա1։ Դիմելով,
ասենք, գների ուղղակի վերահսկմանը` պետությունն արտադրողների համար
ստեղծում է հատուկ տնտեսական ռեժիմ` ստիպելով նրանց վերանայել արտադրական ծրագրերը և այլն։ Կարգավորման վարչաիրավական մեթոդներն անհրաժեշտ
են հետևյալ նկատառումներով.
1) խիստ անհրաժեշտ է իրականացնել պետական վերահսկողություն մենաշնորհների նկատմամբ։ Այդպիսիք դժվար է սանձահարել զուտ տնտեսական մեթոդներով. այս դեպքում թույլատրելի է անգամ գների պետական կարգավորումը (օրինակ՝ բնական մենաշնորհների դեպքում),
2) առավելապես վարչական կարգավորման են ենթակա շուկայական գործընթացների կողմնակի դրսևորումները։ Այդ բնագավառում տնտեսական կարգավորիչներն անբավարար են, իսկ երբեմն էլ` ընդհանրապես անարդյունավետ։ Անհրաժեշտ են տնտեսական գործունեության կոշտ չափորոշիչներ, որոնք բնակչության
համար կստեղծեն էկոլոգիական անվտանգություն,
3) բացի տնտեսական չափորոշիչներից, կան նաև մեծ թվով այլ գործոններ, որոնք ևս միտված են պետական անուղղակի կարգավորմանը։ Վարչական կարգավորման կարևոր բնագավառներից են հիշյալ չափորոշիչների մշակումը և տնտեսական համակարգի բոլոր մասնակիցների կողմից դրանց պահպանման նկատմամբ
վերահսկողությունը,
4) բնակչության նվազագույն թույլատրելի կենսապայմանների կողմնորոշիչների
սահմանումը և պահպանումը։ Սա ներառում է նվազագույն աշխատավարձի և կենսամակարդակի սահմանումը, գործազուրկների, բազմազավակ ընտանիքների
նպաստները և այլն,
5) նպատակային ծրագրերի իրականացման ապահովումը։ Համաշխարհային
փորձը ցույց է տալիս, որ վարչաիրավական մեթոդները նպատակային ծրագրերի
դեպքում ևս կիրառելի են, դրանք վնասակար են միայն այն դեպքում, երբ տնտեսապես հիմնավորված չեն։
Նպատակահարմար է առանձնացնել տնտեսության պետական կարգավորման
ուղղակի և անուղղակի մեթոդները։ Ուղղակի մեթոդների տակ հասկացվում է տնտեսությունում պետական հատվածի անմիջական գործունեությունը2։ Բոլոր արդյունաբերական զարգացած երկրներում գոյություն ունի տնտեսության շատ թե քիչ նշանակալից պետական հատված։ Դրանց ծավալները կարող են չափանիշ լինել պետության տնտեսական դերի մասին, թեպետ չեն բացառվում նաև հակառակ զարգացումները։ Պետությունը տիրապետում է ամենատարբեր միջոցների, վարկ է
տրամադրում, բաժնային մասնակցություն ունի, սեփականատեր է, այդ թվում՝ արտադրական օբյեկտների։ Արևմտյան երկրների պետական հատվածներում զբաղված է մարդկանց բավական ստվար խումբ. 11%՝ Ֆրանսիայում և Իտալիայում, 8-9
%՝ ԳԴՀ-ում, Բելգիայում և Նիդերլանդներում և այլն։ Խոսքը, որպես կանոն, այն ճյուղերի մասին, որտեղ ներդրումային ներուժը` արտադրության համար անհրաժեշտ
մեքենաների և սարքավորումների համակցության արժեքը, շատ բարձր է։ Սակայն
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Տե’ս Ноздрачев А.Ф. Содержания института административно-правового регулированя
экономических отношений;Институты административного прав: третие (Лазеревские
чтения) //ГиП 1999,N 10, էջ15։
2
Տե’ս Бахрах Д. Н., Хазанов С. Д. Формы и методы деятельности государственной администарции, Екатиринабург, 1999, էջ 87-88։
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ներդրումային ներուժի այդպիսի մեծությունն այդ ճյուղերը դարձնում է շատ զգայուն
մրցակցության և պարբերական ճգնաժամերի հանդեպ։
Պետության ուղղակի միջամտությունը նաև օրենսդրական ակտերի ընդունումն է,
որոնք կոչված են կանոնակարգելու և զարգացնելու շուկայական համակարգի բոլոր տարրերի միջև առկա հարաբերությունները։
Անուղղակի միջամտությունը ենթադրում է պետական կարգավորման իրականացումը պետության տնտեսական քաղաքականության գործիքների օգտագործման
միջոցով, ինչպիսիք են հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունը։
Կախված տնտեսական քաղաքականությանը միջամտելու նպատակից` տնտեսական քաղաքականության մեթոդները կարող են ուղղված լինել` ա) կապիտալ
ներդրումների խթանմանը և խնայողությունների ու ներդրումների միջև անհրաժեշտ
հավասարակշռություն ապահովելուն, բ) լրիվ զբաղվածության ապահովմանը, գ)
ապրանքների, կապիտալի, աշխատուժի արտահանման և ներմուծման խթանմանը,
դ) գների ընդհանուր մակարդակի և առանձնահատուկ բնույթ ունեցող որոշ գների
կայունացման վրա ազդելուն, ե) կայուն տնտեսական աճ ապահովելուն և զ) եկամուտները վերաբաշխելուն և այլ նպատակների։
Վարչաիրավական մեթոդները ներառում են արգելանքի, թուլտվության և հարկադրանքի միջոցները։ Դրանց ոլորտները հիմնականում սահմանափակվում են
շրջակա միջավայրի պահպանությամբ, բնակչության սոցիալապես համեմատաբար
թույլ պաշտպանված խավերի համար նվազագույն կենցաղային պայմանների
ստեղծմամբ։ Սակայն այդ միջոցի դերը մեծապես աճում է, օրինակ, պատերազմի,
տարերային աղետի, ինչպես նաև տնտեսության ճգնաժամային վիճակի դեպքում։
Պետության խնդիրները և գործառույթները, այդ թվում նաև տնտեսության պետական կարգավորման գործառույթներն իրականացնում են պետական իշխանության արմինները։ Այդ բնագավառում հատկապես մեծ է պետական իշխանության
գործադիր մարմինների դերը։
Օրենսդիր իշխանության մարմնից զատ տնտեսության պետական կարգավորմանը գործուն մասնակցություն են ցուցաբերում նաև գործադիր իշխանության մարմինները։ Վերջիններս իրականացնում են հետևյալ գործառույթները`
1) գործադիր իշխանության մարմինների, վերջիններիս պաշտոնատար անձանց
կողմից Սահմանադրության, օրենքների հիման վրա և ի կատարումն դրանց նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունումը,
2) վերահսկողություն, այն է՝ ա) գործադիր իշխանության մարմինների, տեղական
ինքնակառավարաման մարմինների, դրանց պաշտոնատար անձանց, իրավաբանական անձանց և քաղաքացիների կողմից սահմանադրությամբ, օրենքներով և այլ
նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված վարքագծի համապարտադիր կանոնների կատարման նկատմամբ իրականացվող վերարահսկողությունը, բ) գործադիր իշխանության մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների,
դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից իրավաբանական անձանց և քաղաքացիներին գործունեության որոշակի տեսակների իրականացման և (կամ) կոնկրետ գործողությունների կատարման թույլտվություններ (լիցենզիաներ) տրամադրելը, գ) ակտերի, փաստաթղթերի, իրավունքների, օբյեկտների գրանցումը, ինչպես նաև անհատական իրավական ակտերի հրատարակումը, պետական գույքի կառավարումը` պետական գույքի նկատմամբ սեփականատիրոջ լիազորությունների իրականացումը,
3) պետական ծառայությունների մատուցումը` առողջապահության, կրթության,
բնակչության սոցիալական պաշտպանության և ՀՀ օրենքներով սահմանված այլ
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բնագավառներում. քաղաքացիներին և կազմակերպություններին գործադիր իշխանության մարմինների կողմից անմիջականորեն կամ իրեն ենթակա պետական հիմնարկների կամ այլ կազմակերպությունների կողմից անվճար կամ պետական իշխանության մարմինների կողմից կարգավորող գներով ծառայությունների մատուցումը։

Այսպիսով, ամփոփելով կարելի հանգել հետևյալ եզրահանգումներին`
1. Շուկայական տնտեսությունը պահանջում է, որ պետության մասնակցությունը
տնտեսության կառավարմանը սահմանափակվի հիմնականում կազմակերպական
գործառույթների իրականացմամբ։
2. Վարչաիրավական կարգավորման էությունը սոցիոլոգիական, նորմատիվ և
գործնական չափանիշների այնպիսի ամբողջություն է, որն սկսվում է այն պահից,
երբ առաջանում է հանրային պահանջ՝ կարգավորելու հասարակական հարաբերությունները, այդ թվում նաև՝ տնտեսական։
3. Պետությունը դադարել է անմիջական ազդեցություն ունենալ տնտեսվարող
սուբյեկտների գործունեության վրա և ձեռք է բերել նոր պայմաններին բնորոշ գործառույթներ, այն է. ա) տնտեսության գործառության իրավական հիմքերի ստեղծում
և կարգավորում, բ) հակամենաշնորհային կարգավորում, գ) մակրոտնետեսական
կայունացման քաղաքականության անցկացում, դ) պաշարների տեղաբաշխման
վրա ներգործություն, ե) եկամուտների վերաբաշխում, զ) պետության գործունեությունը` որպես գույքային հարաբերությունների սուբյեկտ։
4. Նշված ոլորտում պետության գործառույթների դասակարգումը բավականին
պայմանական է, քանի որ իրականում բոլոր գործառույթները փոխկապակցված են
ու գործում են համալիր ձևով։
5. Պետական կարգավորման գործառույթներին համապատասխանում են դրա իրականացման մեթոդները։
Ինչ խոսք, իրավաչափ կարող է համարվել սոսկ պետական կարգավորման առավել ընդհանուր գծերի մասին դատողություններ անելը, միաժամանակ ակնհայտ
է, որ կոնկրետ այս կամ այն ոլորտում վերը նշված առաջարկությունները կարող են
գործել որոշակի վերապահումներով։

ФУНКЦИИ И ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
Самвел Мурадян
Доцент каферды конституционного права ЕГУ,
кандидат юридических наук
___________________________________

Рыночная экономика требует отграничения участия госудастрства в управлении экономикой. Оно должно реализовать исключительно организационнные
функции. Государство утратило роль непосредственного воздействия на деятельность хозяйственных субьектов и приобрело функции, соответствующие новым условиям։ правовое регулировамие экономикой, контроль, лицензирование,
антимонопольное регулирование и т.д.Этим функциям государства соответствуют методы их реализации.
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FUNCTIONS AND LEGAL METHODS OF
STATE REGULATION OF ECONOMY
Samvel Muradyan
Docent of the YSU Chair of Constitutional Law,
Candidate of Legal Sciences
_________________________

Market economy demands that Government's party in the field of economy must be
limited only with organization functions. Government now have no any direct influence
in economy. The transformation from planning public administration to market
economy demands a new methods of public administration։ law regulation, supervision
in the field of economy, public defending of the laws of the members in the field of
economy, the co-ordination in the field of economy, fiscal functions, license and so on.
Բանալի բառեր - շուկայական տնտեսություն, պետական կարգավորման գործառույթներ, իրավական մեթոդներ, իրավական կարգավորում, վերահսկողություն, արտոնագրում, հակամենաշնորհային կարգավորում։
Ключевые слова – Рыночная экономика, государственное управление, функции
государсва։ правовое регулирование, контроль, лицензиривание, методы.
Key words: Market economy, organization functions, methods of public administration, methods
of public administration, control.
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Սահակ Մանուկյան
ԵՊՀ հանրային կառավարման ամբիոնի ասիստենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
________________________________

Վարչական մարմիններում վարչարարությունը՝ որպես հանրային իրավազոր
գործընթաց, իրականացվում է հանրային ծառայողների կողմից։ ՈՒստի վարչական
մարմինների աշխատանքի արդյունավետությունը ուղիղ համեմատական է նաև աշխատողի (հանրային ծառայողի) անձնային (որակական) հատկանիշներին։
Չնսեմացնելով իրավական, քաղաքական, տնտեսական, ինստիտուցիոնալ
երևույթների և գործընթացների նշանակությունը վարչական մարմինների՝ օրենսդրությամբ վերապահված խնդիրների և գործառույթների իրականացումն ապահովելու գործում՝ սույն հոդվածում կարևորվում է մարդկային գործոնը։ Որքան անձը (ծառայողը) արհեստավարժ է, բարոյական, առողջ, բանիմաց, շրջահայաց, կարգապահ, հմուտ, այնքան համապատասխան մարմինը որակյալ, արագ, բարեխիղճ
կծառայի հանրությանը՝ Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան իր
հանրային գործառույթները իրականացնելով։
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը1, հանրային ծառայության ընդունվելու հավասարության սկզբունքից որոշակի բացառություններ նախատեսելով,
սահմանել է հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունեցող անձանց սպառիչ ցանկ, որի նպատակն է «պատահական մարդկանց» թույլ չտալ զբաղեցնել հանրային ծառայության պաշտոն։
Այժմ մեկնաբանենք «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 12 հոդվածում
ներկայացվող սահմանափակումների բովանդակությունը: Այսպես՝ հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունի այն անձը, որը՝

1․ դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ։

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի2 29-րդ գլուխը կանոնակարգում է քաղաքացուն անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչելու գործերի վարույթը:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի3 31 հոդվածի համաձայն՝ քաղաքացին, որը հո-

գեկան խանգարման հետևանքով չի կարող հասկանալ իր գործողությունների նշանակությունը կամ ղեկավարել դրանք, կարող է դատական կարգով անգործունակ
ճանաչվել: Նրա նկատմամբ սահմանվում է խնամակալություն:

Քաղաքացուն անգործունակ ճանաչելու վերաբերյալ գործը կարող է հարուցվել
նրա ընտանիքի անդամների, խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի կամ
հոգեբուժական հաստատության տնօրենության դիմումի հիման վրա, որի մեջ
պետք է շարադրվեն այն հանգամանքները, որոնք վկայում են քաղաքացու հոգեկան խանգարման մասին, և որոնց հետևանքով նա չի կարող հասկանալ իր գործողությունների նշանակությունը կամ ղեկավարել դրանք:
1

Տե´ս «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր
(այսուհետ՝ ՀՀ ՊՏ) 2011/17 (840), 17.06.2011։
2
Տե´ս ՀՀՊՏ 1998.09.09/20(53):
3
Տե´ս ՀՀՊՏ 1998/17 (50), 10.08.1998:
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Քաղաքացու հոգեկան խանգարման վերաբերյալ հիմնավոր կասկածների առկայության դեպքում դատավորը նրա հոգեկան վիճակը պարզելու համար նշանակում է
դատահոգեբուժական փորձաքննություն:
Նույն օրենսգրքի 32 հոդվածին համապատասխան՝ ոգելից խմիչքների կամ

թմրամիջոցների չարաշահման, ինչպես նաև մոլեխաղերով հրապուրվելու հետևանքով իր ընտանիքը նյութական ծանր դրության մեջ դրած քաղաքացու գործունակությունը կարող է դատարանով սահմանափակվել նրա ընտանիքի անդամների,
խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի դիմումով: Նրա նկատմամբ սահմանվում է հոգաբարձություն:

Հետաքրքիր է, որ ՀՀ Սահմանադրության1 30 հոդվածի 3-րդ մասը սահմանափակում է միայն դատական կարգով անգործունակ ճանաչված քաղաքացիների՝ ընտրելու և հանրաքվեի մասնակցելու իրավունքը2: Սրա հիման վրա 18 տարին լրացած
ՀՀ քաղաքացին զրկվում է ընտրական իրավունակությունից: Այսինքն՝ սահմանադրական այս սահմանափակումը չի վերաբերում սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձանց: Նրանք մյուս քաղաքացիների հետ հավասար հիմունքներով օգտվում են ընտրելու և հանրաքվեին մասնակցելու իրավունքից:
Սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձն իրավունք ունի ինքնուրույն կնքել
միայն մանր կենցաղային գործարքներ, իսկ կնքել այլ գործարքներ, ինչպես նաև
ստանալ աշխատավարձ, կենսաթոշակ և այլ եկամուտներ ու տնօրինել դրանք՝
միայն հոգաբարձուի համաձայնությամբ: Նման քաղաքացին ինքնուրույն գույքային
պատասխանատվություն է կրում իր կնքած գործարքների և պատճառած վնասի
համար:
Խնամակալ կամ հոգաբարձու է նշանակում խնամակալության ու հոգաբարձության կարիք ունեցող անձի բնակության վայրի խնամակալության և հոգաբարձության
մարմինը մեկ ամսվա ընթացքում՝ սկսած այն օրվանից, երբ նշված մարմնին հայտնի է դարձել քաղաքացու նկատմամբ խնամակալություն կամ հոգաբարձություն
սահմանելու անհրաժեշտությունը:
Ուշադրություն պետք է դրաձնել այն հանգամանքին, որ այս սահմանափակումը
ժամանակավոր բնույթ է կրում, քանի որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 32 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ եթե վերացել են այն հիմքերը, որոնց ուժով սահմանա-

փակվել են քաղաքացու գործունակությունը, դատարանը վերացնում է նրա գործունակության սահմանափակումը: Դատարանի վճռի հիման վրա վերացվում է քաղաքացու նկատմամբ սահմանված հոգաբարձությունը:
1

Տե´ս ՀՀՊՏ 2005 (հատուկ թողարկում), 05.12.2005:
Ըստ ՀՀ Սահմանադրության 30 հոդվածի 3-րդ կետի՝ ընտրել և ընտրվել չեն կարող
դատարանի վճռով անգործունակ ճանաչված, ինչպես նաև օրինական ուժի մեջ մտած
դատավճռով ազատազրկման դատապարտված և պատիժը կրող քաղաքացիները:
Փաստորեն, անգործունակ ճանաչվածների հետ մեկտեղ ընտրել և ընտրվել չեն կարող
ազատազրկման դատապարտված և պատիժը կրող քաղաքացիները: Այս նորմի վերաբերյալ
իրավական դիրքորոշում է հայտնել «Ժողովրդավարություն՝ իրավունքի միջոցով»
եվրոպական հանձնաժողովը (Վենետիկի հանձնաժողով) իր «Ընտրությունների վերաբերյալ
ուղեցույցում», համաձայն որի՝ դատապարտյալները կարող են զրկվել ընտրելու իրավունքից
միայն ծանր հանցագործությունների դեպքում (CDL-AD(2002)23 rev.): ՀՀ Նախագահի կողմից
հաստատված «ՀՀ սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը» ընդունում է
Վենետիկի հանձնաժողովի հայտնած դիրքորոշումը՝ արձանագրելով, որ Սահմանա2

դրությունում նման սահմանափակում սահմանելն ավելի նպատակահարմար է, քան
պատիժը կրող դատապարտյալներին ընտրելու իրավունքից ընդհանրապես զրկելը (տե´ս
«Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ», Եր.,
2014, էջ 52):
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2․ Դատական կարգով զրկվել է հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։
ՀՀ քրեական օրենսգրքի1 52 հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկելը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, կազմակերպություններում որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելն արգելելն է:
Հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից զրկումը ՀՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված պատժի (որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ
որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելը) տարատեսակ է:
Այդպիսի պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկելը՝ որպես հիմնական պատիժ, սահմանվում է երկուսից յոթ տարի ժամկետով՝ դիտավորյալ հանցագործությունների համար, և մեկից հինգ տարի ժամկետով՝ անզգույշ հանցագործությունների
համար, իսկ որպես լրացուցիչ պատիժ՝ մեկից երեք տարի ժամկետով:
Նույն հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է. որ պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկելը կարող է նշանակվել այն դեպքում, երբ դատարանը, ելնելով հանցավորի պաշտոնավարության ժամանակ նրա կատարած հանցագործության բնույթից,
հնարավոր չի գտնում պահպանել համապատասխան պաշտոն զբաղեցնելու նրա
իրավունքը:
Ընդ որում՝ պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկելը կարգապահական գումարտակում պահելու, կալանքի կամ որոշակի ժամկետով ազատազրկման հետ
միասին որպես լրացուցիչ պատիժ նշանակելիս լրացուցիչ պատժի ժամկետը տարածվում է հիմնական պատիժը կրելու ամբողջ ժամանակի վրա, իսկ լրացուցիչ
պատժի ժամկետը հաշվարկվում է հիմնական պատիժը կրելուց հետո: Մնացած
դեպքերում լրացուցիչ պատժի ժամկետը հաշվարկվում է դատավճիռն օրինական
ուժի մեջ մտնելու պահից (52 հոդվածի 4-րդ մաս):
Օրենսդիրը որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկելու պատժատեսակի նշանակման հիմք է համարում հանցանք կատարած անձի կողմից հանրային ծառայության ոլորտում պաշտոններ զբաղեցնելու անհնարինությունը և աննպատակահարմարությունը: Նման անհրաժեշտությունը պետք է բխի ինչպես հանցագործության հատկանիշից, այնպես էլ դատապարտյալի անձից: Այս պարագայում
հանցագործության բնույթը կանխորոշվում է զբաղեցված պաշտոնով, այսինքն՝ այս
պատժատեսակի կիրառումը բխում է ռեցիդիվի կանխման անհրաժեշտությունից2:

3 ․ Տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը հանրային ծառայության տվյալ
պաշտոնի նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել իր լիազորությունների իրականացումը:
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքն ընդունվելուց հետո ՀՀ կառավարությունը, առաջնորդվելով սույն օրենքի 12 հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով, 2011
թվականի դեկտեմբերի 15-ին ընդունեց «Հանրային ծառայության պաշտոնի նշանակվելու դեպքում լիազորություների իրականացումը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 1801-Ն որոշումը3։
Մրցույթին մասնակցելու համար թեկնածուն պետք է հայտարարություն տա այն
մասին, որ չի տառապում կառավարության հաստատած ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, որը կարող է պաշտոնավարելու դեպքում խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարումն ու լիազորությունների իրականացումը: Դրանք են.
1

Տե´ս ՀՀՊՏ 2003.05.02/25(260):
Տե´ս Խաչիկյան Հ. Մ. Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական իրավունք:
Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., 2011, էջ 117-118:
3
Տե´ս ՀՀՊՏ 2011/70 (873), 23.12.2011:
2
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1. բոլոր տեսակի փսիխոտիկ բնույթի հոգեկան խանգարումները,
2. ոչ փսիխոտիկ բնույթի հոգեկան խանգարումները, որոնք ընթանում են հաճախակի սրացումներով՝ արտահայտված նևրոտիկ և անձի խանգարումներով,
3. մտավոր հետամնացություն,
4. ալկոհոլամոլություն, թմրամոլություն, թունամոլություն,
5. թոքերի տուբերկուլյոզը (ակտիվ շրջանում),
6. էպիլեպսիա (ընկնավորություն):
Ցանկում նշված հիվանդությունների մեծ մասը համապատասխանում է ՀՀ կառավարության նախկին՝ N 908-Ն որոշման մեջ նշված հիվանդություններին. Ավելացել է միայն մեկը՝ էպիլեպսիան (ընկնավորություն):

4․Դատապարտվել է հանցագործության համար, և դատվածությունը սահմանված
կարգով հանված կամ մարված չէ:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 84 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ անձը դատվածություն ունեցող է համարվում մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու
օրվանից մինչև դատվածությունը մարվելու կամ հանվելու պահը:
Իսկ դատվածություն չունեցող են համարվում այն անձինք, ովքեր դատարանի
դատավճռով դատապարտվել են առանց պատիժ նշանակելու կամ դատարանի
դատավճռով ազատվել են պատիժը կրելուց կամ պատիժը կրել են այնպիսի արարքի համար, որի հանցավորությունն ու պատժելիությունը վերացված են օրենքով (84
հոդվածի 3-րդ մաս):
Նույն հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան՝ դատվածությունը մարվում է`

1) պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու դեպքում՝ փորձաշրջանն անցնելուց
հետո.
2) ազատազրկումից ավելի մեղմ պատժի դատապարտված անձանց նկատմամբ՝ նշանակված պատիժը կրելուց մեկ տարի անցնելուց հետո.
3) ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործության համար ազատազրկման
դատապարտված անձանց նկատմամբ՝ պատիժը կրելուց երեք տարի անցնելուց
հետո.
4) ծանր հանցագործության համար ազատազրկման դատապարտված անձանց
նկատմամբ՝ պատիժը կրելուց հինգ տարի անցնելուց հետո.
5) առանձնապես ծանր հանցագործության համար ազատազրկման դատապարտված անձանց նկատմամբ՝ պատիժը կրելուց ութ տարի անցնելուց հետո1:

Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ նաև հետևյալ սկզբունքը. եթե անձն օրենքով
սահմանված կարգով պայմանական վաղաժամկետ ազատվել է պատիժը կրելուց,
կամ պատժի չկրած մասը փոխարինվել է ավելի մեղմ պատժով, ապա դատվածությունը մարելու ժամկետը հաշվարկվում է հիմնական պատիժը և լրացուցիչ պատիժը կրելուց ազատելու պահից (84 հոդվածի 5-րդ կետ:):
Նշենք, որ դատվածությունը կարող է վերացվել նաև Ազգային ժողովի կողմից
ընդունված համաներման ակտով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահի ներման ակտով:
Եթե անձը պատիժը կրելուց հետո դրսևորել է անբասիր վարքագիծ, ապա նրա
խնդրանքով դատարանը կարող է դատվածությունը հանել մինչև դատվածությունը
մարելու ժամկետը լրանալը, բայց ոչ շուտ, քան այդ ժամկետի կեսը լրանալը (84
հոդվածի 6-րդ կետ):
Պետք է նկատի ունենալ, որ դատվածությունը հանելը կամ մարելը վերացնում է
դատվածության հետ կապված իրավական բոլոր հետևանքները: Ինչպես նաև սույն
նորմն արգելք չէ օրենքով սահմանափակումներ նախատեսելու՝ դատավորի, դա1

Ոչ մեծ ծանրության, միջին ծանրության, ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների հասկացությունները սահմանվում են ՀՀ քրեական օրենսգրքի 19 հոդվածով:
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տախազի, հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի, ոստիկանության ծառայողի,
քրեակատարողական ծառայողի, ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայողի պաշտոններ զբաղեցնելու համար (84 հոդվածի 8-րդ կետ): Կարծում ենք` այս
նորմը տարածվում է ոչ միայն պետական ծառայողների, այլև հանրային ծառայության բոլոր տեսակների վրա: Նշենք, որ այս սահմանափակումը ևս կրում է ժամանակավոր բնույթ:

5․Օրենքի խախտմամբ չի անցել ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայություն։
Սրա հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների
մասին» ՀՀ օրենքով1։ Փաստենք, որ մինչև «Հանրային ծառայության» մասին ՀՀ օրենքի ընդունումը օրենսդրությամբ օգտագործվում էր «խուսափել է պարտադիր
զինվորական ծառայությունից» տերմինը, որի հետ կապված հարաբերությունները
կարգավորվում են քրեական օրենսգրքով:
Այսպես՝ ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելու՝ օրենքով սահմանված սահմանափակումը բխում է Սահմանադրության 46 հոդվածի
պահանջից, համաձայն որի՝ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է օրենքով սահ-

մանված կարգով մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների՝ զինվորական ծառայության
անցնելու կարգը և պայմանները մանրամասն կարգավորվում են «Զինապարտության մասին»2, «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին»3, «Պաշտպանության
մասին» 4 , «Այլընտրանքային ծառայության մասին» 5 , «Ազգային անվտանգության
մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքներով և այլ իրավական ակտերով,
ինչպես նաև միջազգային պայմանագրերով:
Հայաստանի Հանարապետության զինված ուժերում ծառայելու պարտականությունը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որոնք «Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա իրականացնում են ժամկետային և
պահեստազորային ծառայություն: Ընդ որում՝ ժամկետային ծառայությունը լինում է
պարտադիր և պայմանագրային:
Պարտադիր զինվորական ծառայության են զորակոչվում 18-27 տարեկան արական սեռի քաղաքացիները և մինչև 35 տարեկան առաջին խմբի պահեստազորի
սպաները, ովքեր առողջական վիճակի պատճառով ճանաչվել են զինապարտության համար պիտանի` խաղաղ պայմաններում: «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» ՀՀ օրենքի 4 հոդվածը սահմանում է, որ պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը սահմանվում է շարքային կազմի համար` 24 ամիս, իսկ առաջին խմբի պահեստազորի սպաների համար` 2-3 տարի:
Ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելը նշանակում
է, որ զինակոչի ենթակա քաղաքացին միտումնավոր չի կցագրվում և չի հաշվառվում իր գրանցման վայրի զինվորական կոմիսարիատում կամ կցագրվելուց հետո
զինվորական կոմիսարիատից ծանուցագիր ստանալուց հետո սահմանված ժամկետում անհարգելի պատճառով չի ներկայանում զինակոչին:
Ժամկետային պարտադիր ծառայությունից խուսափելը հիմք է, որ հարուցվի
քրեական գործ, և նրա նկատմամբ հայտարարվի հետախուզում:
Մրցույթի նախապատրաստումը կազմակերպող աշխատակազմը մրցույթին
1

Տե´ս ՀՀՊՏ 2004.01.29/6(305):
Տե´ս ՀՀՊՏ 1998.10.16/26(59):
3
Տե´ս ՀՀՊՏ 2002.07.19/26(201):
4
Տե´ս ՀՀՊՏ 2008/73 (663), 27.11.2008:
5
Տե´ս ՀՀՊՏ 2004.01.29/6(305):
2
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մասնակցող արական սեռի քաղաքացիներից պետք է պահանջի զինգրքույկ, իսկ
դրա բացակայության դեպքում` զինծառայության փաստը հաստատող և զինգրքույկին փոխարինող համապատասխան փաստաթուղթ:
Կարծում ենք՝ վերոհիշյալ ցանկին կարելի է ավելացնել նաև «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 23 հոդվածի 8-րդ կետի պահանջը, ուր սահմանված է,
որ հանրային ծառայողին արգելվում է համատեղ աշխատել մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձանց (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր,
ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր և քույր) հետ, եթե նրանց ծառայությունը կապված է
միմյանց նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ վերահսկողության հետ:
Կարծում ենք՝ թեկնածուները մինչև մրցույթին մասնակցելը մրցութային հանձնաժողովին պետք է տեղեկանք ներկայացնեն, որ այն մարմնում, ուր նրանք փորձում են
պաշտոն զբաղեցնել, անմիջական ղեկավարը կամ վերահսկողն իրենց մերձավոր
ազգականը կամ խնամին չէ: Այլապես կարող է ստացվել մի իրավիճակ, որ թափուր
պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին մասնակցած ու հաղթած թեկնածուն իրավունք չունենա աշխատելու տվյալ աշխատակազմում: Փաստենք, որ օրինակ՝
ՌԴ-ում հենց այսպես էլ կարգավորված է վերոնշյալ խնդիրը1 :
Այս ամենը հաշվի առնելով՝ առաջարկում ենք «Հանրային ծառայության մասին»
ՀՀ օրենքի 23 հոդվածի 8-րդ կետը տեղափոխել 12 հոդված՝ համալրելով հանրային
ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունեցող անձանց ցանկը
ևս մեկ պահանջով2:
Այսպիսով, ուսումնասիրելով հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու սահմանափակումները՝ հանգում ենք այն եզրակացության, որ դրանք հիմնականում օրինաչափ են, չեն հակասում հանրային ծառայության հավասար մատչելիության սկզբունքին, ինչպես նաև միջազգային իրավական փաստաթղթերին: Դեռ ավելին՝ օրենսդիրը
«զտման» միջոցով փորձում է հանրային ծառայության համակարգը համալրել առողջ,
գործունակ, օրինապահ, ինչպես նաև անբասիր վարկ ունեցող անձանցով, ինչը գրավական է արդյունավետ հանրային կառավարում իրականացնելու համար:
1

Տե´ս Немчинов А. А., Володин А.М. Муниципальная служба: Справочное пособие. М.,
«Дело и Сервис», 2002, էջ 109-110:
2
Ուսումնասիրելով հանրային ծառայության առանձին տեսակներին՝ հատուկ ծառայություններին, ներկայացվող սահմանափակումները՝ հանգում ենք այն եզրակացության, որ օրենսդիրը, ելնելով այդ ծառայությունների առանձնահատկություններից, ներկայացրել է լրացուցիչ,
ավելի խիստ պահանջներ: Այսպես՝ «Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի
(ՀՀՊՏ 2001/39 (171), 12.12.2001) 25 հոդվածում նախատեսված են բոլոր սահմանափակումները, բացի` խուսափել է ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության պահանջից,
«Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՀՊՏ 2007/66 (590),
26.12.2007) 12 հոդվածում` օրենքով սահմանված կարգով անցել է այլընտրանքային ծառայություն, բացառությամբ Ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմում քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված պաշտոններ
զբաղեցնող անձանց, «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՀՊՏ 2002/32
(207), 08.08.2002) 11 հոդվածի 3-րդ կետում` ով դատապարտվել է դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու համար, ով դատապարտվել է անզգույշ հանցագործություն կատարելու
համար, և դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ, ում նկատմամբ
իրականացվում է քրեական հետապնդում, «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ
օրենքի (ՀՀՊՏ 2005.08.24/54(426) 5 հոդվածում՝ դատապարտվել է դիտավորյալ հանցագործության համար, անցել է այլընտրանքային զինվորական ծառայություն, «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՀՊՏ 2003/28 (263), 16.05.2003) 14
հոդվածի 3-րդ մասի 5-րդ կետում սահմանված է նաև քաղաքացիության ցենզ, այսինքն` ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության չի կարող անցնել այն քաղաքացին, ով
միաժամանակ այլ պետության քաղաքացի է:
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОГРОНИЧЕНИЯ ЗАНЯТИЯ
ДОЛЖНОСТЕЙ ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ
Саак Манукян
Ассистент кафедры государстенного управления ЕГУ,
кандидат юридических наук
_________________________________

Государственное управление осуществляется с помощью публичных служащих
в административных органах власти. Это означает, что эффективность работы в
государственных органах прямо пропорционально квалификации служащего. Насколько человек профессионален, хорошо осведомлен, расчетлив, точен и опытен,
настолько соответственный государственный орган может обеспечить качественную, быструю и добросовестную службу обществу. Имея в виду некоторые исключения в законе, соответственно принципу пропорциональности, для вступления
служащего на публичную службу, был определен комплексный список требований
к кандидатам, которые не имеют право занимать должность в публичной службе.
Более того, в статье былы проанализированы не только представленные ограничения, но было предложено добавить новые дополнительные требования для исполнения эффективного государственного управления.

SEVERAL PROBLEMS ON LIMITATION TO
OCCUPY PUBLIC SERVICE POSITION
Sahak Manukyan
Assistant at the YSU Chair of Public Administration,
Candidate of Legal Sciences
____________________________

Public administration is implemented by the public servants in administrative
bodies. Namely, the effectiveness of the work in public bodies are directly comparative
with the qualitative capacities of the person (servant) working in the system. The more
the person (servant) is professional, knowledgeable, prudent, precise and skilled, the
more the relevant body provides quality, fast and conscientious service to the public.
Taking into consideration some exclusions in the principle of proportionality for the
admission to the public service by law, it has been defined a comprehensive list for the
people not having the right to take a position in public service. It has been analyzed in
the article not only the presented restrictions, but also has been suggested to
supplement new demands as a guarantee for the implementation of effective public
administration.
Բանալի բառեր - հանրային ծառայություն, վարչական մարմիններ, հանրային վարչարարութ-

յուն, պաշտոնի զբաղեցում, պարտադիր պայմաններ, կադրային քաղաքականություն
Ключевые слова: публичная служба, административные органы, публичное управление,

занятие должности, обязательное условие, кадровая политика.
Key words – public service, administrative bodies, public administration, occupy the position,
obligatory condition, HR policy
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ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԸ
Սյուզաննա Ավետիսյան
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի հայցորդ
__________________________________

Պարտադիր բժշկական ապահովագրության պայմանագրային հարաբերություններին մասնակցում են ապահովագրողը, ապահովադիրը, ապահովագրված անձը և
բժշկական կազմակերպությունները։
Որպես ապահովագրված անձ կարող է հանդես գալ ցանկացած ֆիզիկական անձ,
ընդ որում ապահովագրված անձի քաղաքացիությունն էական պայման չէ ապահովագրված անձ որակվելու և պարտադիր բժշկական ապահովագրության (այսուհետ` ՊԲԱ) համակարգի շրջանակներում անվճար բուժօգնությունից օգտվելու համար։
Այսպես, համաձայն «Պարտադիր բժշկական ապահովագրության մասին» ՌԴ օրենքի (այսուհետ` օրենքի) 10-րդ հոդվածի, ՊԲԱ շրջանակներում ապահովագրված
անձ են համարվում ՌԴ քաղաքացիները, ՌԴ-ում մշտապես կամ ժամանակավորապես բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող անձինք,
ինչպես նաև նրանք, ովքեր «Փախստականների մասին» օրենքի հիման վրա
անվճար բուժօգնություն ստանալու իրավունք ունեն։ Նմանատիպ մոտեցում է
դրսևորվել Գերմանիայի օրենսդրությամբ, որտեղ նույնպես պարտադիր բժշկական
ապահովագրության պայմանագրով ապահովագրված անձ լինելու համար անձի
քաղաքացիությունը որևէ նշանակություն չունի1։
Ընդ որում ՌԴ հիշյալ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն` ապահովագրված անձինք են`
1. աշխատողները, որոնք աշխատանք են կատարում աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա, այդ թվում` կազմակերպության մասնակիցներ (հիմնադիրներ),
անդամներ, դրանց գույքի սեփականատերեր հանդիսացող կազմակերպության ղեկավարները, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական պայմանագրի հիման վրա աշխատանքներ կատարողները և ծառայությունների մատուցողները, հեղինակային
պատվերի հիման վրա ստեղծագործող հեղինակները, ինչպես նաև գիտության,
գրականության, արվեստի ստեղծագործությունների նկատմամբ բացառիկ իրավունքների օտարման պայմանագրի, նաև գիտության, գրականության, արվեստի
ստեղծագործությունների օգտագործման իրավունքի տրամադրման լիցենզայի
պայմանագրերի հիման վրա փոխհատուցում կամ այլ պարգևատրում ստացողները,
2. Ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահովող անձինք (անհատ ձեռնարկատերերը, նոտարները, փաստաբանները, արբիտրաժային կառավարիչները),
3. Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության անդամները,
4. Ռուսաստանի Դաշնության Հյուսիսի, Սիբիրի և Հեռավոր Արևելքի փոքրաթիվ
ազգերի ընտանեկան (տոհմային) համայնքների անդամները, ովքեր զբաղվում են
տնտեսության ավանդական ճյուղերով,
5. Չաշխատող քաղաքացիները՝
ա) երեխաները` ծննդյան օրվանից մինչև 18 տարեկանը լրանալը,
1

Տե´ս Health insurance (Էլեկտրոնային աղբյուր
Health_insurance, դիտելու ամսաթիվը՝ 22.11.2013):
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բ) Չաշխատող թոշակառուները` անկախ կենսաթոշակ ստանալու հիմքից,
գ) Քաղաքացիները, ովքեր առկա եղանակով սովորում են միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթական հաստատություններում,
դ) Գործազուրկ քաղաքացիները, ովքեր հաշվառված են զբաղվածության օրենսդրությանը համապատասխան,
ե) Ծնողներից մեկը կամ խնամակալը, որը զբաղված է երեխայի խնամքով մինչև
նրա 3 տարեկանը լրանալը,
զ) Աշխատունակ քաղաքացիները, ովքեր զբաղված են հաշմանդամ երեխաների, առաջին կարգի հաշմանդամների և 80 տարեկանը լրացած անձանց խնամքով,
է) Աշխատանքային պայմանագրով չաշխատող և հոդվածի 5-րդ կետի թվարկված ենթակետերում չնշված այլ անձինք, բացառությամբ զինծառայողների և բժշկական օգնության տրամադրման կազմակերպություններում նրանց կարգավիճակին հավասարեցված անձանց։
Այսպիսով, ըստ «Պարտադիր բժշկական ապահովագրության մասին» ՌԴ օրենքի՝ զինծառայողների, ինչպես նաև նրանց կարգավիճակին հավասարեցված
անձանց` ոստիկանության աշխատողների վրա պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը չի տարածվում։
Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ զինծառայողները, ոստիկանության և ուժային այլ կառույցի աշխատողներն արդեն իսկ պետության հաշվին ստանում են անվճար բուժօգնություն, հետևաբար նրանց ՊԲԱ համակարգի մեջ նախատեսելը անիմաստ է։ Նույնը վերաբերում է նաև ազատազրկման վայրերում գտնվող
դատապարտյալներին։
Որպես երկու համակարգերի ընդհանրություն կարելի է նշել նաև այն հանգամանքը, որ գործազուրկները ևս ընդգրկված են պարտադիր բժշկական ապահովագրության մեջ։
Այս երկու պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված՝ ՊԲԱ պայմանագրով
ապահովագրված անձանց ցանկն ընդհանրացնելով, ցանկանում ենք փաստել, որ
գործազուրկներին ապահովագրված անձ դիտելը բխում է հենց ՊԲԱ բնույթից։
Մասնավոր ոլորտում գործունեություն ծավալող բժիշկների համար բժշկական
ապահովագրությունը ևս պարտադիր չէ՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջիններս կարող են պարտադիր բժշկական ապահովագրության ծրագրում նախատեսված բուժօգնության տեսակներն իրենց և իրենց ընտանիքի անդամներին տրամադրել անձամբ։
Սակայն մասնավոր ոլորտում գործունեություն ծավալող բժիշկների վերաբերյալ
Գերմանիայի օրենսդրությամբ դրսևորած նմանատիպ դիրքորոշումը մեզ համար
այնքան էլ ընդունելի չէ, քանի որ բժիշկը ՊԲԱ ծրագրում նախատեսված ոչ բոլոր
տեսակի բժշկական ծառայությունները կարող է ազատորեն և բարձր որակով
տրամադրել ինքն իրեն։
Այսպիսով, առաջարկում ենք, որ ՀՀ-ում ՊԲԱ համակարգի ներդրման և համապատասխան օրենսդրության ընդունման դեպքում ևս պարտադիր բժշկական ապահովագրության համակարգում որպես ապահովագրված անձինք համարվեն՝ աշխատողները, նրանց գործազուրկ ամուսինները, անչափահաս երեխաները, սոցիալական ապահովության ծառայություններում որպես գործազուրկ հաշվառված անձինք,
թոշակառուները, բարձրագույն ուսումնական և միջնակարգ մասնագիտական հաստատություններում սովորող ուսանողները, փախստականները, գյուղացիական
տնտեսության մեջ ներգրավված անձինք, բացառությամբ զինվորների և նրանց հավասարեցված անձանց, որոնց նկատմամբ պետությունը վարում է առանձնահատուկ քաղաքականություն։
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Ինչ վերաբերում է օտարերկրյա քաղաքացիներին և քաղաքացիություն չունեցող
անձանց, ապա կարծում ենք, որ ինչպես այլ պետություններում, այնպես էլ ՀՀ-ում
անձի քաղաքացիությունը որևէ էական նշանակություն չպետք է ունենա պարտադիր բժշկական ապահովագրության համակարգում ընդգրկվելու համար, հիմնական
պայմանը պետք է լինի ՀՀ-ում նրանց մշտական բնակության հանգամանքը1։
Պարտադիր բժշկական ապահովագրության սուբյեկտներից ապահովադիրն ապահովագրողի հետ ապահովագրության պայմանագիր կնքած անձն է։ Որպես ապահովադիր կարող է հանդես գալ իրավաբանական անձը կամ գործունակ քաղաքացին, որոնք ապահովագրվողի հետ կնքել են աշխատանքային պայմանագիր, կամ
նրանք, ովքեր ապահովադիր են օրենքի ուժով։ Ապահովադիր են նաև գործադիր
իշխանության մարմինները և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որոնք
օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում պարտավոր են վճարել ապահովագրավճարներ։ Այսպիսով, պարտադիր բժշկական ապահովագրության պայմանագրում ապահովադիր է այն անձը, որը օրենքի ուժով նախաձեռնում է ապահովագրական
հարաբերությունները։ Ապահովադիրները պարտավոր են ապահովագրողին վճարել ապահովագրավճարներ, որոնցից ձևավորվում են ապահովագրության դրամական ֆոնդերը։ Ապահովագրության ընդհանուր կանոններով ապահովադրի անձի
վերաբերյալ որևէ սահմանափակում չկա։
Եթե ապահովագրության այլ տեսակների դեպքում ապահովադիրը և ապահովագրված անձը կարող են համընկնել, ապա պարտադիր բժշկական ապահովագրության ժամանակ, որպես կանոն, նրանք տարբեր սուբյեկտներ են, չնայած այն
հանգամանքին, որ հնարավոր են ապահովադրի և ապահովագրված անձի համընկնման դեպքեր, օրինակ՝ անհատ ձեռնարկատերը ապահովագրում է ինքն իրեն
և այլն։ Աշխատանքային պայմանագրով աշխատող անձանց համար ապահովադիրներ են հանդիսանում նրանց գործատուները՝ իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը։
Գործազուրկ բնակչության համար, որպես կանոն, ապահովադիր են պետությունը՝ ի դեմս գործադիր իշխանության մարմինների, կամ կառավարության կողմից
սահմանված կազմակերպությունները։
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 1691-Ն որոշումը ապահովադրի անձի վերաբերյալ որևէ նշում չի պարունակում, այսինքն՝ չի սահմանում, թե այդ ոլորտում ովքեր կարող են հանդիսանալ ապահովադիրներ, ավելին՝ որոշման մի շարք դրույթներում ապահովադիրը և ապահովագրված անձը նույնացվում են, ինչը չի բխում պարտադիր բժշկական ապահովագրության բնույթից։
Սակայն ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 1691-Ն որոշման բովանդակությունից կարելի է եզրակացնել, որ ապահովադիր հանդիսանում են պետական մարմինները և կրթության, մշակույթի, գիտության ու սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետական կազմակերպությունները, քանի որ ապահովագրված անձինք այդ բնագավառի աշխատողներ են։
Պարտադիր բժշկական ապահովագրության համակարգում ապահովագրող է
հանդիսանում այն սուբյեկտը, որը ապահովագրության պայմանագրի հիման վրա հավաքագրում է ապահովագրավճարները և իրականացնում է ապահովագրական հա1

ՌԴ-ում պարտադիր բժշկական ապահովագրության մասին օրենքի նախագծի մշակողների
կողմից ժամանակին քննարկվում էր այն հարցը, որ այդ համակարգը պետք է տարածվի ՌԴ
քաղաքացիների վրա, իսկ ԱՊՀ, ինչպես նաև մյուս երկրների քաղաքացիները պետական
բժշկական ապահովագրության ծրագրերով կստանան բուժօգնություն այդ հարցի
կապակցությամբ միջազգային երկկողմանի համաձայնագրերի առկայությանդ եպքում։ (Տես՝
Сухая С. Здоровье не купишь, зато застрахуешь. //Труд. 2004. 16 января:)
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տուցումների տրամադրումը ապահովագրական պատահարի առաջացման դեպքում։
Պարտադիր բժշկական ապահովագրության համակարգում որպես ապահովագրող հանդես է գալիս հիմնականում ապահովագրական կազմակերպությունը։ Օրինակ՝ ՌԴ-ում ապահովագրող է պետական ապահովագրական հիմնադրամը, որը ոչ
առևտրային կազմակերպություն է և նրա խնդիրն է ապահովել ապահովագրված
անձանց իրավունքների պաշտպանությունը ապահովագրական պատահարի առաջացման դեպքում։
Այնուամենայնիվ, «Պարտադիր բժշկական ապահովագրության մասին» ՌԴ օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն ապահովագրական բժշկական կազմակերպությունը սույն օրենքին և տարածքային հիմնադրամի ու ապահովագրական բժշկական
ապահովագրության միջև կնքված ՊԲԱ ֆինանսական ապահովության պայմանագրին համապատասխան իրականացնում է ապահովագրողի առանձին լիազորություններ։
Իսկ Գերմանիայում ՊԲԱ ոլորտում ապահովագրող են հանդիսանում ոչ առևտրային կազմակերպությունները, որոնց անվանումը թարգմանաբար նշանակում է
«հիվանդանոցային դրամարկղեր» (Krankenkasse)։ Դրանք ֆինանսապես անկախ
են և ինքնակառավարվող։ Ավելին, յուրաքանչյուր կազմակերպություն կառավարվում է ներկայացուցիչների կողմից՝ 50-ական տոկոս գործատուներ և 50 տոկոս աշխատողներ համամասնությամբ։ Գոյություն ունեն տեղական և դաշնային «հիվանդանոցային դրամարկղեր», սակայն բոլորը տրամադրում են հավասար ծավալով
բժշկական ծառայություններ և ապահովագրավճարների չափը նույնպես հավասար
է1։
Այսպիսով, և´ Գերմանիայում, և´ ՌԴ-ում որպես ապահովագրող հանդես են
գալիս ոչ առևտրային կազմակերպությունները, որոնց գործունեությունը կապված է
միայն պարտադիր բժշկական ապահովագրության հետ։
Իհարկե, դժվար է միանգամից նշել, թե որ դեպքում է առավել արդյունավետ
գործում` ապահովագրողը՝ որպես ոչ առևտրային կազմակերպությու՞ն, թե՞ որպես
կազմակերպություն, որը միաժամանակ իրականացնում է և´ պարտադիր, և´ կամավոր բժշկական ապահովագրություն։ Սակայն, այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով
ՊԲԱ սոցիալական նշանակությունը, հուսալիության տեսանկյունից առավել նախապատվելի է, երբ այն իրականացնում է ոչ առևտրային կազմակերպությունը, քանի
որ այս պարագայում առավել քիչ է հավանական կազմակերպությունում ֆինանսական խնդիրների առաջացումը, քանի որ ապահովագրողը ողջ ֆինանսական միջոցները, ինչպես նաև տնտեսական գործունեությունը կենտրոնացնում է միայն պարտադիր բժշկական ապահովագրության վրա։
ՌԴ-ում պարտադիր բժշկական ապահովագրության ոլորտում ապահովագրական կազմակերպությանը ներկայացվող հիմնական պահանջն այն է, որ պետք է
մասնագիտացված լինի բժշկական ապահովագրության ոլորտում, ինչը հաստատվում է պետական մարմնի կողմից տրված համապատասխան լիցենզիայով։
ՀՀ կառավարության նոր որոշմամբ ապահովագրական կազմակերպությունները
արդեն չեն ընդգրկվում բժշկական պարտադիր ապահովագրության սուբյեկտների
կազմում։
ՀՀ կառավարությունը 12.12.2013թ. բյուջետային աշխատակիցների սոցիալական փաթեթի պարտադիր պայման հանդիսացող առողջության ապահովագրության
1
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ծառայությունը փոխարինեց պետության կողմից տրամադրվող առողջապահական
փաթեթով, որում ներառված ծառայությունների ողջ ծավալն իրականացվելու է ՀՀ
ԱՆ աշխատակազմի առողջապահական գործակալության միջոցով։
Մեր կարծիքով, ՊԲԱ համակարգը ներդնելիս ապահովագրական ընկերություններին սուբյեկտների կազմում չընդգրկելը և նրանց գործառույթների փոխանցումը
պետական առողջապահական գործակալությանը բացասաբար կանդրադառնան
ՊԲԱ համակարգի արդյունավետության վրա մի շարք պատճառներով։ Նախ, մատուցվող բժշկական ծառայությունների որակի նկատմամբ վերջիններիս ընդգրկվածությունը հաստատում է բազմաստիճան ոչ գերատեսչական համակարգի հսկողություն։ Ապահովագրական ընկերությունը շահագրգռված է ապահովագրված անձին որակյալ բժշկական ծառայություններ մատուցելու, հակառակ պարագայում նա
ենթակա է նյութական պատասխանատվության, քանի որ ՊԲԱ պայմանագրի պայմաններից է պատշաճ որակի բժշկական օգնության տրամադրման կազմակերպումը։ Այդ հանգամանքը հաստատում են նաև պրակտիկ աշխատողները։ Ըստ որոշ
փորձառու ղեկավարների՝ քաղաքացիական ծառայողների մոտ հիասթափություն
կառաջանա մատուցվող ծառայություններից, քանի որ երբևէ չի եղել և չի լինի այնպես, որ պետության և պետական համակարգի համար առաջնային լինեն հաճախորդի ցանկությունները, կամ պետական գործակալություններում և նախարարություններում որևէ մեկին անհանգստացնի բնակչությանը մատուցվող սպասարկման
մակարդակը1։
Ի դեմս ապահովագրական բժշկական ընկերության` ապահովագրված ցանկացած քաղաքացի ձեռք բերեց մի անկախ օգնականի, որը ոչ միայն ուշադիր հսկում է
բուժման ստանդարտների պահպանումը, այլև անհրաժեշտության դեպքում պնդում
հաճախորդի` բժշկական օգնություն ստանալու իրավունքը տարբեր, այդ թվում դատական մարմիններում։ ՊԲԱ սուբյեկտների կազմից ապահովագրական բժշկական
ընկերության դուրս բերելը կհանգեցնի ապահովագրված անձի սոցիալական
պաշտպանվածության մակարդակի նվազեցմանը2։
Երկրորդ, այսօր ՊԲԱ շրջանակում բժշկական ծառայությունների մատուցման լիցենզիա ունեցող բժշկական կազմակերպությունների ճնշող մասը պետական հիմնարկներ են։ Այդ իսկ պատճառով ապահովագրական ընկերությունների բացակայության պատճառով ՊԲԱ համակարգը ձեռք կբերի բյուջետային ֆինանսավորման
գծեր, որի դեպքում մեկ պետական կազմակերպություն (գործակալությունը) մեկ ուրիշ պետական կազմակերպության կփոխանցի դրամական միջոցներ։ Այդ կապակցությամբ պետք է հիշել, որ արտասահմանյան երկրներում ապահովագրական ընկերությունները մասնակցում են պարտադիր բժշկական ապահովագրությանը, և
ֆինանսական միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը ձեռք է բերվում
հիմնականում այն բանի շնորհիվ, որ ապահովագրական ընկերությունները ծախսերի նվազեցման նպատակով ստեղծում են հզոր հսկողական մեխանիզմ, որը
հետևում է բուժական հաստատությունների կողմից մատուցվող բժշկական օգնության որակին, մակարդակին և արդյունավետությանը։
Երրորդ, ՊԲԱ համակարգից ապահովագրական ընկերություններին հեռացնելու
կողմնակիցների փաստարկներից մեկն այն է, որ վերջիններիս գործառույթների փոխանցումը գործակալությանը կհանգեցնի դրամական միջոցների խնայողության։
Բայց ապահովագրողի պարտականությունների կատարման համար գործակալու1

Տե´ս Ապահովագրողները քննադատում են կառավարությանը, http://www.banks.am/
printpage.php?lang=am&nid=9015:
2
Տես՝ Ариничева Л. Полис ОМС- твоя социальная защита. // Труд. 2003. 15 июля:
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թունը պետք է ստեղծի այնպիսի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, ինչպիսիք
ունեն ապահովագրական բժշկական ընկերությունները։ Դրա վառ ապացույցն է
այն հանգամանքը, որ առողջապահական փաթեթի տրամադրման, ցուցաբերված
ծառայությունների որակի վերահսկողության նպատակով առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալությունում ստեղծվել է նոր
բաժին՝ բժշկական օգնության մշտադիտարկման և փորձագիտական գնահատման
համար1։
Հաշվի առնելով այն, որ ապահովագրական ընկերություններն իրենց գործունեությունն իրականացնում են շահութաբերության պայմաններով, իսկ գործակալությունը ֆինանսավորվում է տարվա բյուջեի շրջանակներում, ուստի նրանք բացարձակապես շահագրգռված չեն պրոֆիցիտում՝ հնարավոր կրճատման պատճառով, և ապահովագրական ընկերությունների գործառույթն իրենց փոխանցելուց հետո դրամական միջոցների խնայողության մասին դրույթը թվում է անհամոզիչ։
Բացի այդ, ապահովագրական ընկերությունների օգտին է խոսում նաև այն հանգամանքը, որ սոցիալական փաթեթի շրջանակներում աշխատողների գերակշիռ
մասը նախընտրել էր իր սոցալական փաթեթի գումարից առողջության ապահովագրությանը տրամադրել ոչ միայն 52 հազար դրամ՝ պարտադիր առողջության ապահովագրության պայմանագիր ձեռք բերելու համար, այլև մնացած 80 հազար դրամը
ևս հատկացնել այդ ծառայությանը՝ լրացուցիչ առողջության պահովագրության փաթեթներ կամ ընտանիքի անդամների համար ևս առողջության ապահովագրության
փաթեթներ ձեռք բերելու նպատակով2։
Ընդ որում, պետք է նշել, որ ապահովագրական ընկերությունները մշակում էին
այդ փաթեթները ոչ միայն հիվանդանոցային, այլև արտահիվանդանոցային բուժօգնություն տրամադրելու համար (ապահովագրական հատուցումների ընդհանուր
ծավալը կազմել է 3,962,105,441 ՀՀ դրամ, այդ թվում ՝ հիվանդանոցային՝
2,013,826,564 ՀՀ դրամ, իսկ արտահիվանդանոցային՝ 1,413,348,517 ՀՀ դրամ)։
Մինչդեռ պետական առողջապահական գործակալությունը, լինելով պետական
հիմնարկ, շահագրգռված չի լինի մշակելու ամբուլատոր բուժօգնություն տրամադրելու փաթեթներ այն պարզ պատճառով, որ այն ՀՀ-ում տրամադրվում է անվճար՝
պետական բյուջեի միջոցներով։
Բացի այդ, թեև բուժհաստատությունների ճնշող մասը պետական է, և առողջապահության նախարարությունը ծրագրի շրջանակներում պայմանագրեր է կնքել պետական պատվեր իրականացնող շուրջ 100 հիվանդանոցի հետ3, այդուամենայնիվ
ապահովագրական ընկերությունների առկայությունը բժշկական ապահովագրության կազմակերպման ոլորտում կստեղծի մրցակցային միջավայր։ Իսկ մրցակցությունն իր հերթին կնպաստի ինչպես պարտադիր բժշկական ապահովագրության
կազմակերպման ծախսերի նվազեցմանը, այնպես էլ բարենպաստ ազդեցություն
կունենա բժշկական ծառայությունների որակի վրա։
Ապահովագրական ընկերություններին հեռացնելու կողմնակիցների փաստարկներից մեկն էլ այն է, որ նվազագույնի են հասցվում ուղղորդումները, քանի որ սոցիալական փաթեթի ծառայություններից օգտվելու դեպքում ոչ մի պահանջվող
փաստաթուղթ չի ներկայացվում աշխատանքի վայր, այսինքն՝ գործատուն տեղյակ
1

Տե´ս ՀՀ կառավարության 12 դեկտեմբերի 2013 թվականի N 1405-Ն, ՀՀՊՏ
2013.12.20/68(1008) Հոդ.1166, նաև՝ Սոցփաթեթի շահառուների համար բուժօգնություն
ստանալու կարգը հեշտացվել է http://moh.am/?section=news%2Fopen&id=143&nid=2547:
2
2012 թ. Սոցիալական փաթեթի ամփոփիչ արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք։
3
Տե´ս Սոցփաթեթի շահառուների համար բուժօգնություն ստանալու կարգը հեշտացվել
էhttp։//moh.am/?section=news%2Fopen&id=143&nid=2547։

97

Государство и право

չի լինում, թե աշխատողը երբ և ինչ ծառայություններից է օգտվում։ Այս կապակցությամբ պետք է նշել, որ այս խնդիրը չէր առաջանա, եթե ստեղծվեին ապահովագրված անձի համար ապահովագրական ընկերությունն ընտրելու իրավունքի իրացման համար իրական երաշխիքներ։
Այսպես, օրենսդիրն այդ իրավունքը չպետք է վերապահի բացառապես ապահովադրին, որը օբյեկտիվ պատճառների ուժով իր իրավունքն օգտագործում է նախապատվության կարգով1։
Պարտադիր բժշկական ապահովագրության սուբյեկտներից է նաև բժշկական
հաստատությունը։
Կառավարության որոշմամբ բուժհաստատությունը ևս ընդգրկվում է ՊԲԱ համակարգի սուբյեկտների կազմում։ Սակայն որոշմամբ նախատեսված չէ բուժհաստատության հասկացությունը։
Ընդ որում, այդ որոշումը պարտադիր բժշկական ապահովագրության պայմանագրի կողմ է դիտում միայն բուժհաստատությունները՝ առանց անդրադառնալու
նրանց մասնավոր կամ պետական լինելու հանգամանքին, սակայն պարտադիր
բժշկական ապահովագրության սուբյեկտ չի դիտում մասնավոր գործունեություն
ծավալող և լիզենզիա ունեցող անհատ բժիշկներին՝ ի տարբերություն ՌԴ օրենսդրության, որը, հիմք ընդունելով Գերմանիայում պարտադիր բժշկական ապահովագրության ոլորտում առկա փորձը, պարտադիր բժշկական ապահովագրության մեջ
հնարավորություն է տալիս ներգրավել նաև մասնավոր բժիշկներին։
ՀՀ օրենսդրությունը չի նախատեսում հաստատություն հասկացությունը։ «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 1996թ. մարտի 4-ին ընդունված օրենքի 1-ին հոդվածում նշվում է, որ որպես բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող է հանդես գալիս Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիցենզավորված, բնակչությանը բժշկական օգնության և
սպասարկման որոշակի տեսակներ ցուցաբերող ֆիզիկական և իրավաբանական
անձը, անհատ ձեռնարկատերը կամ իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունը` անկախ կազմակերպական-իրավական տեսակից և սեփականության ձևից։
Եթե իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հետ կապված ամեն
ինչ պարզ է, ապա նույնը չի կարելի ասել իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկության մասին։
Բանն այն է, որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը ձեռնարկությունն անգամ իրավունքի օբյեկտ չի ճանաչում, իսկ նոր օրենսդրությամբ կազմակերպությունը (ձեռնարկությունը) ինքն է սեփականատեր և այլ տեր ունենալ չի կարող։
Եզրույթների հարցում անհետևողականություն է դրսևորվում նաև ենթաօրենսդրական ակտերում։ Այսպես, «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ կառավարության 04.03.2004 318-Ն
որոշման մեջ օգտագործվում է թե բժշկական հաստատություն և թե բժշկական
կազմակերպություն տերմինները2։ Նույնը վերաբերում է նաև ՀՀ կառավարության
04.03.2004 318-Ն վերը նշված որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին 26
դեկտեմբերի 2013 թվականի N 1515-Ն որոշմանը3։ Նույնպիսի մոտեցում է ամրագրված ՀՀ առողջապահության նախարարության 16 նոյեմբերի 2009 թվականի N 1780Ա «Բժշկական հաստատություններում բժշկական օգնության և սպասարկման պե1
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տական պատվերի տեղադրման կարգը սահմանելու մասին» հրամանով1։
Բացի այդ, սոցիալական փաթեթի հատկացման կարգը և փաթեթի մեջ մտնող
ծառայությունների բովանդակությունը հաստատելու ՀՀ կառավարության 2011թ.
դեկտեմբերի 29-ի N 1917-Ն և N 1923-Ն, ինչպես նաև 2012 թվականի ապրիլի 19-ի
N 594-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման մեջ բժշկական կազմակերպությունները հանդես են գալիս որպես բուժհաստատություններ։ Ոչ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը, ոչ «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքը չեն հիշատակում այնպիսի սուբյեկտ, ինչպիսին է հաստատությունը։ Հավանաբար խոսքը հիմնարկների մասին է։ Եթե այդպես է, ապա պետք է նշել, որ հարցական է վերջինիս՝«հիմնարկի» իրավական
բնույթը։ Հիմնարկի հիմնադրման հնարավորությունը ամրագրված է նաև «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում (հոդվ. 6)։ Այդ դրույթների տեքստի
համաձայն՝ այստեղ ավելի շուտ խոսքը իրավաբանական անձի մասնաճյուղի մասին է։ Արդյունքում առաջացել է եզրութաբանական անճշտություն։
Բացի այդ, հիմնարկը իրավաբանական անձ չէ և գործում է իրավաբանական
անձի հաստատած կանոնադրության հիման վրա։ Այսինքն, հիմնարկներն իրենց
կարգավիճակով և պատասխանատվությամբ հավասարեցվել են մասնաճյուղերին և
ներկայացուցչություններին, բայց պահպանել են իրենց առանձնահատուկ գործառույթները։ Արդյունքում անհնար է ընկալել մի շարք առողջապահական հաստատությունների կարգավիճակը։ Կախված այդ իրավիճակից՝ տարբեր օրենքների ընդունմամբ փորձ արվեց կանոնակարգել խնդիրը, որն ի վերջո հանգեցրեց հիմնարկների շերտավորման. պետական որոշ հիմնարկների, այդ թվում բժշկական կազմակեպությունների` ՊՈԱԿ-ներին, վերապահվեց իրավաբանական անձի կարգավիճակ։ Կարծում ենք, նման վիճակը շտկելու համար անհրաժեշտ է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 62-րդ հոդվածում, ինչպես նաև «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքում կատարել համապատասխան փոփոխություններ։
Հիմնարկների կարգավիճակի և նրանց պատասխանատվության վերաբերյալ
հարցերը առավել բազմակողմանի է կարգավորված ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքով։ Կարծում ենք, որ ՀՀ օրենսդրության մեջ ևս պետք է կատարել համապատասխան լրացում` հիմնարկների տալով անհրաժեշտ իրավաբանական անձի
կարգավիճակ։ Ուստի ՀՀ քաղ. օր. 62-րդ հոդվածը պետք է շարադրել հետևյալ
կերպ. «Հիմնարկ է համարվում կառավարչական, սոցիալ-մշակութային կամ այլ ոչ
առևտրային բնույթի գործունեություն իրականացնելու համար սեփականատիրոջ
կողմից ստեղծված ունիտարոչ առևտրային կազմակերպությունը»։
Ինչ վերաբերում է «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին»
ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածին, ապա առաջարկում ենք այն շարադրել հետևյալ կերպ՝
որպես բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող է հանդես գալիս Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիցենզավորված, բնակչությանը բժշկական օգնության և սպասարկման որոշակի տեսակներ
ցուցաբերող անհատ ձեռնարկատերը, ֆիզիկական, ինչպես նաև իրավաբանական
անձը՝ անկախ իր կազմակերպաիրավական ձևից։
Այսպիսով, ենթաօրենսդրական ակտով՝ կառավարության որոշմամբ, ՊԲԱ սուբյեկտների թվում նշվում է բուժհաստատությունը, սակայն չի հիշատակվում բժշկական օգնություն տրամադրող այնպիսի սուբյեկտ, ինչպիսին է կոնկրետ բժշկական
1

Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հրաման
http://www.moh.am/?section=static_pages/ index&id=241&subID=656:

Государство и право

99

աշխատողը, որը բժշկական ապահովագրության ծառայության գործում ունի լուրջ
դերակատարում։
Մեր կարծիքով, ճիշտ չէ բժշկական աշխատողին անտեսելը և բժշկական ապահովագրության համակարգում բուժօգնություն տրամադրող բոլոր սուբյեկտների համար «բուժհաստատություն» եզրույթի օգտագործումը։
Ընդ որում, ինչպես իրավացիորեն նկատել է Պ. Զ. Իվանիշինը, բժշկական աշխատողն ունի երկակի կարգավիճակ՝ որպես բժշկական կազմակերպության աշխատող և մասնավոր գործունեություն ծավալող բժիշկ1։
Այս կապակցությամբ բժշկական օգնություն տրամադրող սուբյեկտի սահմանման
հարցում հետաքրքիր մոտեցում է ցուցաբերել Ա. Մ. Տիխոմիրովը2։ Նա առաջարկում է առանձնացնել բժշկական օգնություն տրամադրող սուբյեկտին, որի տակ
հասկանում է բժշկական կազմակերպությանը, այն մատուցող սուբյեկտից, այսինքն՝
կոնկրետ բժշկական աշխատողից։
Բժշկական գործունեության վերաբերյալ օրենսդրությունը վերլուծելով՝ կարելի է
հանգել այն եզրակացության, որ բժշկական գործունեության կարգավորման թույլտվության կարգը կրկնակի հսկողության համակարգի հաստատումն է, այսինքն՝
բժշկական ծառայություններ տրամադրելու իրավունքի թույլտվությունը (լիցենզավորում) և բժշկական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի թույլտվությունը (սերտիֆիկացիա)։ Անհրաժեշտ է նշել, որ բժշկական գործունեության համար պահանջների ընդհանուր համակարգը տարածվում է նաև ապահովագրական բժշկության ոլորտի իրավահարաբերությունների վրա։
Առավել ճիշտ է, մեր կարծիքով, «բժշկական ծառայություններ մատուցող» եզրույթը, որը բնութագրական է բժշկական ապահովագրության ոլորտում բոլոր այն սուբյեկտներին, որոնք տրամադրում են բուժօգնություն։
Ընդ որում, «բժշկական ծառայությունների մատուցող» եզրույթի տակ հասկացվում է օրենքով սահմանված կարգով լիցենզավորված և հավատարմագրված ցանկացած կազմակերպաիրավական ձևի իրավաբանական անձ, ինչպես նաև մասնավոր բժշկական գործունեությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձ, որն ունի լիցենզիա և
սերտիֆիկատ, կամ բժշկական կրթությունը վկայող դիպլոմ ունեցող բուժաշխատող, որն իրականացնում է բուժօգնություն աշխատանքային հարաբերությունների
հիման վրա։
Օրենսդիրը, ճանաչելով սեփականության տարբեր ձևերի հավասարությունը, որը երաշխավորված է ՀՀ Սահմանադրությամբ, հնարավորություն պետք է տա սեփականության մասնավոր ձևի բժշկական կազմակերպություններին՝ մասնակցելու
բնակչությանը բժշկական ծառայություններ մատուցելու գործին և առաջարկի այդպիսի մասնակցության հստակ մեխանիզմ3։
Բժշկական ծառայություններ մատուցողները սովորաբար իրենց գործունեությունը համակարգելու, ինչպես նաև իրենց շահերը պաշտպանելու նպատակով ստեղծում են միություններ։ ՊԲԱ համակարգում նրանց դերն էական է։ Մասնավորապես,
ՌԴ-ում վերջիններս մասնակցում են ՊԲԱ բժշկական օգնության վճարման սակագնի հաստատմանը։ «Պարտադիր բժշկական ապահովագրության մասին» ՌԴ օրենքի 30-րդ հոդվածի համաձայն՝ բժշկական օգնության սակագները սահմանվում են
1

Տե´ս Иванишин П. З. Гражданско-правовое регулирование договора добровольного
медицинского страхования: диссертация кандидата юридических наук, Казань, 2004. էջ 42։
2
Տե´ս Тихомиров А. М. Медицинское право. - М.: Статут. 1998, էջ110։
3
ՌԴ դատարանները բազմիցս քննել են նմանատիպ գործեր, որոնք վերաբերել են մասնավոր բժշկական կազմակերությունների՝ ՊԲԱ համակարգին մասնակցելու իրենց իրավունքի
պաշտպանությանը, և բավարարել են դրանք։
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ՌԴ սուբյեկտի գործադիր իշխանության մարմնի, ՌԴ սուբյեկտի պետական իշխանության իրավասու բարձրագույն գործադիր մարմնի, տարածքային հիմնադրամի,
ապահովագրական բժշկական ընկերությունների, 2011թ. նոյեմբերի 21-ին ընդունված «ՌԴ-ում քաղաքացիների առողջության պահպանման հիմունքների մասին»
թիվ 323-ФЗ Դաշնային օրենքի 76-րդ հոդվածի համաձայն ստեղծված բժշկական
մասնագիտացված ոչ առևտրային կազմակերպությունների և նշված Դաշնային օրենքի 36-րդ հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն ՌԴ սուբյեկտում ստեղծված հանձնաժողովի կազմում ներառնված բուժաշխատողների մասնագիտացված միությունների և նրանց միավորումների (ասոցիացիաների) միջև սակագնային համաձայնությամբ։
Նշված օրենքի 36-րդ հոդվածի (ՊԲԱ տարածքային ծրագիր) 9-րդ մասում
նշվում է, որ պարտադիր բժշկական ապահովագրության տարածքային ծրագրի
նախագծի մշակման համար ՌԴ սուբյեկտում ստեղծվում է պարտադիր բժշկական
ապահովագրության տարածքային ծրագրի մշակման հանձնաժողով, որի կազմի
մեջ մտնում են ՌԴ սուբյեկտի պետական իշխանության բարձրագույն գործադիր
մարմնի կողմից լիազորված ՌԴ սուբյեկտի գործադիր իշխանության մարմնի, ՌԴ
սուբյեկտի պետական իշխանության իրավասու բարձրագույն գործադիր մարմնի,
տարածքային հիմնադրամի, ապահովագրական բժշկական ընկերությունների և
բժշկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, բժշկական մասնագիտացված ոչ առևտրային կազմակերպությունների կամ դրանց ասոցիացիաների
(միավորումների), բուժաշխատողների մասնագիտացված միավորումների կամ
նրանց միությունների (ասոցիացիաների) ներկայացուցիչները, որոնք գործունեություն են իրականացնում ՌԴ սուբյեկտի տարածքում համաչափության սկզբունքով։
ՀՀ-ում բժշկական միությունների հետ կապված ստեղծվել է ոչ միանշանակ իրավական վիճակ։
«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի18-րդ
հոդվածի համաձայն՝բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրավունք ունեն՝ ա) միավորվել մասնագիտական միություններում և դրանց միջոցով մասնակցել
առողջապահական պետական նպատակային և ապահովագրական ծրագրերի
մշակմանը, բժշկական գործունեության լիցենզավորմանը, իրենց իրավունքների
պաշտպանությանը և միության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ խնդիրների
իրականացմանը։
Փաստորեն օրենքը մասնագիտական միություն է համարում թե ֆիզիկական, թե
իրավաբանական անձանց։ Մինչդեռ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը միություն է
համարում իրավաբանական անձանց միավորումը։ Մասնավորապես ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքի 125-րդ հոդվածը ամրագրում է, որ
1. Առևտրային կազմակերպությունները իրենց ձեռնարկատիրական գործունեությունը համակարգելու, ինչպես նաև ընդհանուր գույքային շահերը ներկայացնելու և պաշտպանելու նպատակներով կարող են ստեղծել միություններ։
2. Ոչ առևտրային կազմակերպություններն իրենց գործունեությունը համակարգելու, ինչպես նաև ընդհանուր շահերը ներկայացնելու և պաշտպանելու նպատակներով կարող են ստեղծել միություններ։
Այսինքն, եթե միություն է, ապա իրավաբանական անձանց միավորում է, եթե ֆիզիկական անձանց միավորում է, ապա այն միություն չէ։
Այս առումով գտնում ենք, որ կառավարության «Սոցիալական փաթեթի առողջության ապահովագրության ծառայության բազային փաթեթի մեջ մտնող հիմնական
բժշկական ծառայությունների և դեղերի կողմնորոշիչ գները կարգավորող միջգերա-
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տեսչական հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի կազմը, գործունեության
կարգը և բազային փաթեթի շրջանակներում բժշկական ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին» N 1692-Ն որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի կազմում հասարակական
կազմակերպության ընդգրկելը չի բխում օրենքի պահանջից, քանի որ այդպիսի իրավունքով օրենքով օժտված են միությունները, որպիսիք էլ, ի թիվս այլոց, իրավունք ունեն մասնակցելու ապահովագրական ծրագրերի մշակմանը, իրենց իրավունքների պաշտպանությանը։
Բացի այդ, գտնում ենք, որ օրենքով հարցին ավելի ճիշտ մոտեցում է ցույց
տրված, քանի որ դրանում ընդգրկված սուբյեկտներն ավելի շատ են թե´ ֆիզիկական, թե´ իրավաբանական անձինք։ Այդ հակասությունը լուծելու համար գտնում
ենք, որ նպատակահարմար է «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածում նախատեսել նաև ֆիզիկական անձանց
ընդգրկման հնարավորությունը միություններում՝ նրա 4-րդ մասի ա) կետը վերաշարադրելով հետևյալ կերպ.
«Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրավունք ունեն՝
ա) միավորվել մասնագիտական միություններում ու միավորումներում և դրանց
միջոցով մասնակցել առողջապահական պետական նպատակային և ապահովագրական ծրագրերի մշակմանը, բժշկական գործունեության լիցենզավորմանը, իրենց
իրավունքների պաշտպանությանը և միության կանոնադրությամբ նախատեսված
այլ խնդիրների իրականացմանը»։
ՊԲԱ պայմանագրային հարաբերություններում որոշ երկրներում մասնակցում է
նաև միայն պարտադիր բժշկական ապահովագրության բնորոշ սուբյեկտը՝ ապահովագրական հիմնադրամը, որը տարբեր երկրներում տարբեր կերպ է անվանվում։
ՌԴ-ում, օրինակ, այդ հիմնադրամն անվանում են Դաշնային ֆոնդ, որն իր հերթին կազմված է տարածքային հիմնադրամներից։ Դաշնային ֆոնդի հիմնական գործառույթը, եթե ընդհանրական կերպով նկարագրենք, ՌԴ-ում ՊԲԱ համակարգին
գործուն աջակցություն տրամադրելն է։ Մասնավորապես, «Պարտադիր բժշկական
ապահովագրության մասին» ՌԴ օրենքի 33-րդ հոդվածի համաձայն՝ դաշնային
հիմնադրամը հավաքում է պարտադիր բժշկական ապահովագրության միջոցները
և ղեկավարում է դրանք, կազմում է ապահովագրված անձանց, ապահովագրական
բժշկական կազմակերպությունների, բժշկական հաստատությունների, այս ոլորտի
փորձագետների ռեեստր, իր իրավասությունների շրջանակում ստուգում է ապահովագրության մասնակիցների և սուբյեկների կողմից տրամադրված տեղեկատվության հավաստիությունը և օրենսդրությանը համապատասխան լինելը, իրականացնում է միջազգային համագործակցություն պարտադիր բժշկական ապահովագրության ոլորտում, իրականացնում է հսկողություն ապահովագրության մասնակիցների
և սուբյեկների կողմից օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ, իրականացնում է գիտահետազոտական աշխատանքներ պարտադիր բժշկական ապահովագրության ոլորտի վերաբերյալ, ապահովագրական կազմակերպությունների և բժշկական հաստատությունների համար իրականացնում է մասնագիտական
լրացուցիչ դասընթացներ և այլն։ Նմանատիպ գործառույթներով արդեն տեղական
մակարդակով օժտված են տարածքային հիմնադրամները1։
Ինչպես իրավացիորեն նկատել է Ն.Ս.Կովալևսկայան, հիմնադրամի ներկայութ1

Տե´ս Герасименко Л. В. Некоторые вопросы правового статуса страховщика по
медицинскому страхованию. //Общество и право. -2008. - № 3, էջ 103 – 107։
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յունը կարևոր է, քանի որ ապահովագրավճարների փոխանցումը ապահովագրական կազմակերպություններին ապահովագրության քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հիման վրա, առանց նման մարմնի հսկողության կնպաստի, որ ապահովագրական կազմակերպությունները, որոնք ապահովագրել են երիտասարդ, առողջ
և բարձր վարձատրվող քաղաքացիների, մյուս ապահովագրական կազմակերպությունների նկատմամբ, որտեղ ապահովագրված են ոչ երիտասարդ, հաճախակի հիվանդացող և ցածր վարձատրվող քաղաքացիներ, ձեռք կբերեն ոչ արդարացված առավելություն։ Դա կհանգեցնի կազմակերպություններից մեկի համար անհիմն ծախսերի և հետևաբար վնասների, իսկ մյուսի համար անհիմն խնայած միջոցների։ Այնինչ հենց լրացուցիչ կառուցվածքի՝ պարտադիր բժշկական ապահովագրության հիմնադրամների առկայությունն է թույլ տալիս խուսափել նման իրավիճակից1։
Գտնում ենք, որ նմանատիպ մարմնի առկայությունը ՀՀ պարտադիր բժշկական
ապահովագրության համակարգում անհրաժեշտություն է, քանի որ այս ոլորտում
պարտադիր է ունենալ վերահսկողական իրավասություններով օժտված պետական
մարմին, որի հիմնական գործառույթը պայմանավորված կլինի պարտադիր բժշկական ապահովագրությամբ։ Այդ մարմինն իր գործունեությամբ նախ կիրականացնի
պարտադիր բժշկական ապահովագրության սուբյեկտների գործունեության նկատմամբ հսկողություն, ինչպես նաև կվարի նրանց վերաբերյալ միասնական ռեեստր՝
ապահովելով ամբողջական տեղեկատվության առկայությունը, ինչպես նաև
կնպաստի ոլորտի զարգացմանը։

СУБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
Сюзанна Аветисян
Соискатель Российско - Армянского (Славянского) университета
___________________________________

В данной статье обсуждаются субъекты обязательного медицинского
страхования- страховщик, страхователь, застрахованное лицо, медицинские
организации. В частности, автор дает определение данных понятий, обсуждает
их особенности.
Рассматривается комментарий этих понятий в разных странах и сделаны
несколько интересных предложений относительно восприятия, определения этих
понятий в РА, которые можно учесть в данной сфере в случае новых реформ.
Формулировки, предложенные в статье существенно обогатят более четкое
восприятие данных определений в нашей стране.

1

Տե´ս Ковалевская Н.С. Законодательство России по обязательному медицинскому
страхованию //Материалы по обобщению арбитражной практики по делам с участием
территориальных фондов обязательного медицинского страхования. М., 1997, էջ 305-306:

Государство и право

103

THE SUBJECTS OF OBLIGATORY MEDICAL
CONCEPT OF INSURANCE
Syuzanna Avetisyan
Applicamt at the Armenian-Russian (Slovenic)University
_______________________

In the article the author refers to the subjects of obligatory medical insurance;
insurer, insurant, insured person, medical organizations. Especially the author gives
the definition of concepts, refers to the their peculiarities.
The author touched upon the interpretation of the concept in different countries and
made some interesting propositions about the perception, definition of that concept in
the RA, which can be taken into account in this sphere in case of new reforms. The
proposed statements in the article will enrich significantly the distinct perception of the
concept in our country.
Բանալի բառեր – բժշկական ապահովագրություն, բժշկական ապահովագրության սուբյեկտ,
հասկացության սահմանում, ապահովագրվող, ապահովադիր, ապահովագրված անձ,
բժշկական կազմակերպություններ։
Ключевые слова: медицинское страхование, субъект медицинского страхования,
определение понятия, страховщик, страхователь, застрахованное лицо, медицинские
организации
Key words: medical insurance, subject of medical insurance, definition of concept, insurer,
insurant, insured person, medical organizations.
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ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ
ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ
Անի Սիմոնյան
ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային
իրավունքի ամբիոնի դասախոս
_______________________

Ժամանակակից միջազգային իրավունքում զարգացման իրավունքի հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունն ամբողջացնելու համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև զարգացման իրավունքի իրավական բովանդակությանը։
Զարգացման իրավունքի վերաբերյալ հիմնական միջազգային իրավական փաստաթուղթը, ինչպես հայտնի է, Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր
ասամբլեայի ընդունած ՙԶարգացման իրավունքի մասին՚ 1986 թվականի հռչակագիրն է, որում ուղղակիորեն զետեղված է զարգացման իրավունքի իրականացման
նպատակով պետությունների համագործակցության պարտավորությունը։ Զարգացման իրավունքի իրավական կարգավիճակի և բովանդակության հիմնախնդիրներն
անհրաժեշտ է ուսումնասիրել միջազգային իրավունքի աղբյուրների շրջանակներում։ Մասնավորապես՝ այն պետք քննարկել միջազգային իրավունքի ընդհանուր
սկզբունքների, միջազգային սովորույթի, ինչպես նաև փափուկ իրավունքի շրջանակներում։
Ինչպես հայտնի է, գոյություն չունի այնպիսի միջազգային իրավական փաստաթուղթ, որը հստակ և անվերապահորեն կսահմանի միջազգային իրավունքի աղբյուրները և կբացահայտի դրանց բնորոշումը։ Սակայն ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի ստատուտի 38-րդ հոդվածում նշված է, որ դատարանը իրեն հանձնված իրավական վեճերը պարտավոր է քննել՝ կիրառելով.
1. միջազգային պայմանագրերը,
2. միջազգային սովորույթները,
3. քաղաքակիրթ ազգերի կողմից ճանաչված իրավունքի ընդհանուր
սկզբունքները,
4. դատական վճիռները և հանրային իրավունքի հարցերով առավել որակյալ
մասնագետների դոկտրինները։1
Միջազգային իրավունքի այս աղբյուրները համարվում են ձևական և սովորաբար դառնում են պարտադիր միայն պետությունների և միջազգային իրավունքի
մյուս սուբյեկտների կամարտահայտությամբ։ Քանի որ միջազգային իրավունքը
դեռևս ձևավորվում և զարգանում է միջազգային իրավունքի սուբյեկտների միջև առաջացող վեճերի և վիճելի իրավիճակների հանգուցալուծման ճանապարհով, ուստի հիմնական իրավական խնդիրը ոչ թե նորմի առկայությունն է, այլ միջազգային իրավահարաբերությունների մյուս մասնակիցների համար դրա իրավաբանորեն
պարտադիր լինելն է։ Ինչպես արդարացիորեն նշել է Միավորված ազգերի կազմակերպության միջազգային դատարանի նախկին գլխավոր իրավական քարտուղար,
ներկայումս Ժնևի համալսարանի պրոֆեսոր Հյու Թրիլվեյը, ցանկացած նորմ կամ ի1

Statute of the International Court of Justice, article 38(1).
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րավական ակտ նախ ձևավորվում է որպես հայեցակարգ, նախագիծ, առաջարկ,
խորհրդատվական կարծիք, այնուհետև ամրագրվում է և ստանում իրավաբանորեն
պարտադիր իրավական ակտի կարգավիճակ։ Հիմնական հարցն այն է, թե որ պահից է նորմը դառնում իրավաբանորեն պարտադիր1։
Ինչպես արդեն նշվեց, իրավական նորմի առկայությունը կախված է միջազգային
իրավունքի պայմանական աղբյուրներից։ Քանի որ միջազգային իրավունքը հիմնականում կարգավորում է հարաբերություններ պետությունների միջև, ուստի դրանք
սահմանող իրավական նորմերը կարող են ձևավորվել այլ աղբյուրների հիման վրա,
ինչպիսիք են՝ միջազգային կազմակերպությունների կոնվենցիաները, համաձայնագրերը, միջազգային տրիբունալների որոշումները, ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի բանաձևերը, միջազգային իրավունքի հանձնաժողովի առաջարկությունները և նույնիսկ ուսումնական նյութերը։ Այս աղբյուրները լայնորեն ընդունված են միջազգայնագետների կողմից և միջազգային հարաբերությունների մասնակից լայն շրջանակներում։ Եթե երկու պետություններ համաձայնության են գալիս իրավական նորմերի
կիրառման հարցում, ապա դա վերածվում է իրավունքի նյութական աղբյուրի, իսկ
այլ պետությունների համար դառնում է սովորութային նորմ։ Ի տարբերություն սովորութային նորմերի, պայմանգրային նորմաստեղծման գործընթացին պետություններն ակտիվորեն մասնակցում են, և դրանցում հստակ նշված են պայմանագրի
կողմ հանդիսացող պետությունների իրավունքները և պարտականությունները։
Բազմակողմ պայմանագրերը իրավունքի աղբյուր են միայն պայմանագրի մասնակից կողմերի համար2։
Ինչպիսի՞ իրավական կարգավիճակ ունի Գլխավոր ասամբլեայի ընդունած
«Զարգացման իրավունքի մասին» 1986 թվականի հռչակագիրը, արդյո՞ք այն իրավաբանորեն պարտադիր է, դասվում է այն միջազգային իրավունքի աղբյուրների
շարքին, թե՞ ոչ՝ կփորձենք քննարկել։ Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության համաձայն՝ Գլխավոր ասամբլեան ուսումնասիրություններ է կազմակերպում և հանձնարարականներ ներկայացնում հետևյալ նպատակներով.
1. աջակցություն միջազգային համագործակցությանը քաղաքականության
բնագավառում և միջազգային իրավունքի առաջադիմական զարգացման ու դրա
կոդիֆիկացիայի խրախուսում,
2. աջակցություն միջազգային համագործակցությանը տնտեսական, սոցիալական, մշակութային, կրթական և առողջապահության ասպարեզներում և օժանդակություն բոլորի համար մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների իրականացմանը՝ առանց ցեղային, սեռային, լեզվի և դավանանքի խտրականության3:
Առանձին դեպքերում Գլխավոր ասամբլեան ընդունում է պարտադիր որոշումներ, օրինակ՝ բյուջետային հարցերի վերաբերյալ, սակայն հիմնականում նրա որոշումները խորհրդատվական բնույթի են, և դրանց պարտադիր կատարման մեխանիզմների համակարգ գոյություն չունի։ Ավելին, դրանք՝ որպես միջազգային իրավունքի աղբյուր, նույնիսկ նշված չեն ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի ստատուտի
38-րդ հոդվածում։ Հայտնի իրավագետ, պրոֆեսոր Բլեյն Սլոունը նշում է, որ ՄԱԿ-ի
ընդունած ցանկացած իրավական ակտ բարեխղճորեն պետք է կատարվի մասնա-

1

Տե´ս Hugh Thrilway, The sources of international law in Malcolm D. Evans (ed.) International
law, Oxford, 2003, p. 117.
2
Տե’ս նույն տեղում, էջ 124:
3
United Nations Charter, art 13.

106

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

կից բոլոր սուբյեկների կողմից, և դրանց կարևորությունն ու նշանակությունն անթույլատրելի է համադրել պարտադիր իրավաբանական ուժի հետ1։
«Զարգացման իրավունքի մասին» 1986 թվականի հռչակագրի վերլուծության
պարագայում անհրաժեշտ է տարբերակել ՄԱԿ-ի հռչակագրերը իր հանձնարարականներից։ Այս առնչությամբ պաշտոնական պարզաբանում է տվել Մարդու իրավունքների հանձնաժողովը՝ մասնավորապես նշելով, որ հռչակագրերի և հանձնարարականների միջև իրավաբանորեն ընդգծված տարբերություններ առկա չեն։ Սակայն նշվում էր նաև, որ Գլխավոր ասամբլեան հռչակագրեր է ընդունում բացառապես առանցքային հարցերի շուրջ, և դրանք իրենց բնույթով ավելի սկզբունքային
են2։ Այս եզրահանգումը պատրադրում է քննարկել «Զարգացման իրավունքի մասին» 1986 թվականի հռչակագիրը առավել հանգամանալից։ Ցանկացած պարագայում գլխավոր հարցն այն է, թե ինչպես կարելի է իրավաբանորեն ոչ պարտադիր
հռչակագրի կատարման համար ստեղծել պարտադիր ներգործության լծակներ`
հիմնվելով միջազգային իրավունքի գործիքակազմի վրա։
Իրավաբանական գրականության մեջ միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրված հանձնարարականների իրավական արժեքի և նշանակության վերաբերյալ նույնպես միանշանակ կարծիք չկա։
Համաձայն առաջին տեսության՝ հանձնարարականները իրավական կատեգորիա չեն դիտվում, և դրանք պետք է ընկալել ոչ իրավական տեսանկյունից։ Այս տեսակետի կողմնակիցներն են հայտնի միջազգայնագետներ Ջեյմս Լեսլի Բրիերլին,
Հանս Կելսենը և դատավոր Լատերպախտը3:
Մյուս դիտարկման համաձայն՝ միջազգային կազմակերպությունների կողմից
տրված հանձնարարականները ունեն ոչ թե իրավական, այլ բարոյական նշանակություն և ազդակներ են միջազգային հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Այս մոտեցումը կիսում է նաև գերմանացի դատավոր Կլաեստադը։
Եվ վերջապես երրորդ դիտարկման համաձայն՝ միջազգային կազմակերպությունների հանձնարարականները իրավական կատեգորիա են և ունեն իրավական
նշանակություն, քանի որ ձևավորում են միջազգային սովորութային իրավունք։ Ինչպես նշում էր պրոֆեսոր Բլեյն Սլոունը, զարգացման իրավունքի իրականացման վերաբերյալ տրված հանձնարարականների շնորհիվ ձևավորվեց կայուն և ամուր
հիմք զարգացման իրավունքը սովորութային իրավունքում ինտեգրելու և ներառելու
համար։ Պրոֆեսոր Սլոունը նախընտրում է քննարկել և ուսումնասիրել հանձնարարականների հիման վրա սովորութային իրավունքի ստեղծման նշանակությունը և
կարևորությունը, քան հանձնարարականների իրավական բնույթն ու կատարման
պարտադիր լինելու հավանականությունը4:
Առավել մեծ ճանաչում ունեցող միջազգայնագետներ նպատակահարմար են համարում քննարկել զարգացման իրավունքը միջազգային սովորութային իրավունքի
համատեքստում։ Չնայած Գլխավոր ասամբլեայի ընդունած բանաձևերը հիմնականում չեն հանդիսանում իրավաբանորեն պարտադիր ակտեր, սակայն նրանք կարող
են սահմանել ու ձևավորել միջազգային իրավունքի սկզբունքներ և կարող են հա1

Տե´ս Blain Sloan, General Assembly Resolutions Revisited, British year book of international
law, LVIII 1987, p. 39.
2
Committee on Human Rights, Annual report on Human Rights 2014.
3
Տե´ս J. L. Brierly, The Law of Nations, Oxford, Clarendon Press, 1963, p. 107, Hans Kelsen,
The Law of the United Nations, London, Steven & Sons Limited, 1950, pp 195-196, 198-216, J.
Lauterpacht, Voting procedure on Questions relatingto reports and petitions, 1955, p.120.
4
Blain Sloan, նշվ. աշխ., էջ 88:

Государство и право

107

մարվել դեկլարատիվ։ Դեկլարատիվ բանաձևերը դառնում են իրավաբանորեն
պարտադիր սովորութային իրավունքի ուժով։ Սովորութային նորմեր պարունակող
փաստաթղթերը բազմաթիվ տարաձայնությունների առիթ են դառնում, և դրանց կիրառումը գործնականում առավել քան վիճելի է։ Սովորութային պրակտիկայի հիման վրա ձևավորվում են միջազգային իրավունքի նոր ինստիտուներ և ճյուղեր, ինչպիսիք են օրինակ՝ կիբեր իրավունքը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների իրավունքը։
Զարգացման իրավունքի նորմատիվային բովանդակության իրավական
քննրկման համար առանցքային նշանակություն ունի ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի քննած Գաբչիկովո-Նադմարոշ նախագծի վերաբերյալ Հունգարիան ընդդեմ Սլովակիայի գործը։ Այս բողոքի հիման վրա դատարանի ընդունած որոշման կապակցությամբ դատավոր Վիրամանտրին տվել է հատուկ կարծիք, որն ածանցվում է
զարգացման իրավունքի նորմատիվային բովանդակությանը:
Մասնավորապես, դատավոր Վիրամանտրին, խոսելով զարգացող պետությունների զարգացման իրավունքի իրականացման մասին, մատնանշել է, որ այն ժամանակակից միջազգային իրավունքի կարևոր սկզբունքներից է, որի իրագործման
արդյունավետությունից է կախված միջազգային հարաբերությունների հետագա կառուցման ընթացքը։ Այս հատուկ կարծիքն էապես մեծացրեց զարգացման իրավունքի իրավաբանական բովանդակությունը և նշանակությունը1:
Զարգացման իրավունքի նորմատիվային բովանդակության լիարժեք ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ է քննարկել նաև զարգացման իրավունքի և փափուկ իրավունքի հարաբերակցության խնդիրները։
Փափուկ իրավունք տերմինը դասվում է միջազգային իրավունքի այն գործիքների թվին, որոնք չունեն իրավաբանական պարտադիր ուժ։ Փափուկ իրավունքը
զարգացման այն անցումային հարթակն է, որից հետո իրավական ոչ պարտադիր
նորմը ձևափոխվում է կոշտ իրավական նորմի։ Փափուկ իրավունքին վերաբերող
եզրահանգումները ևս բազմաթիվ անհամաձայնությունների պատճառ են դառնում
ժամանակակից միջազգային իրավունքում։ Կարծիք կա, որ փափուկ իրավունքը,
չունենալով իրավաբանական պարտադիր ուժ, որևէ դերակատարում չունի միջազգային իրավահարաբերությունների կարգավորման գործում։ Սակայն այս տեսակետը կարելի է վիճարկել հետևյալ հիմնավորմամբ։ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը Գլխավոր ասամբլեայի ընդունած բանաձև էր, որը ուներ փափուկ իրավունքի իրավական կարգավիճակ, բայց միևնույն ժամանակ անվերապահորեն ընդունվում էր ՄԱԿ-ի բոլոր մասնակից պետությունների կողմից։ Այնուամենայնիվ ժամանակի ընթացքում այն վերափոխվել է պարտադիր իրավական փաստաթղթի և այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության կարևորագույն հիմնասյուններից է։
Զարգացման իրավունքը նույնպես կարելի է դիտարկել փափուկ իրավունքի համատեքստում՝ ակնկալելով, որ այն՝ որպես մարդու իրավունքների ինստիտուտի
մաս, կարող է վերափոխվել՝ դառնալով միջազգային իրավական փաստաթուղթ։
Զարգացման իրավունքը դիտում է որպես զարգացող երկրների արդարացի պահանջ՝ ուղղված զարգացած պետությունների ղեկավարությանը2:

1

Case concerning the Gabchikovo-Nagymaros project, Hungary via Czechoslovakia, 1977.
Տե´ս Khurshid Iqbal, The right to development in international law, case of Pakistan, Routledge
London, p. 117.

2
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Հայտնի իրավագետ Չինկինը նշում է, որ համաշխարհային տնտեսական զարգացումը հանգեցնում է զարգացող երկրների կողմից տնտեսական ռեսուրսները
հավասարաչափ օգտագործելու արդարացի պահանջի։ Առհասարակ զարգացման
իրավունքն առաջացել է տնտեսապես և աշխարհագրորեն անբարենպաստ վիճակում գտնվող պետությունների համար զարգացման հավասարազոր պայմաններ ապահովելու նպատակով1: Զարգացման համար հավասար պայմանների գաղափարը ի սկզբանե ընկած է եղել նոր տնտեսական քաղաքականության հիմքում, որի
շրջանակներում ընդունված բանաձևերը նույնպես փափուկ իրավունքի կարգավիճակ ունեին։
Խոսելով փափուկ իրավունքի մասին՝ միջազգայնագետ Դուփույը նշել է, որ այն
բարձրաձայնում է այն բոլոր հայեցակարգերը, որոնք հետագայում դառնում են երկկողմ և բազմակողմ պայմանագրեր, որոնց հիման վրա էլ կարգավորվում են ժամանակակից տնտեսական հարաբերությունները2:
«Զարգացման իրավունքի մասին» հռչակագիրը սահմանում է, որ պետությունները պարտավոր են համագործակցել զարգացման բնականոն ընթացքն ապահովելու, ուժեղացնելու և զարգացումը խոչընդոտող հանգամանքների վերացման
կարևորագույն գործում։ Պետությունները պարտավոր են անհատական և կոլեկտիվ
քայլեր ձեռնարկել միջազգային զարգացման քաղաքականության մշակման և զարգացման իրավունքի իրականացման համար։ «Զարգացման իրավունքի մասին»
հռչակագրի հիմնական նպատակը հավասարության և արդարության ապահովումն
է միջազգային հարաբերություններում։
Փափուկ իրավունքը բավականին մեծ ազդեցություն ունի նաև ներպետական իրավական համակարգի վրա։ Այսպիսի կարգավիճակ ունեցող միջազգային իրավական փաստաթղթերի բովանդակությունը իմպլեմենտացվում է ներպետական իրավական համակարգ։ Այսպես, օրինակ` Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի դրույթներն ուղենիշային դեր ունեին գրեթե բոլոր պետությունների ներպետական դատական ատյանների համար։
«Զարգացման իրավունքի մասին» հռչակագիրը կիրառվում է նաև պետությունների կողմից արտաքին քաղաքականության մշակման, տնտեսական հարաբերությունների վերլուծության ժամանակ։ Հռչակագրի դրույթներին համապատասխան
մշակվում են զարգացման իրավունքի արդյունավետ իրագործման մեխանիզմներ,
ներպետական միջոցառումներ՝ կայուն զարգացման գործընթացներ ապահովելու
համար։
Վերջապես անհրաժեշտ ենք համարում քննարկել այն հարցը, թե ինչ գործոններ
են նպաստում, որ Գլխավոր ասամբլեայի իրավաբանորեն ոչ պարտադիր բանաձևերը վերափոխվեն միջազգային սովորութային նորմերի։ Այս համատեքստում
կարելի է թվարկել բազմաթիվ գործոններ, ինչպիսիք են՝ բանաձևերի լեզուն, քվեարկության ընդհանուր արդյունքները, ներպետական իրավական համակարգում իմպլեմենտացիան, պետությունների պրակտիկան և այլն։
Բանաձևի ընդունման քվեարկության արդյունքները քննարկելու պարագայում
կարելի է եզրակացություններ անել զարգացման իրավունքի իրականացման նկատմամբ մասնակից պետությունների դիրքորոշման վերաբերյալ։ «Զարգացման իրա1

Տե´ս C.M. Chikin, Challenge of soft law, development and change in international law, 1989, p.
855.
2
Տե´ս Rene Jean Dupuy, Declaratory law anfd programmatiry law, A Quest for Universal Peace,
Leyden, p.252.
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վունքի մասին» հռչակագրի ընդունման համար հիմնականում կողմ են քվեարկել
զարգացող երկրները։ Արևմտյան ութ գերտերություններից վեցը ձեռնպահ է մնացել։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միակ պետությունն է, որ դեմ է քվեարկել «Զարգացման իրավունքի մասին» հռչակագրի ընդունմանը։
Վերջին տասնամյակում զարգացման իրավունքը կյանքի կոչելուն ուղղված գրեթե բոլոր բանաձևերն ընդունվել են միաձայն։ Այս քվերակության արդյունքները
փաստում են, որ չնայած զարգացման իրավունքի վերաբերյալ հիմնական միջազգային փաստաթղթերը իրավաբանորեն պարտադիր չեն, սակայն պետությունները
կարևորում են դրանք և պատրաստակամ են իրականացնել զարգացման գործընթացին նպաստող քաղաքականություն։
Զարգացման իրավունքի վերաբերյալ դրույթները հատուկ ուղղված չեն եղել միջազգային կազմակերպությունների գործունեությանը։ Սակայն մարդու իրավունքների մասին Աֆրիկյան խարտիայի մեջ զարգացման իրավունքի մասին հիմնադրույթները զետեղել են առանձին գլխում և նշված են որպես մարդու անխախտելի իրավունքներ։ Վերջին տարիների դատական իրավասություն ստացած՝ Մարդու իրավունքների աֆրիկյան դատարանի պրակտիկան կարող է դրական ազդեցություն ունենալ զարգացման իրավունքի ճանաչման և իրագործման համար։
Եզրափակելով փաստենք, որ միջազգային սովորութային իրավունքի նորմերի իրավական պարտադիրության վերաբերյալ տարակարծությունները «Զարգացման
իրավունքի մասին» հռչակագրի՝ որպես Գլխավոր ասամբլեայի բանաձևի իրավական բնորոշման վերաբերյալ վեճերը դեռևս շարունակվում են։ Սակայն այսօր, վերլուծելով պետությունների պրակտիկ գործունեությունը, նրանց արտաքին և ներքին
քաղաքականությունը, կարող ենք նշել, որ արդեն բարենպաստ պայմաններ են
ստեղծվում զարգացման իրավունքի հետագա իրավական ամրապնդման համար։
Զարգացած պետությունների կողմից զարգացման իրավունքի իրականացման
նկատմամբ հետևողական քաղաքականության իրականացումը, զարգացող պետություններին տրամադրվող շարունակական օգնությունները, այն միջազգային
գործիքակազմերն են, որոնց միջոցով ձևավորված պրակտիկան վերածվում է իրավաբանորեն պարտադիր նորմերի։ Հասկանալի է, որ միջազգային փոխօգնության
ձևավորված պրակտիկայում բացակայում է opinio juris-ը, որի արդյունքում էլ զարգացման իրավունքի իրականացման վերաբերյալ Միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից ընդնունված փաստաթղթերը չեն ընդունվում որպես միջազգային
իրավունքի աղբյուրներ։
«Զարգացման իրավունքի մասին» հռչակագիրը նաև բարոյական մեծ նշանակություն ունի զարգացող և զարգացած պետությունների միջև իրավահարաբերությունների կառուցման առումով։ Այն ուղենիշային է նաև մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների վերաբերյալ միջազգային իրավական ինստիտուտների
պրակտիկայի համար։
Կարևոր է նաև ընդգծել, որ հռչակագիրը ևս մեկ անգամ շեշտեց պետությունների
և միջազգային իրավունքի այլ սուբյեկտների միմյանց հետ համագործակցելու պարտավորությունը, որը մինչ այդ ուղղակիորեն նշված չէր զարգացման իրավունքի իրականացման վերաբերյալ միջազգային որևէ փաստաթղթում։
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Статья посвящена анализу правовой сущности понятия права на развитие,
которое является наиболее дискуссионным аспектом концепции права на
развитие в современном международном праве. В статье рассмотрен правовой
статус Декларации права на развитие в свете источников международного
публичного права, в частности, в соотношении с международным обычаем, в
отношении общих принципов права, а также мягкого права (soft law).

THE LEGAL STATUS OF THE CONCEPT OF THE RIGHT
TO DEVELOPMENT IN PUBLIC INTERNATIONAL LAW
Ani Simonyan

Lecturer at the YSU Chair of European and International Law
_______________________________

In this article the main legal problems concerning the legal status of the concept of
the right to development are discussed. The right to development is analysed in the
light of traditional and new sources of international law, such as international custom,
soft law, general principals of international law, legal consensus.
Բանալի բառեր – զարգացման իրավունք, զարգացման իրավունքի իրականացում,
միջազգային սովորույթ, փափուկ իրավունք, իրավական կոնսեսուս:
Ключевые слова: международный обычай, мягкое право, право на развитие, процесс
развития
Key words: Right to development, realization of the right to development, soft law,
recommendation, custom, customary law, opinio juris
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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, 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 վերնագիրը, համառոտագիրը, հեղինակի տվյալները և
բանալի բառեր՝ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն։
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 ...։
Վերջին էջում հեղինակը պարտադիր ստորագրում է, նշում կոնտակտային
տվյալները։

