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«ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Վահե Ստեփանյան
ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի վարիչ,
իրավաբանականգիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
_________________________________

Նաիրա Ալավերդյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ,
ՀՀ բնապահպանության նախարարության
աշխատակազմի քարտուղարության պետ,
ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության առաջին դասի խորհրդական
_________________________________

ՀՀ բազմաթիվ օրենսդրական ակտերում օգտագործվում է «պաշտոնատար
անձ» հասկացությունը: Սակայն այդ եզրույթի միասնական սահմանում դեռևս
մշակված չէ: Ինչպես նշում է Դ.Ն. Բախրախը. «Ցավոք «պաշտոնատար անձինք»
հասկացության միասնական սահմանում չկա թե դաշնային օրենսդրության (ՌԴ), թե
իրավագիտության մեջ, չնայած որ այն օգտագործվում է թե սահմանադրական, թե
վարչական, թե քրեական իրավունքում, ինչպես նաև իրավունքի այլ ճյուղերում»1:
Մինչդեռ «պաշտոնատար անձ» հասկացության հստակ սահմանումը թույլ կտա
զերծ մնալ դրա տարաբնույթ մեկնաբանություններից ու խառնաշփոթից և կարող է
նպաստել հասարակական հարաբերությունների համապատասխան ոլորտների իրավական կարգավորման արդյունավետության բարձրացմանը:
Այս հանգամանքն ակնհայտ է դառնում, եթե հաշվի առնենք, որ պաշտոնատար անձանց միջև լիազորությունների ոչ հակասական և հստակ տարանջատումը,
ինչպես նաև առանձին պաշտոնատար անձանց լիազորությունների օպտիմալ համակարգի ամրագրումը պետական իշխանության ամբողջ համակարգի արդյունավետ գործառնության անհրաժեշտ նախապայմանն են հանդիսանում: Բացի դրանից, «պաշտոնատար անձ» հասկացության սահմանումը կարևոր է նաև այն վարչաիրավական և քրեաիրավական նորմերի ճիշտ կիրառման համար, որոնք ամրագրում են պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության միջոցներ:
Կարծում ենք, որ այդ հասկացության ճիշտ սահմանման համար նախ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ «պաշտոնատար անձ» տերմինը կիրառելի է միայն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում որոշակի պաշտոններ
զբաղեցնող անձանց նկատմամբ: Հատկանշական է, որ 2015 թ. փոփոխված ՀՀ
Սահմանադրության 220 հոդվածից 13-ում օգտագործվում է «պաշտոնատար անձինք» եզրույթը, և բոլոր դեպքերում այն կիրառվում է բացառապես «պետական և
տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք» բառակապակցության մեջ:
Մինչդեռ, ՀՀ օրենսդրության մեջ այդ հասկացությունը կիրառվում է նաև
տնտեսավարող սուբյեկտներում որոշակի պաշտոններ զբաղեցնող անձանց
նկատմամբ: Այսպես` պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
1

Бахрах Д.Н. Административное право России, М., 2000, с.155.
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մարմինների վարչարարության իրականացման ոլորտի հարաբերությունները կարգավորող «Վարչարարության հիմունքները և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» ենթակետով «պաշտոնատար անձ» եզրույթը
կիրառվում է ոչ միայն պետական մարմիններում որոշակի պաշտոններ զբաղեցնող
անձանց, այլև իրավաբանական անձանց պատասխանատուների նկատմամբ:
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի մի շարք հոդվածներում (օրինակ՝ 1-ին հոդված 2-րդ մասի 2-րդ կետ, 3-րդ հոդված 3-րդ և 4-րդ մասեր, 4-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր, 6րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր, 7-րդ մասի «զ» կետ) «պաշտոնատար անձ» եզրույթը կիրառվում է ստուգում իրականացնող մարմնի պաշտոնյաների նկատմամբ, իսկ
մի շարք այլ հոդվածներում (օրինակ՝ 1-ին հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ և 7-րդ պարբերություններ, 3-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 4-րդ հոդվածի 3.1 մասի 4-րդ կետ, 6-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր)` տնտեսվարող սուբյեկտի ներկայացուցչի նկատմամբ:
Ստեղծված իրավիճակը շտկելու համար, կարծում ենք, քննարկվող օրենքների այն
իրավադրույթներում, որոնք վերաբերում են տնտեսավարող սուբյեկտներին, «պաշտոնատար անձ» բառակապակցությունը անհրաժեշտ է փոխարինել «պատասխանատու անձ» բառակապակցությամբ: Նման փոփոխության դեպքում «պաշտոնատար անձ» հասկացությունը կվերաբերի միայն ստուգում իրականացնող, այսինքն`
պետական մարմիններում որոշակի պաշտոններ զբաղեցնող անձանց։
«Պաշտոնատար անձ» հասկացության սահմանման համար կարևոր է նաև
պարզել դրա հարաբերակցությունը «հանրային ծառայող» տերմինի հետ: Վարչական իրավունքի գիտության բնագավառում բավականին տարածված է այն կարծիքը, որ «պաշտոնատար անձ» և «հանրային ծառայող» հասկացությունների միջև
գոյություն ունի տարբերություն. մասնավորապես, առաջիններն ունեն իշխանական
լիազորություններ, իսկ երկրորդները՝ ոչ։ Այդպիսի մոտեցում ամրագրված է նաև ՀՀ
Սահմանադրությամբ: Սահմանադրության այն բոլոր հոդվածներում, որոնցում կիրառվում է «պաշտոնատար անձ» եզրույթը, ամրագրվում, սահմանվում կամ սահմանափակվում են պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու
պաշտոնատար անձանց լիազորությունները: Հետևաբար կարելի է եզրահանգել,
որ ՀՀ Սահմանադրության համաձայն՝ պաշտոնատար անձինք են համարվում
նրանք, ովքեր օժտված են որոշակի սահմանադրական լիազորություններով: Հենց
այդ հատկանիշով «պաշտոնատար անձինք» իրենց իրավական կարգավիճակով
տարանջատվում են պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների աշխատակազմերում աշխատող քաղաքացիական ու համայնքային
ծառայողներից:
Պաշտոնատար անձանց միջև լիազորությունների առավել նպատակահարմար
տարանջատման համար կարևոր նշանակություն ունի նաև «լիազորություն» եզրույթի ճիշտ ընկալումը: Գրականության մեջ վերջինիս տրվում են տարբեր սահմանումներ։ Միևնույն ժամանակ, բոլոր հեղինակները միակարծիք են այն հարցում, որ
«լիազորություն» եզրույթը հավասարապես ներառում է պետական մարմնի կամ
պաշտոնատար անձի և՜ իրավունքները, և՜ պարտականությունները, որ լիազորությունն իրավունքների և պարտականությունների համակցություն է1:
1

Տե՜ս Авакян С.А. Правовое регулирование деятельности местных советов. М., 1980,
с. 22; Кутафин О. Е., Шеремет К. Ф. Компетенция местных советов. М., 1986, с.30-31;
Шаповал В.Н. Сравнительное конституционное право. М., 2007, с.118, 208-209;
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ. Երևան,
2016, էջ 70:
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«Լիազորություն» եզրույթի բովանդակության ճիշտ ընկալման համար կարևոր
նշանակություն ունի Յու. Ա. Տիխոմիրովի կողմից շեշտվող այն հանգամանքը, որ
«լիազորությունը» որոշ դեպքերում միայն իրավունք է (օրինակ՝ «կարող է» ձևակերպման պարագայում) կամ միայն պարտականություն 1 ։ Կարծում ենք, որ այս
դրույթն ունի կարևոր գործնական նշանակություն:
Իրավունք-լիազորությունների կապակցությամբ տարբեր պաշտոնատար անձանց միջև կարող են առաջանալ (և գործնականում առաջանում են) վեճեր, որոնց
կողմերից յուրաքանչյուրը փորձում է հիմնավորել, որ տվյալ լիազորությունը հենց
իր իրավասության շրջանակներում է: Ընդհակառակը` պարտականություն-լիազորությունների դեպքում պաշտոնատար անձանցից յուրաքանչյուրի մոտ կարող է առաջացնել ձգտում՝ հիմնավորելու, որ տվյալ լիազորությունների իրականացումն իր
իրավասությունից դուրս է: Վերջին իրավիճակն առավել վտանգավոր է, քանի որ
կարող է հանգեցնել մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների իրականացման և պաշտպանության ոլորտում բյուրոկրատական քաշքշուկների:
Ուստի հատկանշական է, որ 2015 թ. փոփոխված Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի 4-րդ կետով ամրագրվել է Սահմանադրական դատարանի նոր լիազորություն` Սահմանադրական դատարանը «լուծում է սահմանադրական մարմինների
միջև նրանց սահմանադրական լիազորությունների առնչությամբ առաջացող վեճերը»:
Պետք է հավասարակշռված լինեն նաև յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձի՝
օրենսդրությամբ ամրագրված իրավունք-լիազորություններն ու պարտականություն-լիազորությունները: Հակառակ դեպքում.
1. երբ իրավունքները շատ են, իսկ պարտականությունները՝ քիչ, ապա ավելանում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման վտանգը,
2. երբ իրավունքները քիչ են, իսկ պարտականությունները՝ շատ, ապա պաշտոնյան չի կարող արդյունավետ կատարել իր գործառույթները:
«Պաշտոնատար անձ» եզրույթի միատեսակ սահմանումը և ընկալումը արդիական են նաև վարչաիրավական և քրեաիրավական պատասխանատվության
միջոցների կիրառման ոլորտներում: Այստեղ շատ կարևոր է հասցեական դարձնել
ՀՀ Քրեական օրենսգրքի և ՀՀ «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների կիրառելիության շրջանակն ըստ անձանց։
Սակայն իրավական կարգավորման այս ոլորտում նույնպես բացակայում է
հստակությունը: ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 398-ը հոդվածում «պաշտոնատար անձինք» եզրույթն օգտագործված է 29 անգամ: Մասնավորապես` Օրենսգրքի 29-րդ
գլխի 308-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է.
«3. Սույն գլխում պաշտոնատար անձինք են`
1) մշտապես, ժամանակավորապես կամ առանձին լիազորությամբ իշխանության ներկայացուցչի գործառույթներ իրականացնող անձինք.
2) պետական մարմիններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում,
դրանց կազմակերպություններում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության
զինված ուժերում, Հայաստանի Հանրապետության այլ զորքերում և զինվորական
միավորումներում մշտապես, ժամանակավորապես կամ առանձին լիազորությամբ
կազմակերպական-տնօրինչական, վարչատնտեսական գործառույթներ իրականացնող անձինք»: Սակայն հոդվածի 4-րդ մասում «պաշտոնատար անձ» եզրույթն
1

Տե՜ս Тихомиров Ю. А. Теория компетенции. М., 2004, с. 53-66:
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օգտագործվում է ավելի լայն իմաստով՝ ներառելով միջազգային կառույցների աշխատակիցներին:
Ավելին, նույն հոդվածի 3-րդ մասով ամրագրված է, որ հոդվածով սահմանված
«պաշտոնատար անձինք» հասկացությունը կիրառելի է միայն ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 29-րդ գլխի համար («Սույն գլխում պաշտոնատար անձինք են`…»)։ Սակայն պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության միջոցներ են սահմանված
նաև Քրեական օրենսգրքի այլ գլուխների հոդվածներով, և այդ հոդվածները գործնականում կիրառվում են: Արդյունքում ստացվում է, որ քննարկվող դեպքերում օգտագործվում է օրենքի համանմանություն. համանմանությամբ կիրառվում է Քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի սահմանումը: Մինչդեռ իրավունքի տեսության
մեջ անընդունելի է համարվում, իսկ «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 88րդ հոդվածով ուղղակիորեն արգելվում է քրեական օրենքի անալոգիայով (համանմանությամբ) կիրառումը։
ՀՀ «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգրքի 327 հոդվածից 241-ում կիրառվում է «պաշտոնատար անձինք» եզրույթը: Մասնավորապես`
Օրենսգրքի 14-րդ հոդվածը կարգավորում է պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության հետ կապված հարաբերությունները։ Այդ հոդվածի համապատասխան՝ պաշտոնատար անձինք ենթակա են վարչական պատասխանատվության
այնպիսի վարչական իրավախախտումների համար, որոնք կապված են կառավարման կարգի, պետական ու հասարակական կարգի, բնության, բնակչության առողջության պահպանության ոլորտում սահմանված կանոնները և մյուս այն կանոնները չպահպանելու հետ, որոնց կատարման ապահովումը մտնում է նրանց պաշտոնեական պարտականությունների մեջ: Բայց ինչպես և մյուս դեպքերում, այս Օրենսգրքում նույնպես «պաշտոնատար անձ» եզրույթի սահմանում չի տրվում:
Այդպիսով, պետք է արձանագրել, որ ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենսդրական
այլ ակտերով բազմիցս կիրառվում է «Պաշտոնատար անձ» հասկացությունը: Սակայն Սահմանադրությամբ չի տրվում այդ հասկացության սահմանում: Որպես կանոն, քննարկվող հասկացության սահմանում չի տրվում նաև ՀՀ օրենքներով և նույնիսկ «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով, որի 4-րդ հոդվածը մանրամասն սահմանում է պետական և համայնքային բոլոր պաշտոնները, քաղաքական,
հայեցողական պաշտոնները, բարձրաստիճան պաշտոնները: Թերևս ստեղծված իրավիճակի հիմնական պատճառն այն է, որ իրավագիտության ոլորտում դեռևս
մշակված չէ քննարկվող հասկացության միասնական սահմանում: Մինչդեռ իրավունքի բոլոր ճյուղերի համար պաշտոնատար անձ հասկացության միասնական
սահմանման անհրաժեշտությունն ակնհայտ է: Այդպիսի սահմանումը պետք է լինի
ընդհանրական, իսկ անհրաժեշտության դեպքում հասարակական հարաբերությունների առանձին ոլորտներ կարգավորող օրենսդրական ակտերում կարող են
մտցվել որոշակի ճշգրտումներ1:
Իրավաբանական գրականության մեջ տրվում են «պաշտոնատար անձ» հասկացության տարբեր սահմանումներ: Կարելի է պնդել, որ առավել տարածված է
այն սահմանումը, որի համաձայն՝ «պաշտոնատար անձ է կոչվում այն ծառայողը,
որն իրավունք ունի իրականացնել ծառայողական իրավաբանական գործողություններ»2: Սկզբունքորեն համաձայն լինելով այդպիսի մոտեցման հետ՝ նշենք, այնուամենայնիվ, որ այսպիսի բնորոշման գործնական կիրառական հնարավորությունները շատ սահմանափակ են, քանի որ անորոշ է հենց «ծառայողական իրավա1
2

Տե´ս Бахрах Д.Н. Административное право России, с.156.
Նույն տեղում:
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բանական գործողություններ» բառակապակցությունը: Ուստի քննարկվող հասկացության հետագա հստակեցումը հնարավոր է «ծառայողական իրավաբանական
գործողություններ» բառակապակցության որոշակի միջոցով: Թերևս առավել կիրառելի կարող է լինել հետևյալ սահմանումը. պաշտոնատար անձ է կոչվում պետական կամ համայնքային այն ծառայողը, ով օժտված է անհատական իրավաստեղծ
կամ իրավակիրառ ակտեր ընդունելու լիազորությամբ կամ կոլեգիալ կարգով ընդունվող իրավաստեղծ կամ իրավակիրառ ակտերի ընդունման գործընթացին մասնակցելու լիազորությամբ: Այդպիսի միասնական սահմանում պետք է տրվի «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով: Ուստի օրենքի 4-րդ հոդվածը նպատակահարմար է լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 15-րդ կետով. «15. պաշտոնատար անձ` պետական կամ համայնքային ծառայողը, ով օժտված է անհատական իրավաստեղծ կամ իրավակիրառ ակտեր ընդունելու լիազորությամբ կամ կոլեգիալ կարգով ընդունվող իրավաստեղծ կամ իրավակիրառ ակտերի ընդունման
գործընթացին մասնակցելու լիազորությամբ»:

ПОНЯТИЕ «ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО» В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Ваге Степанян
Заведующий кафедрой европейского и международного права ЕГУ,
доктор юридических наук, профессор
____________________________

Наира Алавердян
Аспирант кафедры юриспруденции Академии государственного
управления Республики Армения,
Начальник секретариата аппарата министерства
охраны природы Республики Армения,
Советник первой категории гражданской службы РА
_____________________________

В законодательных актах РА часто применяется термин должностное лицо.
Однако однозначного определения этого понятия не существует. Между тем,
такое определение является необходимой предпосылкой для четкого
распределения полномочий между должностными лицами, а также для
правильного применения административно-правовых и уголовно-правовых норм,
устанавливающих ответственность должностных лиц.
В результате анализа законодательных актов РА, авторами выдвигается
следующее общее определение понятия должностного лица: должностным
лицом является государственный или муниципальный служащий, наделенный
полномочиями
принятия
индивидуальных
правоустановительных
либо
правоприменительных актов, либо участия в процессе принятия коллегиальных
правоустановительных либо правоприменительных актов.
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DEFINITION OF THE TERM “OFFICIAL PERSON” IN THE
LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Vahe Stapanyan
Head of the YSU Chair of European and International Law,
Doctor of Law, Professor
_______________________

Naira Alaverdyan
Post-graduate Student of the Department of Law
of the Academy Public Administration of the Republic of Armenia,
Head of the Secretariat of the Staff of the Ministry of Nature Protection of the RA,
Civil Service First Class Adviser
________________________

The term “official person” is often met in the legal acts of the RA, however there is
no actual legal act defining this term.
Whereas this definition is the important precondition for exact diversification of
authorities among official persons as well as for right application of administrative and
criminal law envisaged for official persons responsibilities.
In a result of analysis of the RA legal acts the following general definition is
suggested by the authors: the official person is the state or community service person
who has a law-making or law-applying individual authority to adopt legal acts or has a
collegial authority to participate in the adoption of lawmaking and law-applying legal
acts.
Բանալի բառեր – ՀՀ Սահմանադրություն, օրենսդրություն, հանրային ծառայող, պաշտոնատար անձ, լիազորություններ, իրավաբանական պատասխանատվություն
Ключевые слова: Конституция РА, законодательство, общественный служащий,
должностное лицо, полномочия, юридическая ответственность.
Key words: RA Constitution, legislation, public servant, official person, authority, legal liability.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՔՆՆԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ՈՐՊԵՍ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳ
Տիգրան Նաղդալյան
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
______________________________

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգում (այսուհետ՝ Հայեցակարգ) ամրագրված է, որ պառլամենտարիզմի ներկա
պահանջներին համապատասխան անհրաժեշտ մակարդակի պետք է բարձրացնել
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի դերը` արդյունավետ օրենսդրական գործունեության, վերահսկողական առաքելության, ինչպես նաև պետական իշխանության և կառավարման մարմինների ձևավորման գործում` սահմանադրական
անհրաժեշտ ու բավարար երաշխիքներ ստեղծելով խորհրդարանական փոքրամասնության արդյունավետ գործունեության և հակակշռող դերի ամրապնդման հարցերում1: Միաժամանակ, Հայեցակարգում ընդգծվում էր Ազգային ժողովի վերահսկողական գործունեության լիարժեք և խորհրդարանական փոքրամասնության հակակշռող դերի արդյունավետ իրականացման համար սահմանադրական մակարդակում
պատշաճ երաշխիքներ սահմանված չլինելու հանգամանքը2:
Դիտարկելով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի ինստիտուտը, ինչն առաջին անգամ է տեղ գտել ՀՀ սահմանադրական
իրավակարգավորումներում3, նկատում ենք, որ առկա են բազմաթիվ հարցեր, ո1

Տե′ս Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ,
Երևան, Տիգրան Մեծ, 2014, էջ 25:
2
Տե′ս նույն տեղում, էջ 44:
3
Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ քննիչ հանձնաժողովին առնչվող
հարցերը տարբեր պետություներ կարգավորել են հիմնականում երկու մոտեցումներով:
Առաջին դեպքում այս հանձնաժողովին վերաբերող առանցքային հարցերը հստակորեն
կարգավորվել են սահմանադրական մակարդակում, որոնք իրենց հետագա մանրամասն
կանոնակարգումն են ստացել խորհրդարանական հետաքննության մասին առանձին
օրենսդրական ակտերում կամ պառլամենտի կանոնակարգերում (Գերմանիա, Իսպանիա,
Իտալիա, Մակեդոնիա, Պորտուգալիա, Չեխիա, Խորվաթիա, Լյուքսեմբուրգ, Ալբանիա,
Ուկրաինա, Լեհաստան և այլն) (տե′ս օրինակ՝ http://worldconstitutions.ru, Якимова Е.М.
Парламентские расследования как форма парламентского контроля: опыт России и
Германии// Право и законодательство, էջ 113 (http://cyberleninka.ru): Երկրորդ դեպքում
սահմանադրությունում քննիչ հանձնաժողովին վերաբերող կարգավորումները բացակայում
են, սակայն դրանում առկա որոշ դրույթների հիման վրա ընթացիկ օրենսդրական ակտերով
սահմանվում է քննիչ հանձնաժողովի ինստիտուտը (ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Անգլիա, ՌԴ,
Բելառուս և այլն) (տե′ս օրինակ՝ Спиридонов А.А. Институт парламентских расследований
в Российской Федерации: конституционно-правовое исследование (Диссертация на
соискание ученой степени кандидата юридических наук). М., 2008, էջ 53 (http://newdisser.ru/product_info.php?products_id=954838): Ուշագրավ է հատկապես Ռուսաստանի
Դաշնությունում քննիչ հանձնաժողովի զարգացման պատմությունը: Մինչև «Ռուսաստանի
Դաշնության Դաշնային ժողովի խորհրդարանական հետաքննության մասին» 2005
թվականի դեկտեմբերի 7-ի դաշնային օրենքի ընդունումը պրակտիկայում արդեն իսկ
կիրառում էր գտել խորհրդարանական հետաքննությունը ինչպես դաշնության, այնպես էլ
սուբյեկտների մակարդակով (տե′ս Трошев Д.Б. Парламентские расследования как форма
контроля Федерального Собрания Российской Федерации за деятельностью федеральных органов государственной власти (Диссертация на соискание ученой степени
кандидата юридических наук). М., 2008, էջ 64 (http://new-disser.ru/product_info.php?
products_id=954920):
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րոնք միջազգային լավագույն փորձի և ազգային առանձնահատկությունների համադրմամբ պետք է իրենց լուծումը գտնեն ՀՀ իրավական համակարգում: Մասնավորապես, ինչպես գիտական, այնպես էլ գործնական մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման, իրավական կարգավիճակի, քննության առարկայի, գործունեության կազմակերպման, պետական իշխանության տարբեր մարմինների հետ փոխգործակցության, քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակացող անձանց իրավունքների ու պարտականությանների կանոնակարգման հետ կապված հարաբերությունների ուսումնասիրությունը:
Անհրաժեշտ է նշել, որ պառլամենտարիզմի հարուստ փորձ ունեցող երկրներում քննիչ հանձնաժողովի՝ որպես խորհրդարանական վերահսկողության կառուցակարգի, կարևորությունը շատ վաղուց են գիտակցել, և դրանք կիրառվել են բավականին արդյունավետ1: Մասնավորապես, Մեծ Բրիտանիայում խորհրդարանական հետաքննություն առաջին անգամ իրականացվել է դեռևս 1720 թ. (քննության
առարկա է եղել «Հարավային ծովեր» ֆինանսական կազմակերպության սնանկացման հարցը), իսկ ԱՄՆ-ում՝ 1792 թվականին (քննության է ենթարկվել հնդկացիների
կողմից ԱՄՆ զինված ուժերի վրա կատարված հարձակման հանգամանքները, որի
հետևանքով սպանվել էր 600 զինվորական)2:
Եվրոպական միության հիմնադրման պայմանագրում ևս (198-րդ հոդված) նախատեսված է համայնքի իրավունքի ենթադրյալ խախտումները բացահայտելու
կամ ոչ արդյունավետ կառավարման դեպքերը քննելու համար Եվրոպական պառլամենտում ժամանակավոր քննիչ կոմիտեներ ստեղծելու իրավական հնարավորությունը3:
Վերջին տարիներին հետաքննություն իրականացնելու խորհրդարանների լիազորությունը լայն տարածում է ստացել նաև նախկին Խորհրդային Միության հանրապետություններում (Ռուսատան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուզբեկստան)4:
Հայաստանի Հանրապետությունում քննիչ հանձնաժողովի ինստիտուտը թեև
առաջին անգամ է համակարգային ձևով ներդրվել, սակայն Հայաստանի բոլոր երեք հանրապետությունների ժամանակ առկա են եղել գրեթե համանման կառուցակարգեր (իհարկե միանգամայն այլ օրենսդրական կարգավորումներով): Այսպես,
Հայաստանի առաջին Հանրապետության Խորհրդի 1918թ. օգոստոսի 6-ի նիստում
խորհրդարանը որոշել էր կազմել նաև հարցապնդումների հանձնաժողով: Համաձայն «Հայաստանի Խորհրդի հրահանգի» 83-րդ հոդվածի` խորհրդարանը, լսելով
կառավարության բացատրությունները հարցապնդման կապակցությամբ, կարող էր
հինգ պատգամավորների հայտարարության հիման վրա հարցապնդումը հանձնել
հանձնաժողովին: Վերջինս պարտավոր էր խորհրդարանի սահմանած ժամկետում
հարցապնդման վերաբերյալ տալ եզրակացություն: Հարցապնդումների հանձնաժողովը երբեմն անվանել են քննիչ հանձնաժողով, որովհետև այն քննում էր հարցապնդման առիթ ծառայած փաստերը, կազմում եզրակացություն և ներկայացնում
խորհրդարանին5:
1

Տե′ս օրինակ՝ Колибаб А.К. Парламентский контроль в Италии //Институт конституционного права иностранных государств, М., 2002, էջ 301, Лафитский В.И. Контрольные
полномочия Конгресса США //Институт конституционного права иностранных государств,
М., 2002, էջ 330, Пилипенко А.Н. Парламентский контроль во Франции //Институт
конституционного права иностранных государств, М., 2002, էջ 341:
2
Տե′ս Спиридонов А.А. նշվ. աշխ., էջ 45-46, (http://new-disser.ru/product_info.php?
products_id=954838):
3
Տե′ս http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=en&reference=RULE-198:
4
Տե′ս Спиридонов А.А. նշվ. աշխ., էջ 47, (http://new-disser.ru/product_info.php?products_id=
954838):
5
Տե′ս Վաղարշյան Ա.Գ. Հայաստանի առաջին հանրապետության օրենսդիր իշխանության
համակարգը (1918-1920թթ.), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջ 204:
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Խորհրդային Միության տարիներին քննիչ հանձնաժողովի վերաբերյալ իրավադրույթներ առկա էին ինչպես համամիութենական, այնպես էլ ազգային սահմանադրություներում: Ըստ ԽՍՀՄ 1977 թվականի սահմանադրության1 125-րդ հոդվածի (2-րդ մաս)՝ ԽՍՀՄ Գերագույն խորհուրդը անհրաժեշտության դեպքում ստեղծում էր քննիչ հանձնաժողով ցանկացած հարցով: Համանման նորմ սահմանված էր
նաև ՀԽՍՀ 1978 թվականի սահմանադրությամբ2 (113-րդ հոդված):
Ինչ վերաբերում է 1995 թվականի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը, ապա դրա 73-րդ հոդվածում նախատեսվեց միայն ժամանակավոր
հանձնաժողովների ինստիտուտը3, որոնք կարող էին ստեղծվել առանձին օրենքների նախագծերի նախնական քննարկման կամ որոշակի իրադարձությունների և
փաստերի մասին Ազգային ժողովին եզրակացություներ, տեղեկանքներ ներկայացնելու համար: Ժամանակավոր հանձնաժողովների գործունեության պրակտիկան,
սակայն, ցույց է տալիս, որ դրանք իրենց գործունեության ընթացքում շոշափելի
արդյունքների չեն հասել: Սա, առաջին հերթին, պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովները գործուն վերահսկողական լիազորություններով, ըստ էության, օժտված չէին: Հարկ է նաև
փաստել, որ այսպիսի հանձնաժողովները, որպես կանոն, ստեղծվել են՝ ելնելով
քաղաքական նպատակահարմարությունից՝ պայմանավորված պետության մեջ առկա քաղաքական իրավիճակով, և իրենց գործունեության ընթացքում լուծել առավելապես քաղաքական խնդիրներ4:
Անհրաժեշտ է նշել, որ քննիչ հանձնաժողովներն արտասահմանյան երկրների
սահմանադրական իրավունքում դիտվում են որպես խորհրդարանական փոքրամասնությանը պատկանող իրավական գործիք՝ ի հակակշիռ քաղաքական իշխող
ուժի 5 : Դա բացատրվում է այն հանգամանքով, որ հատկապես կառավարման
խորհրդարանական ձև ունեցող պետություններում կառավարությունը հենվում է
խորհրդարանում քաղաքական մեծամասնության վրա, որի հետ կազմում է մեկ
միասնական քաղաքական թիմ (բացառություն են քաղաքական կոալիցիաները), և ,
1

Տե′ս Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության Սահմանադրություն (ընդունվել է ՍՍՀՄ իններորդ գումարման Գերագույն Սովետի յոթերորդ արտահերթ
նստաշրջանում, 1977թ. հոկտեմբերի 7), «Հայաստան» հրատ., Երևան, 1979թ., էջ 46:
2
Տե′ս Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության Սահմանադրություն
(ընդունվել է Հայկական ՍՍՀ իններորդ գումարման Գերագույն Սովետի արտահերթ
յոթերորդ նստաշրջանում, 1978թ. ապրիլի 14), «Հայաստան» հրատ., Երևան, 1979թ., էջ 42:
3
Ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ հինգերորդ գումարման (2012-2017թթ.) ՀՀ
Ազգային ժողովում ստեղծվել է ընդամենը մեկ ժամանակավոր հանձնաժողով, մինչդեռ
ընդդիմադիր
խմբակցությունների
պատգամավորների
կողմից
ներկայացվել
է
ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու տասնմեկ նախաձեռնություն: Չորրորդ
գումարման (2007-2012թթ.) խորհրդարանում ստեղծվել է մեկ, երրորդ գումարման (20032007թթ.) խորհրդարանում՝ երեք, երկրորդ գումարման (1999-2003թթ.) խորհրդարանում՝
չորս, առաջին գումարման (1995-1999թթ.) խորհրդարանում՝ երկու ժամանակավոր
հանձնաժողովներ (տե′ս http://www.parliament.am/intranet):
4
Տե′ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանդրության մեկնաբանություններ /ընդհանուր
խմբագրությամբ՝ Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք», 2010, էջ 760:
5
Տե′ս օրինակ՝ Yamamoto H. Tools for parliamentary oversight a comparative analysis 88
national parliaments, 2007, էջ 42, (http://www.ipu.org/PDF/publications/oversight08-e.pdf),
Коврякова Е.В. Особенности парламентского контроля в парламентарной республике (на
примере ФРГ) //Журнал российского права, №6, 2004, էջ 143-150 (http://www.vuzllib.su),
Якимова Е.М. Парламентские расследования как форма парламентского контроля: опыт
России и Германии// Право и законодательство, էջ 112, (http://cyberleninka.ru), Օ.
Լուխտերհանդթ. Քննիչ հանձնաժողովների ինստիտուտի ներմուծումը ՀՀ Ազգային ժողովի
նոր կանոնակարգի մեջ, Պառլամենտական վերահսկողության հարցերի շուրջ գիտաժողովի
նյութեր, Երևան, 2016, էջ 2:
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բնականաբար, խորհրդարանական մեծամասնությունը շատ դեպքերում շահագրգռված չէ բացահայտելու կառավարության գործունեության մեջ առկա այս
կամ այն թերություններն ու բացթողումները: Նման պայմաններում ժողովրդավարական և իրավական պետություններում առաջնահերթ նշանակություն է ձեռք բերում օրենսդրական ակտերում այնպիսի կարգավորումներ նախատեսելը, որոնց
միջոցով խորհրդարանական փոքրամասնությունը, առանց քաղաքական մեծամասնության կամարտահայտության, հնարավորություն ունենա արդյունավետորեն
վերահսկել գործադիր իշխանությանը:
Այս առումով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության (այսուհետ՝
Սահմանադրություն) մեջ 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին կատարված փոփոխությունները,1 ընդհանուր առմամբ, համապատասխանում են միջազգային առաջավոր փորձին: Նույնը, սակայն, չենք կարող ասել «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում 2 (այսուհետ՝
Կանոնակարգ) առկա որոշ իրավական կարգավորումների վերաբերյալ:
Այսպես, Սահմանադրության 108-րդ հոդվածի (1-ին մաս) համաձայն՝ պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդի պահանջով, Ազգային ժողովի
իրավասության մեջ մտնող և հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերին
վերաբերող փաստերը պարզելու և դրանք Ազգային ժողով ներկայացնելու նպատակով, իրավունքի ուժով ստեղծվում է Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով:
Ըստ Կանոնակարգի 20-րդ հոդվածի (3-րդ մասի 1-ին կետ)՝ քննիչ հանձնաժողով
ստեղծելու պահանջն Ազգային ժողովի նախագահին է ներկայացվում պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդի գրավոր դիմումով, որտեղ նշվում
են հանձնաժողովի քննության առարկան և իրավասության ոլորտը:
Վկայակոչված իրավադրույթների վերլուծությունից բխում է, որ, նախ, քննիչ
հանձնաժողով ստեղծելու համար բավական է ընդամենը պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդի (այդ թվում՝ Ազգային ժողովում առկա որոշակի
փոքրամասնության) պահանջը: Բացի այդ, ի տարբերություն եվրոպական մի շարք
պետությունների, որտեղ քննիչ հանձնաժողով ձևավորելու համար անհրաժեշտ է
պառլամենտի որոշում3, Հայաստանի Հանրապետությունում քննիչ հանձնաժողովը
ստեղծվում է իրավունքի ուժով (ex jure): Այսինքն՝ հանձնաժողովի ստեղծման համար անհրաժեշտ իրավական միակ պահանջը պատգամավորների ընդհանուր թվի
առնվազն մեկ քառորդի՝ օրենքով սահմանված կարգով ներկայացված կամահայտնությունն է: Ընդ որում, խորհրդարանական փոքրամասնության նախաձեռնությամբ
ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի քննության առարկան ձևակերպվում է վերջինիս
1

Տե′ս ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում, Հոդ. 1118:
Ընդունվել է 16.12.2016թ., ուժի մեջ է մտել 14.01.2017թ.: Տե′ս ՀՀՊՏ 2017.01.25/5(1280):
3
Տե′ս օրինակ` Ֆրանսիա, Գերմանիա, Պորտուգալիա, Իսպանիա և այլն,
(http://worldconstitutions.ru): Ֆրանսիայի պառլամենտի ստորին պալատում քննիչ հանձնաժողովի ձևավորման վերաբերյալ որոշումն ընդունվում է պատգամավորների ընդհանուր
թվի ձայների մեծամասնությամբ: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ազգային ժողովում
մեծամասնություն կազմում են կառավարության կողմնակիցները՝ վերջիններս իրական հնարավորություն ունեն կանխել նման հանձնաժողովի կազմավորումը: Արդյունքում ստեղծվել է
մի իրավիճակ, երբ կառավարության գործունեության որոշակի ոլորտների վերաբերյալ
քննություն իրականացնող հանձնաժողովի ձևավորման հարցի լուծումը կախված է հենց կառավարության դիրքորոշումից (տե′ս օրինակ՝ Коврякова Е.В. Парламентский контроль в
зарубежных странах (Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических
наук). М., 2002, էջ 94-97, (http://new-disser.ru/product_info.php?products_id=956189), Եք Լ.
Ֆրանսիայում պառլամենտական վերահսկողության մեխանիզմների, այդ թվում՝ քննիչ հանձնաժողովների ընդհանուր նկարագիրը// Պառլամենտական վերահսկողության հարցերի
շուրջ գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2016, էջ 7:
2

Государство и право

15

կողմից, և քաղաքական մեծամասնությունը չի կարող որևէ ձևով այն փոփոխության
ենթարկել1:
Խորհրդարանական փոքրամասնության շահերի պաշտպանության տեսանկյունից Սահմանդրության 108-րդ հոդվածը (2-րդ մաս) պարունակում է հաջորդ կարևոր դրույթն առ այն, որ քննիչ հանձնաժողովում նախագահում է պահանջը ներկայացնող պատգամավորներից մեկը: Փոքրամասնության նախաձեռնությամբ ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի գործունեությունն արդյունավետ կազմակերպելու առումով, սակայն, մտահոգիչ են Կանոնակարգի 21-րդ հոդվածում (3-րդ մաս) սահմանված հետևյալ իրավակարգավորումները.
ա) քննիչ հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է (գրանցվել է) հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին,
բ) քննիչ հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են նրա անդամների ձայների մեծամասնությամբ:
Վերոնշյալ իրավական դրույթները հնարավորություն են տալիս քաղաքական
մեծամասնությանը ցանկության դեպքում կազմալուծել խորհրդարանական փոքրամասնության նախաձեռնությամբ ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքը և հասնել հանձնաժողովի լիազորությունների դադարեցմանը: Նշված նպատակն իրագործելու համար խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչները կարող են ուղղակի չներկայանալ քննիչ հանձնաժողովի նիստերին, որպիսի
պայմաններում քննիչ հանձնաժողովի նիստը չի կարող լինել իրավազոր2: Նման
հետևություն անելու համար հարկ է ուշադրություն դարձնել Սահմանադրության
108-րդ հոդվածին (2-րդ մաս` քննիչ հանձնաժողովում տեղերը բաշխվում են
խմբակցություններում ընդգրկված պատգամավորների թվի համամասնությամբ) 3 ,
ինչպես նաև Կանոնակարգի 26-րդ հոդվածին (1-ին մասի 2-րդ կետ` քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունները ավարտվում են հանձնաժողովի լիազորությունների
ժամկետն ավարտվելու դեպքում, եթե մինչ այդ զեկույցը չի ներկայացվել Ազգային
ժողովի քննարկմանը): Ստացվում է, որ իշխող քաղաքական ուժը միշտ էլ մեծամասնություն է կազմելու քննիչ հանձնաժողովում, և նիստերին իր անդամների չներ1

«Գրմանիայի Բունդեսթագի քննիչ հանձնաժողովի իրավունքի կարգավորման մասին» օրենքի (ընդունվել է 19.06.2001թ.) 2-րդ հոդվածում (2-րդ մաս) սահմանված է, որ քննիչ
հանձնաժողովի ստեղծման մասին Բունդեսթագի որոշմամբ չի կարող փոփոխվել դիմումի
մեջ նշված քննության առարկան, եթե դիմողները փոփոխություն կատարելու համար իրենց
համաձայնությունը
չեն
տվել
(տե′ս
https://www.gesetze-im-internet.de/puag/
BJNR114210001.html):
2
«Գրմանիայի Բունդեսթագի քննիչ հանձնաժողովի իրավունքի կարգավորման մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածում ամրագրված է, որ քննիչ հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե
նիստին ներկա է նրա անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին: Միաժամանակ, նույն հոդվածում նախատեսված է, որ եթե որոշում է ընդունվում իրավազորության բացակայության
մասին, ապա նիստը նախագահողն անմիջապես ընդհատում է նիստը որոշակի ժամանակով, որի ավարտից հետո նիստը համարվում է իրավազոր անգամ այն դեպքում, երբ նիստին ներկա չէ հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին (տե′ս
https://www.gesetze-im-internet.de/puag/BJNR114210001.html):
3
Քննիչ հանձնաժողովում տեղերի բաշխման համամասնության պահանջն առկա է նաև Իտալիայի, Իսպանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Խորվաթիայի, Լեհաստանի, Ռումինիայի,
Չեխիայի և բազմաթիվ այլ պետությունների իրավական ակտերում (տե′ս օրինակ՝
http://www.concourt.am): Սրա հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ խորհրդարանի մաս
կազմող մարմինները միմիայն այն դեպքում են ժողովրդական լեգիտիմացիայով կազմված,
եթե ներկայացնում են վերջինիս փոքրացված արտապատկերը: ՀՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովները նույնպես ստեղծվում են այս սկզբունքով (Սահմանդրության 106
հոդվածի 2-րդ մաս):
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կայանալու միջոցով հեշտությամբ կարող է հասնել դրանց իրավազորության պահանջը չապահովելուն: Արդյունքում, խորհրդարանական մեծամասնությունը նման
գործելակերպով Կանոնակարգի 26-րդ հոդվածի (1-ին մասի 2-րդ կետ) ուժով՝ կարող է հասնել խորհրդարանական փոքրամասնության նախաձեռնությամբ ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունների դադարեցմանը:
Ներկայացված իրավական խնդրի հետ համակարգային առումով փոխկապակցված է նաև Կանոնակարգի 25-րդ հոդվածը (2-րդ մաս), ըստ որի՝ եթե քննիչ
հանձնաժողովի անդամների առնվազն մեկ քառորդը զեկույցի վերաբերյալ ունի
հատուկ կարծիք1, ապա նրանց ներկայացուցիչը կարող է Ազգային ժողովի նիստում զեկույցի քննարկման ընթացքում հանդես գալ հարակից զեկուցմամբ` ներկայացնելով հատուկ կարծիքը: Այս առումով կարող է ստեղծվել իրավիճակ, երբ
խորհրդարանական մեծամասնությունը թեև ապահովի քննիչ հանձնաժողովի իրավազորության պահանջը, սակայն, քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, հասնի այն բանին, որ քննիչ հանձնաժողովը չներկայացնի զեկույց: Սա միանգամայն հնարավոր է՝ նկատի ունենալով այն, որ հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են նրա անդամների ձայների մեծամասնությամբ: Տվյալ դեպքում խորհրդարանական փոքրամասնությունը, ըստ էության, զրկվում է հատուկ կարծիք ներկայացնելու հնարավորությունից, քանի որ, ըստ հիշյալ իրավական նորմի, նախ
պետք է առկա լինի քննիչ հանձնաժողովի կողմից կազմված զեկույց, որից հետո
նոր, եթե խորհրդարանական փոքրամասնությունը համաձայն չլինի զեկույցի կամ
դրա առանձին մասերի հետ, հնարավորություն ունենա ներկայացնելու իր հատուկ
կարծիքը: Հետևաբար կարող ենք եզրահանգել, որ հատուկ կարծիք ներկայացնելու խորհրդարանական փոքրամասնության իրավունքը, Կանոնակարգում առկա իրավակարգավորմամբ, նույնպես կարող է առարկայազուրկ լինել՝ կախված քաղաքական մեծամասնության կամքից:
Այսպիսի դեպքերը բացառելու համար, կարծում ենք, հարկ է Կանոնակարգում
կատարել փոփոխություն՝ քննիչ հանձնաժողովի նիստի իրավազորության համար
սահմանելով անդամների ընդհանուր թվի մեկ քառորդի իրավական պահանջ, ինչը
համահունչ կլինի Սահմանդրության 108-րդ հոդվածի 1-ին2 և 3-րդ 3 մասերի իրավադրույթներին: Բացի այդ, անհրաժեշտ է Կանոնակարգում կատարել լրացում՝
նախատեսելով, որ եթե քննիչ հանձնաժողովն Ազգային ժողովին զեկույց չի ներկայացնում (այդ թվում՝ նաև Կանոնակարգի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում
սահմանված հիմքով), ապա խորհրդարանական փոքրամասնությունը կարող է Ազգային ժողովին ներկայացնել զեկույցի իր տարբերակը:
1

Հարկ է նկատել, որ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության
սահմանադրական օրենքի նախագծի նախնական տարբերակում բացակայում էր քննիչ
հանձնաժողովի զեկույցի վերաբերյալ հատուկ կարծիք ներկայացնելու իրավադրույթը, որով
խորհրդարանական փոքրամասնության իրավունքներն անհիմն սահմանափակվում էին: ՀՀ
ԱԺ պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական
հանձնաժողովի ներկայացած առաջարկության հիման վրա Կանոնակարգի վերջնական
տեքստում տեղ գտավ քննիչ հանձնաժողովի անդամների առնվազն մեկ քառորդի կողմից
զեկույցի վերաբերյալ հատուկ կարծիք ներկայացնելու իրավական հնարավորությունը (տե′ս
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=8408&Reading=0):
2
«Պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդի պահանջով, ...., իրավունքի
ուժով ստեղծվում է Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով»:
3
«Քննիչ հանձնաժողովի անդամների առնվազն մեկ քառորդի պահանջով պետական և
տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք պարտավոր են
հանձնաժողովին տրամադրել հանձնաժողովի իրավասության ոլորտին վերաբերող
անհրաժեշտ տեղեկություններ, ....»:
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Քննիչ հանձնաժողովի ինստիտուտի ներդրման դեպքում լուծում պահանջող
առնացքային հարցերից մեկն էլ այն է, թե որ մարմինը պետք է կոչված լինի որոշում
կայացնելու և լուծելու այն վեճերը, որոնք մի դեպքում կարող են առաջանալ խորհրդարանի ներսում (քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման կապակցությամբ), իսկ մյուս
դեպքում՝ քննիչ հանձնաժողովի և պետական այլ մարմինների միջև (ինչպես քննիչ
հանձնաժողովի քննության առարկայի և իրավասության ոլորտի, այնպես էլ ապացույցների ձեռքբերման կապակցությամբ): Ինչպես միջազգային փորձն է վկայում,
նշված վեճերն անխուսափելի են և բնորոշ են անգամ զարգացած ժողովրդավարական պետություններին1: Դա պայմանավորված է նախևառաջ այն հանգամանքով, որ
քննիչ հանձնաժողովների քննության առարկան շատ դեպքերում հայտնվում է տարբեր շահերի բախման կիզակետում: Բացի այդ, քննիչ հանձնաժողովներին առնչվող
բոլոր հարցերը օրենսդրի կողմից սպառիչ չեն կարող կարգավորվել, և բնական է, որ
որոշ դեպքերում առանձին հարցերի վերաբերյալ կարող են լինել անհամաձայնություններ և տարակարծություններ: Նման իրավիճակներ հիմնականում առաջանում են
խորհրդարանական մեծամասնության և փոքրամասնության, ինչպես նաև կառավարության և խորհրդարանական ընդդիմության միջև: Ուստի անհրաժեշտ է անկախ և
անաչառ մի այնպիսի մարմին, որն ունակ լինի օբյեկտիվորեն լուծելու այս վեճերը:
Մեր համոզմամբ, այդ մարմնի դերում, ելնելով իշխանությունների բաժանման ու հավասարակշռման սահմանադրաիրավական սկզբունքից, կարող է հանդես գալ բացառապես դատական իշխանությունը:
Հարկ է ընդգծել, որ Կանոնակարգում վերոգրյալի կապակցությամբ գործնական մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք առանցքային հարցերի որևէ անդրադարձ չի կատարվել, ինչպես նաև դրանում տեղ են գտել որոշ թերի և ոչ համալիր
իրավակարգավորումներ: Մասնավորապես, այդպիսի հարցերի շարքին են դասվում.
1) Կանոնակարգի 20-րդ հոդվածի (5-րդ մասի 1-ին կետ) համաձայն՝ եթե դիմումն անհրաժեշտ թվով պատգամավորներ չեն ստորագրել, կամ այն սույն հոդվածի
3-րդ 2 կամ 4-րդ 3 մասերի պահանջներին չի համապատասխանում և երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում դրանց չի համապատասխանեցվում, ապա Ազգային
ժողովի նախագահը վերադարձնում է դիմումը՝ նշելով պատճառների մասին:
Իրավադրույթի համակարգային վերլուծությունից հետևում է, որ օրենսդիրն Ազգային ժողովի նախագահին օժտել է քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու համար ներկայացված դիմումի՝ Կանոնակարգով սահմանված իրավական անհրաժեշտ պահանջներին համապատասխանությունը ստուգելու իրավասությամբ: Եթե դիմումն անհրաժեշտ թվով պատգամավորների կողմից ստորագրված լինելու փաստը ստուգելն իրենից բարդություն չի ներկայացնում, ապա նույնը չի կարելի ասել քննության առարկայի և իրավասության ոլորտի մասին, որովհետև օրենսդրական ակտերով հստակ
սահմանված չեն ո´չ քննիչ հանձնաժողովի քննության առարկան (քննության ենթա1

Տե′ս օրինակ՝ Ք. Դեգենհարթ. Կառավարության գործունեության մասին տեղեկացված
լինելու պառլամենտի իրավունքը՝ համաձայն Գերմանիայի Սահմանադրական դատարանի
պրակտիկայի// Պառլամենտական վերահսկողության հարցերի շուրջ գիտաժողովի նյութեր,
Երևան, 2016, էջ 8:
2
«Քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու պահանջն Ազգային ժողովի նախագահին է
ներկայացվում պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդի գրավոր
դիմումով, որտեղ նշվում են հանձնաժողովի՝ 1) քննության առարկան և իրավասության
ոլորտը, 2) նախագահի անունը, ազգանունը, բացառությամբ՝ սույն հոդվածի 2-րդ մասում
նշված դեպքի, 3) լիազորությունների ժամկետը»:
3
«Բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված դեպքի՝ դիմումին կցվում է քննիչ
հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու մասին Ազգային ժողովի որոշման
նախագիծ»:
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կա հարցերի շրջանակը) և ո´չ էլ իրավասության ոլորտը : Այսպիսով, օբյեկտիվ
կամ սուբյեկտիվ տարբեր պատճառներով կարող են առաջանալ վեճեր, որոնց
լուծման մասին օրենսդիրը Կանոնակարգով որևէ իրավակարգավորում չի նախատեսել: Այս առումով հնարավոր են իրավավիճակներ, երբ քննության առարկան
հստակ նշված լինի, և հարցը գտնվի Ազգային ժողովի իրավասության ոլորտում,
սակայն Ազգային ժողովի նախագահը քաղաքական կամ այլ դրդապատճառներով
փորձի խոչընդոտել քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը2:
2) Հնարավոր են նաև իրավիճակներ, երբ քննիչ հանձնաժողովն արդեն իսկ
ձևավորված լինի, սակայն Կառավարությունը գտնի, որ քննիչ հանձնաժողովը
ստեղծվել է այնպիսի հարցերին վերաբերող փաստերը պարզելու նպատակով, որոնք չեն մտնում Ազգային ժողովի իրավասության մեջ, կամ թեև քննվող հարցերը
գտնվում են Ազգային ժողովի իրավասության ոլորտում, սակայն քննիչ հանձնաժողովը քննության ընթացքում շեղվել է դրանցից: Այստեղ հարկ է հիշատակել Կանոնակարգի 23-րդ հոդվածի (1-ին մաս) իրավակարգավորումը, համաձայն որի՝ քննիչ
հանձնաժողովի գործունեությունը չի կարող դուրս գալ Ազգային ժողովի իրավասության մեջ մտնող հարցերի շրջանակից: Այս դեպքում արդեն վեճ է առաջանում
Կառավարության և խորհրդարանի (առավելապես խորհրդարանական փոքրամասնության) միջև:
Կարծում ենք՝ նկարագրված խնդիրների միակ տրամաբանական լուծումը
նման դեպքերը որպես սահմանադրական մարմինների միջև նրանց սահմանադրական լիազորությունների առնչությամբ առաջացող վեճեր դիտելն է, որոնց լուծման
լիազորությունը Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի (4-րդ կետ)3 ուժով վերապահված է ՀՀ Սահմանադրական դատարանին:
3) Գործնականում հնարավոր է` ծագեն նաև այնպիսի վեճեր, որոնք առնչվեն
ՀՀ Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի գործունեության կազմակերպմանը: Արտասահմանյան երկրների խորհրդարանական հետաքննության պրակտիկայի ուսումնասիրությունից երևում է, որ վեճեր առավելապես առաջանում են քննիչ հանձնաժողովի կողմից պահանջված տեղեկատվության տրամադրման կապակցությամբ4: Գործադիր իշխանության մարմինները որոշ դեպքերում մերժում են հայցվող
նյութերի տրամադրումը՝ պատճառաբանելով, որ դրանք պարունակում են օրենքով
պահպանվող գաղտնի տեղեկություններ, սակայն միշտ չէ, որ հանձնաժողովը համակարծիք է լինում ներկայացված դիրքորոշմանը: Վերջինս կարող է հանգել այն
1
Այս առումով հատկանշական է «Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի խորհրդարանական հետաքննության մասին» դաշնային օրենքի 4-րդ հոդվածում առկա իրավակարգավորումը, որով սպառիչ սահմանվել են ինչպես խորհրդարանական հետաքննության առարկան (քննության ենթակա հարցերի շրջանակը), այնպես էլ այն հարցերը, որոնք չեն կարող քննարկման առարկա դառնալ խորհրդարանական հետաքննության շրջանակներում
(https://rg.ru/2005/12/29/rassledovanie-dok.html):
2
«Գերմանիայի Բունդեսթագի քննիչ հանձնաժողովների իրավունքի կարգավորման մասին»
օրենքը (18-րդ հոդվածի 3-րդ մաս) լուծել է այդ խնդիրը՝ սահմանելով, որ խորհրդարանական փոքրամասնությունն իրավունք ունի խորհրդարանի ներսում և քննիչ հանձնաժողովում
քաղաքական մեծամասնության հետ վեճեր առաջանալու դեպքում բողոքով դիմել Գերմանիայի Դաշնային Սահմանադրական դատարան (տե′ս https://www.gesetze-im-internet.de/
puag/BJNR114210001.html):
3
ՀՀ սահմանադրության 168-րդ հոդվածի (4-րդ կետ) համաձայն՝ Սահմանադրական դատարանը Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով սահմանված կարգով՝ լուծում է սահմանադրական մարմինների միջև նրանց սահմանադրական լիազորությունների առնչությամբ
առաջացող վեճերը:
4
Տե′ս Трошев Д.Б. նշվ. աշխ., էջ 56, (http://new-disser.ru/product_info.php?
products_id=954920):
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համոզման, որ ներկայացման ենթակա փաստաթղթերն ամենևին էլ պետական
գաղտինք չեն պարունակում, կամ, համաձայն լինելով կառավարության կարծիքին,
գտնի, որ քննիչ հանձնաժողովի՝ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը գերկա է
օրենքով պահպանվող գաղտնի տեղեկությունները չբացահայտելու շահից: Այս
դեպքում կրկին առաջանում է վեճ, որի լուծումը, կարծում ենք, պետք է վերապահվի ՀՀ վճռաբեկ դատարանին1: Նման գործերով չափազանց կարևոր է նաև, որ վեճը վերջնականապես լուծվի արագացված քննության կարգով՝ հաշվի առնելով այն
հանգամանքը, որ քննիչ հանձնաժողովն ունի փաստերը պարզելու՝ օրենքով սահմանված սեղմ ժամկետներ:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարող ենք եզրակացնել, որ խորհրդարանական մեծամասնության վրա հենվող գործադիր իշխանության նկատմամբ արդյունավետ
վերահսկողություն իրականացնելու համար խորհրդարանական փոքրամասնությունը պետք է օժտված լինի օրեսդրական ակտերով սահմանված անհրաժեշտ և
գործուն գործիքակազմով: Մեր համոզմամբ, անհրաժեշտ է ընդունել քննիչ հանձնաժողովի մասին առանձին օրենք՝ մանրամասն կարգավորման ենթարկելով քննիչ
հանձնաժողովի ինչպես ստեղծման, այնպես էլ գործունեության կազմակերպման
կապակցությամբ առաջացող իրավահարաբերությունները:

СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ КАК МЕХАНИЗМ
ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ
Тигран Нагдалян
Аспирант кафедры Конституционного права ЕГУ
_____________________________

В статье в свете исследования международного опыта представлен
институт следственной комиссии Национального Собрания, впервые
закрепленный в конституционно-правовых регулированиях РА. В частности,
предметами обсуждения являются вопросы, связанные с созданием и
обеспечением требований кворума следственной комиссии, защитой интересов
и права предоставления особого мнения парламентского меньшинства.
На основе проведенного анализа приводятся основания необходимости
внесения ряда изменений и дополнений в Конституционный закона Республики
Армения "Регламент Национального Собрания" в связи с вышеупомянутыми
вопросами.
Статья также выявляет случаи возможных споров по случаю создания и
функционирования следственной комиссии, возникающие из-за пробелов в
законодательных урегулированиях и приводит обоснование тому, что некоторые
из данных споров необходимо рассматривать в виде споров между
конституционными органами, разрешение которых Конституцией РА возложено
на Конституционный суд.
1

Գերմանիայում այն վեճերի վերաբերյալ, որոնք ծագում են քննիչ հանձնաժողովի ու
արտաքին սուբյեկտների (պետական մարմինների) միջև ապացույցների ձեռքբերման
կապակցությամբ, որոշում է կայացնում Դաշնային Գերագույն դատարանը (տե′ս
https://www.gesetze-im-internet.de/puag/BJNR114210001.html):
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THE INQUIRY COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA AS A MECHANISM OF
THE PARLIAMENTARY OVERSIGHT
Tigran Naghdalyan
Post-graduate student of the YSU Chair of Constitutional Law
__________________________________

In the light of international best practices the article presents the institute of the
inquiry committee of the National Assembly reflected for the first time in constitutional
regulations of the RA. In particular, the discussion is focused on the foundation and
insurance of quorum of the inquiry committee, issues regarding protection of
parliamentary minority interests and its right to submit a special opinion.
Based on the analysis performed, grounds are presented on the necessity to
bring amendments and additions to the Constitutional Law of the Republic of Armenia
"Rules of Procedure of the National Assembly" in conformity with the abovementioned issues.
The article has brought attention also to the issue of possible disputes in
connection with the establishment and operation of the inquiry committee explained by
the gaps in the legislative regulations. It also presents grounds for the approach
explaining that some of the disputes need to be considered as disputes between
constitutional bodies, the resolution of which according to the Constitution is vested in
the Constitutional Court.
Բանալի բառեր – քննիչ հանձնաժողով, խորհրդարանական փոքրամասնություն, քննիչ
հանձնաժողովի նիստի իրավազորություն, հատուկ կարծիք, քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման և գործունեության առնչությամբ առաջացող վեճեր
Ключевые слова – следственная комиссия, парламентское меньшинство, кворум
заседания следственной комиссии, особое мнение, споры возникающие по случаю
создания и деятельности следственной комиссии
Key words – inquiry committee, parliamentary minority, quorum of inquiry committee session,
special opinion, disputes on the establishment and operation of the inquiry committee
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ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՏԵՂԸ ԵՒ ԴԵՐԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ
ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Կարեն Ամիրյան
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության
ու պատմության ամբիոնի ասպիրանտ
__________________________

Հանրային-իրավական պատասխանատվության սկզբունքը հատուկ է նաև արդարադատություն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում` բարձրագույն դատական ատյաններին: Վճռաբեկ դատարանի սահմանադրաիրավական կարգավիճակն էական փոփոխության ենթարկվեց 2015 թ. սահմանադրական փոփոխություններով: Ընդհանրապես, առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանները, վերաքննիչ դատարանները, Վճռաբեկ դատարանը, ինչպես նաև մասնագիտացված դատարանները դատական իշխանության գործառական համակարգային ամբողջություն են։ Այդ համակարգը կառուցված է գործառական աստիճանակարգման և արդարադատական գործառույթների ներհամակարգային տարանջատման սկզբունքներով՝ ներքևից վերև: ՀՀ Սահմանադրության 171-րդ հոդվածի
2-րդ մասը սահմանում է, որ Վճռաբեկ դատարանը դատական ակտերն օրենքով
սահմանված լիազորությունների շրջանակներում վերանայելու միջոցով ապահովում է օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունը, վերացնում է մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները1: Այս սահմանադրական դրույթի օրենսդրական ամրագրումը կարգավորվում է ՀՀ դատական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ըստ որի` որոշակի
փաստական հանգամանքներ ունեցող գործով Վճռաբեկ դատարանի դատական
ակտի հիմնավորումները (այդ թվում` օրենքի մեկնաբանությունները) պարտադիր
են դատարանի համար նույնանման փաստական հանգամանքներով գործի քննության ժամանակ, բացառությամբ այն դեպքի, երբ վերջինս ծանրակշիռ փաստարկների մատնանշմամբ հիմնավորում է, որ դրանք կիրառելի չեն տվյալ փաստական
հանգամանքների նկատմամբ: Սա հենց պոզիտիվ պատասխանատվության ուղղակի դրսևորում է, երբ դատարաններն օրենսդրորեն սահմանված հստակ պարտականություն ունեն` կիրառել և կայացվող դատական ակտի հիմքում դնել նաև
Վճռաբեկ դատարանի դատական ակտի հիմնավորումները (այդ թվում` օրենքի
մեկնաբանությունները): Այստեղ էականն այն է, որ դատարանները նույնանման
1

Վճռաբեկ դատարանի կողմից օրենքի միատեսակ կիրառություն ապահովելու գործառույթի
կարևորությունն ընդգծել է նաև Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը (տե´ս
S.W. v. the United Kingdom, 1995 թվականի նոյեմբերի 25-ի վճիռ, գանգատ թիվ 20166/92,
36-րդ կետը, C.R. v. the United Kingdom, 1995 թվականի նոյեմբերի 22-ի վճիռ, գանգատ թիվ
20190/92, 34-րդ կետը, Beian v. Romania, 2007 թվականի դեկտեմբերի 6-ի վճիռ, գանգատ
թիվ 30658/05, 39-րդ կետը, Baranowski v. Poland, գանգատ թիվ 28358/95, 56-րդ կետը,
ECHR 2000-III, Sovtransavto Holding v. Ukraine, գանգատ թիվ 48553/99, 97-րդ կետը, ECHR
2002-VII, Paduraru v. Romania, գանգատ թիվ, 63252/00, 98-րդ կետը): Վճռաբեկ դատարանի
տեղին և դերին, օրենքի միատեսակ կիրառություն ապահովելու հարցին անդրադարձել է
նաև ՀՀ Սահմանադրական դատարանը (տե´ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի ՍԴՈ-690
որոշումը):
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փաստական հանգամանքներով գործի քննության ժամանակ իրավունք ունեն շեղվելու Վճռաբեկ դատարանի դատական ակտի հիմնավորումներից, այն անհրաժեշտ պայմանով, որ ծանրակշիռ փաստարկների մատնանշմամբ հիմնավորեն, որ
դրանք կիրառելի չեն:
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը հանրային-իրավական դրական պատասխանատվությունը ներառում է հետևյալ հանգամանքները՝ օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունն ապահովելը, մարդու իրավունքների և
ազատությունների հիմնարար խախտումները վերացնելը: Վերջինը իր հերթին իրացվում է, ի թիվս այլի, նաև հետևյալ կերպ.
ա) այն դատական ակտերը բեկանելով, որոնց հիմքում ընկած են օրենսդրությամբ սահմանված` դատական ակտն անվերապահ բեկանման ենթակա դեպքերը,
բ) նոր և նոր երևան եկած հանգամանքների դեպքում գործի նորոգման միջոցով:
Օրենքի միատեսակ կիրառություն ապահովելու գործառույթը որպես կանոն
ենթադրում է առաջնորդվել գերակշռորեն մեկնաբանության նախադեպով: Չնայած
արդարացիորեն առաջանում է այն հարցադրումը, թե օրենքի միատեսակ կիրառությունն ապահովելիս արդյոք վճռաբեկ դատարանը պետք է սահմանափակվի
լոկ մեկնաբանողական նախադեպով, թե իրավասու է կայացնել նաև իրավաստեղծ
նախադեպ:
Ինչևէ, բարձրագույն դատական ատյանների կողմից օրենքի միատեսակ մեկնաբանությունը և ըստ այդմ միասնական դատական պրակտիկայի ապահովումը
տեսաբանները համարում են օբյեկտիվ անհրաժեշտություն` պայմանավորված
այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են` անընդհատ փոփոխվող օրենսդրությունը, որը հաճախ բարդ իրավական խնդիրներ է առաջացնում իրավակիրառ պրակտիկայում, իրավական համակարգի աստիճանական համապատասխանեցումը իրավունքի հանրաճանաչ սկզբունքներին և միջազգային իրավունքի նորմերին,
սկզբունքորեն նոր կատեգորիայի գործերի ի հայտ գալը, որոնք ունեն հասարակական և պետական կարևոր նշանակություն1:
Օրենսդրական բացի, օրենքի նորմի անհստակության կամ տարակերպ կիրառման դեպքում կարևորվում է մեկնաբանողական նախադեպի ինստիտուտը:
Կարելի է համաձայնվել մեկնաբանողական նախադեպի առնչությամբ Պ.Վ. Գուկի
հայտնած այն մտքի հետ, որ դա բարձրագույն դատական որոշումներում արտահայտված իրավական դիրքորոշումներն են, որոնք միտված են օրենքի դրույթի իրական իմաստի, բովանդակության բացահայտմանը, ինչպես նաև օրենքի միատեսակ կիրառման ապահովմանը2: Ի տարբերություն դասական դատական նախադեպի` մեկնաբանողական նախադեպի դեպքում դատարանի կողմից նոր նորմեր չեն
ստեղծվում, այլ տրվում են օրենսդրական նորմերի ճիշտ և միակերպ կիրառման
պայմաններն ու շրջանակները:
1

Տե´ս Скитович В.В., Седельник В.В. Правосудие и правоохранительная деятельность в
евразийском пространстве к вопросу об имплементации судебного прецедента в
правовую систему Республики Беларусь. http://www.eurasian-advocacy.ru/pravosudie-ipravookhranitelnaya-deyatelnost-v-evrazijskom-prostranstve/1468-k-voprosu-ob-implementatsiisudebnogo-pretsedenta-v-pravovuyu-sistemu-respubliki-belarus, Вишневский Г.А., Единство
судебного
правоприменения
как
способ
обеспечения
верховенства
права.
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/01/06/1270397099/2-2011-4.pdf
2
Տե´ս Гук П.А., Судебный прецедент как источник права, Диссертация на. соис. канд.
юрид. наук..., Саратов, 2002, էջ 47:
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Այս առումով բավական հետաքրքիր է և կարելի է համառոտ ներկայացնել նաև
Վճռաբեկ դատարանի մի շարք որոշումներ, որոնք իրապես կենսական նշանակություն ունեցան իրավակիրառ պրակտիկան միասնական և իրավական ճանապարհով զարգացնելու առումով: Այսպես, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 187-րդ
հոդվածի 1-ին մասի վերլուծության հիման վրա Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է ձեռքբերման վաղեմության ուժով սեփականության իրավունքի ձեռքբերման
համար անհրաժեշտ է մի շարք վավերապայմաններ (ԵԿԴ/1221/02/08, 2009 թվականի ապրիլի 17-ի որոշում, ԵԱՔԴ/1272/02/08 2009 թվականի հուլիսի 24-ի որոշում, ԱՎԴ1/0090/02/08, 2009 թվականի հուլիսի 24-ի որոշում): Քրեական գործերով
նույնպես Վճռաբեկ դատարանը կայացրել է բազմաթիվ կարևոր որոշումներ, որոնք
նախադեպային նշանակություն ունեն և իրավաչափորեն ուղղորդում են դատական
պրակտիկան` նպաստելով կայուն և վստահելի արդարադատությանը: Այսպես,
հատկանշական է խուլիգանության համար պատասխանատվություն նախատեսող`
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի վերաբերյալ որոշումը, որտեղ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը մեկնաբանել է վերոնշյալ քրեաիրավական դրույթը և ձևավորել իրավական դիրքորոշումներ` հաշվի առնելով օրենքի բուն իմաստը, ինչպես նաև
միջազգային փորձը (Շ. Հախվերդյանի վերաբերյալ որոշում, ԱՎԴ/0014/01/11):
Կարևոր նշանակություն ունեն նաև մրցակցության սկզբունքի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումները (Արմեն Բաբայանի
և Սուրեն Թումանյանի գործով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ ԵԷԴ/0044/01/11 որոշման 13-րդ կետ):
Վճռաբեկ դատարանի կողմից իրականացվող մեկնաբանողական նախադեպի
միջոցով հստակեցվել, պարզաբանվել և միասնական դատական պրակտիկա է
ձևավորվել այնպիսի հասկացությունների, եզրույթների մեկնաբանման, իրավակիրառ պրակտիկայում դրանց ճիշտ ընկալման առումով, ինչպիսիք են, մասնավորապես, անհաղթահարելի ուժը (ԵՔԴ/0595/04/08 2009 թվականի ապրիլի 17-ի որոշում, ԵԿԴ/0883/02/08 2009 թվականի սեպտեմբերի 18-ի որոշում), ձեռնարկատիրական գործունեությունը (3-1161(ՏԴ) 2007 թվականի օգոստոսի 1-ի որոշում), hայցային վաղեմությունը (ԿԴ/0197/02/08 2009 թվականի մարտի 13-ի որոշում,
ԵՔԴ/0075/02/08 2009 թ. մարտի 13-ի որոշում), oրինական ուժի մեջ մտած սկզբնական դատական ակտի նախադատելիությանը (3-28/ՎԴ/2007, 26.01.2007 թ., 393/ՎԴ/2008 թ.), ապացույցի և ապացուցման մասով (ԵԱՆԴ/0479/02/08, 13.02.2009
թ.-ի որոշում, ԵՄԴ/0232/02/08, 17.04.2009 թ.-ի որոշում, ԱՎԴ/0235/02/10,
29.07.2011 թ.-ի որոշում, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի
101-րդ կետում ամրագրված` գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերը (Ֆ.
Ոսկանյանի և այլոց վերաբերյալ որոշում, ԵԿԴ/0022/11/12), առաջադրված մեղադրանքը լրացնելու կամ փոփոխելու սահմանները (Ս.Հակոբյանի վերաբերյալ որոշում, ԵԿԴ/0030/01/12): Բացի այդ՝ կարևոր նշանակություն ունեցան նաև վճռաբեկ
դատարանի այս որոշումները` Գագիկ Միքայելյանի գործով 2009 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ ԵԱԴԴ/0085/06/09 որոշումը (այս որոշմամբ ձերբակալված և
կալանավորված անձի դատավարական կարգավիճակից զատ՝ նախատեսվեց
նաև բերվածի դատավարական կարգավիճակը), Տ. Քամալյանի գործով 2010 թ.
մարտի 26-ի թիվ ԵՇԴ/0097/01/09 որոշումը, որով Վճռաբեկ դատարանը դատական քննության արագացված կարգ կիրառելու հարցը լուծելիս տուժողի դիրքորոշումն իմանալու պարտադիր իրավական պահանջ նախատեսվեց:
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ՀՀ քաղաքացիական դատավարության, վարչական դատավարության և քրեական դատավարության օրենսգրքերի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ օրենսդիրը սահմանել է օրենքի միատեսակ կիրառության ընկալման որոշակի, սակայն ոչ բավարար չափորոշիչներ1: Այսպես, դատավարական օրենսդրության համապատասխան հոդվածների համաձայն, բողոքը բերած անձը պետք է հիմնավորի, որ դրա վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի որոշումը կնպաստի օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովմանը՝ մասնավորապես վճռաբեկ բողոքում հիմնավորելով, որ`
1) տարբեր գործերով ստորադաս դատարանների առնվազն երկու դատական
ակտում միևնույն նորմը կիրառվել է հակասական մեկնաբանությամբ` կցելով այդ
դատական ակտերը և մեջբերելով դրանց հակասող մասերը, կատարելով համեմատական վերլուծություն` բողոքարկվող դատական ակտի և նույնանման փաստական հանգամանքներով մեկ այլ գործով ստորադաս դատարանի դատական ակտում կիրառված միևնույն նորմի` իրար հակասող մեկնաբանության վերաբերյալ.
2) բողոքարկվող դատական ակտում որևէ նորմի մեկնաբանությունը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշման
եզրափակիչ մասում բացահայտված` տվյալ նորմի սահմանադրաիրավական բովանդակությանը` կցելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշումը և մեջբերելով ստորադաս դատարանի դատական ակտի այն
մասը, որը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշման եզրափակիչ մասին` կատարելով համեմատական վերլուծություն`
բողոքարկվող դատական ակտի և Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշման եզրափակիչ մասի միջև առկա հակասության վերաբերյալ.
3) բողոքարկվող դատական ակտում որևէ նորմի մեկնաբանությունը հակասում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշման մեջ տվյալ նորմին տրված մեկնաբանությանը` կցելով այդ դատական ակտերը և մեջբերելով
դրանց հակասող մասերը, կատարելով համեմատական վերլուծություն` բողոքարկվող դատական ակտի և որոշակի փաստական հանգամանքներ ունեցող գործով
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատական ակտի հակասության
վերաբերյալ.
4) բողոքարկվող դատական ակտում որևէ նորմի մեկնաբանությունը հակասում է նույնանման փաստական հանգամանքներ ունեցող գործով Հայաստանի
Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի որոշման մեջ տվյալ նորմին տրված մեկնաբանությանը` կցելով այդ դատական ակտերը և մեջբերելով դրանց հակասող
մասերը, կատարելով համեմատական վերլուծություն` բողոքարկվող դատական
ակտի և նույնանման փաստական հանգամանքներ ունեցող գործով Հայաստանի
Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի դատական ակտի միջև առկա հակասության վերաբերյալ,
1

Օրենքի միատեսակ կիրառության հարցին, դրա կենսականությանն անդրադարձել է նաև
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը իր մի շարք որոշումներում,
մասնավորապես, S. W. v . the United Kingdom, 1995 թվականի նոյմեբերի 25-ի վճիռ, 36-րդ
կետ, C. R. v. the United Kingdom, 1995 թվականի նոյեմբերի 22-ի վճիռ, 34-րդ կետ, Beian v.
Romania, 2007 թվականի դեկտեմբերի 6-ի վճիռ, 39-րդ կետ, Baranowski v. Poland, գանգատ
թիվ 28358/95, 56-րդ կետ, ECHR 2000-III, Sovtransavto Holding v. Ukraine, գանգատ թիվ
48553/99, 97-րդ կետ, ECHR 2002-VII, Paduraru v. Romania, 98-րդ կետ:
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5) բողոքարկվող դատական ակտի կապակցությամբ առկա է իրավունքի զարգացման խնդիր։
Վերոնշյալ կարգավորման 2-րդ կետում ամրագրված այն ձևակերպումը, ըստ
որի՝ «բողոքարկվող դատական ակտում որևէ նորմի մեկնաբանությունը հակասում
է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշման եզրափակիչ մասում բացահայտված` տվյալ նորմի սահմանադրաիրավական բովանդակությանը…», սահմանադրականության տեսանկյունից բավականին խնդրահարույց
է, քանի որ Սահմանադրական դատարանի որոշումները պետք է դիտարկել իրենց
ամբողջականության մեջ: Սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումները կազմում եմ որոշման անքակտելի բաղադրատարրը, որոնք իրենց
խտացված և իմաստավորված ամփոփումն են գտնում որոշման արդեն եզրափակիչ մասում: Ուստի, պետք է արձանագրել, որ սահմանադրական դատարանը նորմի սահանադրաիրավական բովանդակությունը բացահայտում է պատճառաբանական մասում, և որոշման բոլոր մասերը սերտորեն կապակցված են միմյանց հետ,
մեկ միասնական տրամաբանական ամբողջություն են ներկայացնում: Հետևաբար,
գտնում ենք, որ օրենսդրության մեջ առկա ձևակերպումը խնդրահարույց է Սահմանադրության տեսանկյունից և վերանայման անհրաժեշտություն ունի:
Իրավունքի զարգացման խնդիրն իրականում առանձին հետաքրքրություն է
ներկայացնում: Այս հարցի շուրջ իր դիրքորոշումն ունի նաև Վճռաբեկ դատարանը,
որտեղ մասնավորապես նշվում է. «Իրավունքի զարգացմանը նպաստելու գործառույթը ենթադրում է ոչ միայն Վճռաբեկ դատարանի կողմից օրենքի միատեսակ կիրառության հարցում միասնական դիրքորոշման ձևավորում՝ մասնավորապես, իրավական նորմի մեկնաբանության արդյունքում, այլև ձևավորված դիրքորոշման հետագա զարգացում, որն իրավաչափորեն կարող է հանգեցնել Վճռաբեկ դատարանի կողմից արդեն իսկ մեկնաբանված նորմի նոր մեկնաբանման: Նման իրավիճակներում կարևորվում է Վճռաբեկ դատարանի որոշման՝ որպես իրավական ակտի,
ժամանակի ընթացքում գործողության, ինչպես նաև նախորդ որոշումներում արտահայտած դիրքորոշումների կիրառելիության հարցերի հստակեցումը: Իրավունքի զարգացմանը նպաստելու գործառույթի նպատակից և բովանդակությունից
տրամաբանորեն բխում է, որ իրավունքի զարգացման արդյունքում ձևավորված
նոր դիրքորոշումը պետք է գերակայի նախորդ դիրքորոշման նկատմամբ և հիմք
ընդունվի Վճռաբեկ դատարանի նոր դիրքորոշումը՝ ձևավորած որոշման կայացման պահին դատարանների վարույթներում գտնվող գործերի լուծման համար: Այլապես կիմաստազրկվի իրավունքի զարգացմանը նպաստելու գործառույթը» (թիվ
ՎԴ/1346/05/10 վարչական գործով Վճռաբեկ դատարանի որոշում):
Սակայն, օրենսդրական մակարդակում տրված չէ ժամկետային սահմանափակման հարցատրման պատասխանը: Այսինքն, թե ինչքան ժամանակ անց կարող
է վճռաբեկ դատարանը փոփոխել իր նախկին իրավական դիրքորոշումը, արդյոք
այդ դեպքում Վճռաբեկ դատարանը պետք է հստակ պատճառաբանի, հիմնավորի
դրա անհրաժեշտությունը:
Օրինակ, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը (հոդված 68, մաս 14) թույլ է տալիս սահմանադրական դատարանին վերանայել իր որոշումը, այդ թվում` դիրքորոշումը միայն, եթե նախորդ որոշումից հետո անցել է առնվազն 7 տարի, և եթե առկա է հետևյալ պայմաններից մեկը.
1) փոփոխվել է Սահմանադրության` տվյալ գործով կիրառված դրույթը.
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2) ի հայտ է եկել տվյալ գործով կիրառված Սահմանադրության դրույթի այնպիսի նոր ընկալում, որի առկայությամբ նույն հարցի վերաբերյալ կարող է ընդունվել
սահմանադրական դատարանի այլ որոշում, և եթե տվյալ հարցն ունի սկզբունքային սահմանադրաիրավական նշանակություն:
Գտնում ենք, որ հարցի լուծումը կարելի է գտնել հենց այս ձևակերպումների
մեջ` հարմարեցնելով դրանք Վճռաբեկ դատարանի գործառույթին: Սակայն, անկախ ժամկետային սահմանափակում և հիմքեր նախատեսելուց, անհարժեշտ է, որ
կայացվելիք դատական ակտը լինի հստակ փաստարկված, որպեսզի օբյեկտիվ
դիտորդի մոտ առերևույթ համոզում չառաջանա հակառակի մեջ:
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության, վարչական դատավարության և քրեական դատավարության օրենսգրքերի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ օրենսդիրը սահմանել է դատական ակտը անվերապահ բեկանման հիմքեր1, որոնց
պարագայում դատարանը հստակ պարտականություն է կրում բեկանելու այդպիսի
դատական ակտերը2:
Ինչ վերաբերում է նոր երևան եկած և նոր հանգամանքներին, ապա դրանց
հստակ և սպառիչ դեպքերը սահմանված են դատավարական օրենսդրություններով: ՀՀ Սահմանադրական դատարանն իր բազմաթիվ որոշումներում անդրադարձել է նոր երևան եկած և նոր հանգամանքներին, օրենսդրորեն սահմանված կանոնակարգումների սահմանադրականությանը` հստակ սահմանելով նաև Վճռաբեկ
դատարանի սահմանադրաիրավական պատասխանատվության շրջանակը3:
Ինչպես նշվեց, ՀՀ Սահմանադրության 171-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում
է, որ Վճռաբեկ դատարանը դատական ակտերն օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակներում վերանայելու միջոցով ապահովում է օրենքների և այլ
նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունը. վերացնում է մարդու
իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները: Սահմանադրական
մակարդակում մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները վերացնելու սահմանադրական գործառույթ նախատեսելն իրավունքի գերակայության սկզբունքի երաշխավորման հարցում կարևոր առաջընթաց է:
Այստեղ անհրաժեշտ ենք համարում արձանագրել երկու կարևոր հանգամանք:
Նախ, նոր Սահմանադրությամբ վճռաբեկ դատարանի կողմից իրավական ակտերի
միասնական կիրառություն ապահովելու գործառույթի սահմանադրական ծավալն
ընդլայնվեց, և Վճռաբեկ դատարանն արդեն կոչված է ապահովելու ոչ միայն օրենքների, այլև այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունը:
Երկրորդ, սահմանադրական բարեփոխումներով Վճռաբեկ դատարանի հիմնական գործառույթին` օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունն ապահովելուն, ավելացավ մեկ այլ` ոչ պակաս կենսական, հիմ1

Վճռաբեկ դատարանը նույնպես նշել է, որ օրենսդիրն անվերապահ բեկանման հիմքերը
նախատեսող հոդվածում առանձնացրել է այնպիսի դատական սխալներ, որոնք անմիջականորեն կապված են արդարադատության սզբունքների և դատական պաշտպանության սահմանադրական իրավունքի խախտումների հետ (ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի թիվ
ԵԿԴ/1118/02/12 քաղաքացիական գործերով 2014 թվականի նոյեմբերի 28-ի որոշում):
2
ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 152-րդ հոդված, ՀՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 228-րդ հոդված, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
398-րդ հոդված:
3
Տե´ս, մասնավորապես, ՍԴՈ-984 ՍԴՈ-1010, ՍԴՈ-1038, ՍԴՈ-1063, ՍԴՈ-1115, ՍԴՈ-1120,
ՍԴՈ-1234, ՍԴՈ-1254, ՍԴՈ-1290, ՍԴՈ-1293, ՍԴՈ-1294, ՍԴՈ-1310, ՍԴՈ-1315, ՍԴՈ-1321,
ՍԴՈ-1322, ՍԴՈ-1325, ՍԴՈ-1334, ՍԴՈ-1340, ՍԴՈ-1049 որոշումները:
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նական գործառույթ` վերացնել մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները: Այն, որ Վճռաբեկ դատարանը կոչված է վերացնելու նաև
մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները, փաստում
են նաև տեսաբանները՝ մասնավորապես նշելով, որ «Վճռաբեկ դատարանի կողմից իրականացվող դատական վերանայման գործառույթն աներկբայորեն պետք է
ուղղված լինի վերջինիս սահմանադրաիրավական այն խնդիրների իրացմանը, որոնք գտնվում են փոխադարձ սերտ կապի մեջ, քանի որ առանց մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները (սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության վերջնական նպատակը խաթարող նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի կոպիտ խախտումները) վերացնելու անհնար է ապահովել օրենքի և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունը և
դատական պրակտիկայի միասնականությունը1»: Վճռաբեկ դատարանը նախ և առաջ կոչված է իր գործունեությունը ծառայեցնելու դատական սխալների ուղղման
խնդրի հետևողական իրացմանը` ստեղծելով երաշխիքներ անձի իրավունքների և
օրինական շահերի գործուն պաշտպանության համար2: Օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովելու գործառույթը Վճռաբեկ դատարանի գործունեության նպատակն է, սակայն ոչ բոլոր գործերով է Վճռաբեկ դատարանը ապահովում օրենքի
միատեսակ կիրառություն3:
Սահմանադրաիրավական նոր մոտեցումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Վճռաբեկ դատարանը, բացառությամբ սահմանադրական արդարադատության ոլորտի, նախ և առաջ կոչված է իրականացնել արդարադատություն:
Իսկ սոսկ օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունն ապահովելու հիմնական գործառույթ ունենալու դեպքում հնարավոր էր՝ որոշակի վտանգ առաջանար արդարադատության հիմնարար գործառույթից բխող`
մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության արդյունավետ իրականացման առումով: Չէ՞ որ արդարադատությունը` որպես դատարանների հիմնարար գործառույթ, Վճռաբեկ դատարանի պարագայում պետք է իրացվի հիմնական գործառույթների միջոցով` ապահովել օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունը և վերացնել մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները:
Վճռաբեկ դատարանի հանրային-իրավական պատասխանավությունը լիարժեք և որոշակի լինելու համար անհրաժեշտ է, որ
- օրենսդրորեն հնարավորինս հստակեցվեն «օրենքի միատեսակ կիրառություն» և «հիմնարար խախտում» հասկացությունները, և բացառվի հայեցողական
մոտեցումը,

1

Տե´ս Վ. Հովհաննիսյան, Մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները Վճռաբեկ դատարանի կողմից վերացնելու սահմանադրաիրավական խնդրի իրացումը
քաղաքացիական դատավարությունում, «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016, № 2 (20), էջ 66, http://ysu.am/files/06V_Hovhannisyan.pdf:
2
Տե´ս Տ. Սուջյան, Վճռաբեկության սահմանները հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռության համատեքստում, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և
հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2014, էջ 249:
3
Տե´ս Ա. Անտոնյան, Վճռաբեկ դատարանի կողմից օրենքի միատեսակ կիրառության
ապահովմանն ուղղված քաղաքացիադատավարական ներգործության միջոցների
կիրառման հիմնախնդիրները, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և
հայցորդների 2015թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2016, էջ 363:
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- ապահովվեն Վճռաբեկ դատարանի կողմից տրված մեկնաբանությունների
ողջամիտ կայունությունը և կայուն զարգացումը,
- օրենսդրորեն ամրագրվեն Վճռաբեկ դատարանի կողմից իրավունքի զարգացման հիման վրա ձևավորված նոր իրավական դիրքորոշման պատճառաբանման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև այն հարցադրման պատասխանը, թե ինչքան ժամանակ անց կարող է Վճռաբեկ դատարանը փոփոխել իր նախկին իրավական դիրքորոշումը:
Հետևաբար, կարող ենք եզրահանգել, որ Վճռաբեկ դատարանի՝ որպես հանրային-իրավական պատասխանատվություն կրող մարմնի տեղը և դերը` հանրայինիրավական պատասխանատվության սկզբունքի իրացման համատեքստում
դրսևորվում են հետևյալ առումներով.
- օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունն ապահովելու նպատակով ընդունել նախադեպային նշանակություն ունեցող
որոշումներ, որոնցում արտահայտված իրավական դիրքորոշումներին հետևելու,
իրացնելու համար դատարանները, այդ թվում նաև Վճռաբեկ դատարանը դրական
պատասխանատվություն են կրում,
- վերացնել մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները, որոնք հանդես են գալիս որպես բացասական պատասխանատվություն
այդ խախտումները թույլ տված սուբյեկտների նկատմամբ:
Վճռաբեկ դատարանի կողմից միայն երկու հիմնական գործառույթների` օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունն ապահովելու, մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները
վերացնելու, ինչպես նաև դրանց միջոցով իրականացվող դրական և բացասական
պատասխանատվության համաչափ հավասարակշռման պարագայում է հնարավոր նվաճել բուն նպատակը` արդարադատության իրականացումը:

РОЛЬ И МЕСТО КАССАЦИОНОГО СУДА РА В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Карен Амирян
Аспирант кафедры теории и истории
государства и права ЕГУ
________________________

В рамках статьи предметом рассмотрения стала роль Кассационного Суда
Республики Армения в контексте осуществления принципа публично-правовой
ответственности.
В статье делается вывод о том, что в целях обеспечить полноту и определенность публично-правовой ответственности Кассационного Суда необходимо
следующее:
- на законодательном уровне уточнить термины «единообразное применение закона» и «фундаментальное нарушение» и исключить дискреционные
подходы,

Государство и право

29

- обеспечить разумную стабильность и устойчивое развитие комментариев Кассационного суда,
- на законодательном уровне закрепить необходимость обоснования
новых правовых позиций, образованных на основе развития права со стороны
Кассационного суда, а также и ответ на тот вопрос, что через какое время
Кассационный суд может изменить свою прежнюю правовую позицию.

THE PLACE AND THE ROLE OF THE COURT OF
CASSATION IN THE PROCESS OF EXERCISE OF THE
PRINCIPLE OF PUBLIC-LEGAL RESPONSIBILITY
Karen Amiryan
PHD Student at YSU Chair of Theory and History of State and Law
______________________________

Within the framework of the present article the subject of discussion has become
the role and the place of the RA Court of Cassation in the context of exercise of the
principle of public-legal responsibility.
In this article, we have concluded that for the public-legal responsibility of the
Court of Cassation to be complete and certain, it is necessary to:
- legally clarify the "uniform application of law" and "fundamental violation"
definitions and exclude discretionary approaches,
- ensure a reasonable stability and sustainable development of the
interpretations of the Court of Cassation,
- establish by law the necessity of reasoning the new legal position of the Court
of Cassation based on the development of law, and the answer to the question after
how much time the Court of Cassation may change its previous legal position.
Բանալի բառեր –իրավական պատասխանատվություն, հանրային-իրավական պատասխա-

նատվություն, պետական իշխանության պատասխանատվություն, պոզիտիվ պատասխանատվություն, Վճռաբեկ դատարան, օրենքի միատեսակ կիրառություն:
Ключевые слова: правовая ответственность, публично-правовая ответственность,
ответственность государственной власти, позитивная ответственность, Кассационный
Суд, единообразное применение закона.
Key words: responsibility, legal responsibility, legal liability, public-legal liability, public-legal
responsibility, state authority responsibility, state authority liability, positive responsibility, Court
of Cassation, uniform application of the law.
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ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ
ԱՆՁԱՆՑ (ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ) ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Նանե Սահակյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
________________________________

«Գնումների գործընթացի մասնակից» (այսուհետ նաև՝ մասնակից) արտահայտությունն օգտագործվում է գնումների գործընթացի այն փուլում, որն առաջանում
է պետական պատվերը տեղաբաշխելու ժամանակ: Նախքան այդ գործընթացը
սկսելը մասնակիցը որևէ գործառույթ չունի: Այս առումով գնումների գործընթացի
մասնակիցը տարբերվում է մասնավորապես պետական պատվիրատուից, ով
մասնակցում է նաև տվյալ փուլին նախորդող գործընթացներին:
Գնումների գործընթացին առնչվող տարբեր իրավական ակտերի վերլուծությունը թույլ է տալիս առանձնացնել մասնակցին տրվող հետևյալ անվանումները.
1. մատակարար կամ կապալառու, այսինքն՝ ըստ համատեքստի՝ ցանկացած
պոտենցիալ կողմ կամ ցանկացած կողմ՝ գնումների գործընթացում պատվիրատուի
հետ միասին1,
2. մատակարար2,
3. մատակարար՝ անձ կամ անձանց խումբ, որոնք տրամադրում կամ կարող
են տրամադրել ապրանքներ կամ ծառայություններ3,
4. մասնակից` պատվիրատուի հետ պայմանագիր (շրջանակային համաձայնագիր) կնքելու նպատակով գնումների գործընթացին մասնակցող անձ, ընտրված
մասնակից` մասնակից (մասնակիցներ), որին պատվիրատուն առաջարկում է
կնքել պայմանագիր (շրջանակային համաձայնագիր)4,
5. մասնակից` պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքելու նպատակով գնումների գործընթացին մասնակցող անձ, ընտրված մասնակից` մասնակից (մասնակիցներ), որին պատվիրատուն առաջարկում է կնքել պայմանագիր5,
6. մասնակից, ընտրված մասնակից, պայմանագրի կողմ (կապալառու, մատակարար և այլն)6:
Փաստորեն, ներպետական օրենսդրությունում որպես գնումների գործընթացի
մասնակցի ընդհանրական անվանում օգտագործվում են հիմնականում մասնակից
և ընտրված մասնակից եզրույթները: Գնումների գործընթացի կարգը սահմանող ՀՀ
կառավարության 10.02.2011 թվականի թիվ 168-Ն որոշման թիվ 1 հավելվածը օգտագործում է նաև պայմանագրի կողմ (կապալառու, մատակարար և այլն) արտա1

Տե´ս Միավորված ազգերի կազմակերպության Միջազգային առևտրային իրավունքի
հանձնաժողովի (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL) 2014
թվականին մշակած «Պետական գնումների մասին» մոդելային օրենքի 2-րդ հոդվածի «t»
կետը, աղբյուր՝ https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement-2011/2011Model-Law-on-Public-Procurement-e.pdf, 28.01.2017 թվականի դրությամբ:
2
Տե´ս «Պետական գնումների մասին» համաձայնագրի տեքստում (ընդունվել է 12.04.1979
թ. և Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ մտել 15.09.2011 թ.):
3
Տե´ս «Պետական գնումների մասին» վերանայված համաձայնագրի 1-ին հոդվածի «մ»
կետը (Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի է մեջ մտել 05.06.2015 թվականին):
4
Տե´ս 22.10.2010 թվականին ընդունված «Գնումների մասին» ՀՀ գործող օրենքի 2-րդ
հոդվածի 6-րդ և 7-րդ կետերը:
5
Տե´ս 16.12.2016 թվականին ընդունված «Գնումների մասին» ՀՀ նոր օրենքի (դեռևս ուժի
մեջ չի մտել) 2-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ կետերը:
6
Տե´ս «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 10.02.2011 թ.
թիվ 168-Ն որոշման տեքստում:
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հայտությունը, սակայն միայն մեկ տեղ՝ ընդհանրական ներկայացնելով պայմանագիր կնքած անձանց: Ինչ վերաբերում է վերոնշյալ այլ իրավական ակտերում օգտագործվող մատակարար և (կամ) կապալառու եզրույթներին, ապա դրանք, կարծում ենք, ընդունելի չեն, քանց որ մատակարար կամ կապալառու անվանումը
գնումների գործընթացին մասնակող անձանց ընդհանրական բնութագրելիս օգտագործելը կարող է առաջացնել քաղաքացիական օրենսդրությունում օգտագործվող
եզրույթների հետ անհամապատասխանություն, քանի որ գնում իրականացվում է
ոչ միայն ապրանքների մատակարարման կամ աշխատանքների կատարման համար, այլ նաև մասնավորապես ծառայությունների մատուցման համար:
Գնումների ոլորտը կանոնակարգող հատուկ օրենքի տեսանկյունից գնումներին մասնակցող անձը կարևորվում է ոչ թե որպես պայմանագրի ապագա կողմ, այլ
որպես գնումների ընթացակարգերին մասնակցող անձ, ում նկատմամբ գնումների
վերաբերյալ օրենսդրությունը կիրառվելու է առավելապես հենց այդ ընթացքում,
իսկ պայմանագիր կնքելիս վերջինիս նկատմամբ հիմնականում կիրառվելու է քաղաքացիական օրենսդրությունը: Հետևաբար գտնում ենք, որ գնումների գործընթացին մասնակցող անձանց մինչև պայմանագիր կնքելը պետք է անվանել մասնակից
կամ ընտրված մասնակից, իսկ պայմանագիր կնքելուց հետո, երբ արդեն կնքված է
քաղաքացիական օրենսդրության տեսանկյունից պայմանագրի կոնկրետ տեսակ,
կարելի է անվանել նաև տվյալ պայմանագրի սուբյեկտներին տրվող անվամբ:
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությունը նախատեսում է գնումներին մասնակցելու հավասարության սկզբունքը, ինչը նշանակում է, որ ցանկացած անձ, անկախ նրա կարգավիճակից (քաղաքացիություն չունեցող անձ, օտարերկրյա ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ), ունի գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք:
Պետք է նշել, որ գնումների գործընթացում օտարեկրյա անձանց ազգային ռեժիմ տրամադրելու վերաբերյալ մոտեցումները միանշանակ չեն: Այս հարցը հատկապես հատուկ սրություն էր ձեռք բերել համաշխարհային ֆինանսական-տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ, որի 1-ին ալիքը 2007-2009 թվականներին էր1: Անգամ Միավորված ազգերի կազմակերպության Միջազգային առևտրային իրավունքի հանձնաժողովի 2014 թվականին մշակած «Պետական գնումների մասին» մոդելային օրենքը հնարավորություն է տալիս օտարերկրյա անձանց համեմատ արտոնություն կիրառել ազգային մատակարարների կամ կապալառուների նկատմամբ2:
Այդ է պատճառը, որ այս մոդելային օրենքով առաջնորդված պետությունների մի
մասը (հիմնականում ԱՊՀ երկրներ) արտոնություններ են տրամադրում ազգային
սուբյեկտներին3: Որոշ երկրներում էլ օտարերկրյա անձինք գնումների գործընթացին կարող են մասնակցել միայն տեղական գործակալների միջոցով (Եգիպտոսում) կամ տեղական հովանավոր կամ գործընկեր ձեռք բերելու միջոցով (Օմանում)4:
Եվրոպական միության երկրները հավասար մոտեցում են դրսևորում ազգային
և օտարերկրյա սուբյեկտների նկատմամբ: Եվրամիության՝ պետական գնումների
1

Տե´ս Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ как средство государсвенного
регулирование экономики: правовые вопросы: диссертация на соискание ученой степени
кандидата юридических наук, Москва, 2011, էջ 129:
2
Տե´ս Միավորված ազգերի կազմակերպության Միջազգային առևտրային իրավունքի
հանձնաժողովի (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL) 2014
թվականին մշակած «Պետական գնումների մասին» մոդելային օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի «b» կետը, աղբյուր՝ https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement2011/2011-Model-Law-on-Public-Procurement-e.pdf , 28.01.2017 թվականի դրությամբ:
3
Տե´ս Кичик К.В. նշվ. աշխ., էջ 129:
4
Տե´ս Кузнецов К.В. Настольная книга поставщика и закупщика: торги, конкурсы, тендеры,
М., 2003, էջ 131:
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վերաբերյալ օրենսդրության հիմնական խնդիրներից մեկն էլ առևտրային պատնեշների վերացումն է՝ ամրապնդելով ԵՄ ընդհանուր շուկայում ապրանքների և ծառայությունների ազատ տեղաշարժը: Ավելին, Եվրոպական հանձնաժողովը հատուկ
աշխատանքային փաստաթուղթ է հրապարակել, որում կարևորում է այնպիսի
պատնեշների վերացումը, ինչպիսիք են իրավական, վարչական կամ լեզվական
(տերմինաբանական) խոչընդոտները, որոնց պատճառով Եվրոպական միության
անդամ պետությունների քաղաքացիները խուսափում են մասնակցելուց մեկ այլ
երկրում անցկացվող պետական գնումներին1: Այլ կերպ ասած՝ Եվրոպական միությունը ոչ միայն որդեգրել է ազգային ռեժիմ, այլ նաև ուղիներ է փնտրում խթանելու
անդամ պետությունների քաղաքացիների մասնակցությունը պետական գնումների
գործընթացին: Ազգային ռեժիմ են որդեգրել նաև այլ երկրներ: Մասնավորապես,
Ավստրալիայում նախկինում ազգային սուբյեկտներն արտոնություններ են ունեցել
օտարերկրյա անձանց նկատմամբ, սակայն ներկայումս դա վերացել է: Բրազիլիայում նույնպես գործում է ազգային ռեժիմ, սակայն արտոնություն է տրվում որոշ
տեխնոլոգիաների արտադրության ոլորտում ազգային սուբյեկտներին 2 : Ազգային
ռեժիմ է գործում նաև Ճապոնիայում3:
Ռուսաստանի Դաշնությունում 1999 թվականի օրենքի 6-րդ հոդվածով ազգային սուբյեկտներին տրվում էր առավելություն՝ նախատեսելով, որ օտարերկրյա մատակարարը (կատարողը) պետական կարիքների համար մրցույթին կարող է մասնակցել միայն այն դեպքում, եթե ՌԴ-ում համապատասխան ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայությունը բացակայում են կամ տնտեսապես նպատակահարմար
չեն4: 2005 թվականի օրենքի 13-րդ հոդվածը նախատեսում էր ազգային ռեժիմ, սակայն միայն փոխադարձության սկզբունքից ելնելով, այսինքն՝ հաշվի էր առնվում,
թե արդյոք նույն ազգային ռեժիմը նախատեսված է տվյալ օտարերկրյա պետությունում5: 2013 թվականի գործող օրենքի 14-րդ հոդվածը նախատեսում է ազգային ռեժիմ օտարերկրյա անձանց համար6:
Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի մաս կազմող միջազգային պայմանագրերից ազգային ռեժիմ է նախատեսվում «Պետական գնումների մասին» համաձայնագրով և «Պետական գնումների մասին» վերանայված համաձայնագրով: «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի7 88րդ հոդվածով նույնպես սահմանվում է անդամ պետություններին գնումների ոլոր1

Տե´ս Daniela Pîrvu and Cristina Bâldan «Access to the EU Public Procurement Market: Are
There Disparities Based on the Origin of Economic Operators?», Journal Of Economic Issues,
Vol. XLVII, No. 3, September 2013, էջեր 765-766:
2
Տե´ս Veiko Lember, Rainer Kattel, Tarmo Kalvet Public Procurement, Innovation and Policy
International Perspectives, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2014, էջեր 42, 75:
3
Տե´ս «Международный прокьюремент» /В. Малочко, Т. Уилсон, Г. Вестринг, К. Мера и
др./, Москва, 2003, էջ 252, աղբյուր՝ http://gosbook.ru/system/files/documents/2011/04/27/
Prokiurement.pdf, 28.01.2017 թվականի դրությամբ:
4
Տե´ս Федеральный закон от 06.05.1999 N 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд», աղբյուր՝
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=23004#0, 28.01.2017 թվականի դրությամբ:
5
Տե´ս Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», աղբյուր՝ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54598/
c7da3df6b860b72fbac4b7fa3c73a74e34a4a85e/, 28.01.2017 թվականի դրությամբ:
6
Տե´ս Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», աղբյուր՝ http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=
LAW;n=210050#0, 28.01.2017 թվականի դրությամբ:
7
Ընդունվել է 29.05.2014 թվականին, ուժի մեջ է մտել 02.01.2015 թվականին:
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տում ազգային ռեժիմի տրամադրում:
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության ներպետական օրենսդրությանը, ապա անկախությունից ի վեր ընդունված գնումների գործընթացը
կանոնակարգող 4 օրենքներում նախատեսվել են հետևյալ կարգավորումները.
1. 05.06.2000 թվականին ընդունված «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 1 7-րդ
հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ պատվիրատուն իրավունք չունի սահմանափակել
որևէ անձի` գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունքը, սահմանել մասնակիցների որակավորման այնպիսի չափանիշներ, որոնք պայմանավորված են
մասնակցի` որևէ պետության ռեզիդենտը լինելու հանգամանքով, կրում են խտրական բնույթ կամ սույն օրենքով չնախատեսված այլ չափանիշներ: Նույն օրենքի 8րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ գնումների գործընթացին որևէ պետության ռեզիդենտի մասնակցության իրավունքը, օրենսդրությանը համապատասխան, կարող
է սահմանափակվել կառավարության կողմից, եթե դա բխում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության և պաշտպանության շահերից: Նույն օրենքի 34-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ ապրանքների և ծառայությունների
գնման դեպքում, լիազոր մարմնի համաձայնությամբ, պայմանագիրը կնքելու նախապատվությունը մինչև առաջարկվող գնի քսան տոկոսի չափով տրվում է այն
մասնակցին, որը պարտավորվում է պայմանագիրը կատարելու ժամանակ ավելի
քան հիսուն տոկոսի չափով օգտագործել հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և արտադրական ռեսուրսները: Այդ նախապատվությունը կարող է կիրառվել, եթե բաց մրցույթով գնումների կատարման ժամանակ նախատեսված է
մրցույթի հրավերի մեջ:
2. 06.12.2004 թվականին ընդունված «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2 7-րդ
հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գնումների գործընթացին որևէ օտարերկրյա ֆիզիկական անձի, կազմակերպության, քաղաքացիություն չունեցող անձի մասնակցությունը կարող է սահմանափակվել միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ, եթե դա բխում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային
անվտանգության և պաշտպանության շահերից:
3. 22.12.2010 թվականին ընդունված «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ
հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի համաձայն՝ ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող
անձ լինելու հանգամանքից, ունի գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք: Գնումների գործընթացին որևէ անձի մասնակցությունը կարող է սահմանափակվել միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ, եթե դա անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության և
պաշտպանության ապահովման համար:
4. 16.12.2016 թվականին ընդունված «Գնումների մասին» ՀՀ նոր օրենքի
7-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի համաձայն՝ ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող
անձ լինելու հանգամանքից, ունի գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք: Գնումների գործընթացին որևէ երկրի ռեզիդենտ հանդիսացող անձի (անձանց) մասնակցությունը կարող է սահմանափակվել միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ, եթե դա անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության և պաշտպանության ապահովման համար:
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքների վերլուծությամբ հանգում ենք այն եզրակացության, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ որդեգրել է օտարերկրյա անձանց համար ազգային ռեժիմ՝ միայն 2000 թվականի օրենքով նախատեսելով սահ1
2

Ուժը կորցրել է 01.01.2005 թվականին:
Ուժը կորցրել է 01.01.2011 թվականին:
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մանափակ արտոնություն ոչ թե ՀՀ ռեզիդենտ սուբյեկտի, այլ այն մասնակցի համար, ով կօգտագործի հայաստանյան ծագման ռեսուրսներ:
Մեր կարծիքով, օտարերկրյա անձանց ազգային ռեժիմ տրամադրելն արդարացված է ոչ միայն նրանով, որ ժամանակից գլոբալացման պայմաններում տրամաբանական և կանխատեսելի է օտարերկրյա տարրերի մասնակցությամբ քաղաքացիական շրջանառությունը, այլ նաև նրանով, որ պետական գնումների նպատակը պետական պատվիրատուի տեսանկյունից հնարավորինս քիչ ծախսերով առավելագույն օգուտ ստանալն է: Պետական գնումների շնորհիվ բավարարվում է պետության կարիքները, և քանի որ ֆինանսավորումն էլ իրականացվում է պետական
բյուջեի միջոցների հաշվին, պետական պատվիրատուին ձեռնտու է, մրցակցության ապահովման պայմաններում քիչ ծախսեր կատարելով, ձեռք բերել առաջարկվող լավագույն ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայությունը: Տվյալ դեպքում
(ընտրված) մասնակցի անձը դառնում է երկրորդական: Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով, որ կան որոշակի ոլորտներ, որտեղ ազգային անվտանգության և պաշտպանության ապահովման անհրաժեշտություն կա, օրենսդիրը հնարավորություն է տալիս սահմանափակել օտարերկրյա անձանց մասնակցությունը: Պատահական չէ, որ
տնտեսապես զարգացած գրեթե բոլոր երկրները գնումների գործընթացում օտարերկրյա անձանց համար որդեգրել են ազգային ռեժիմ1:
Գնումների ոլորտում հավասարության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ընտրած օրենսդրական քաղաքականությունը բացառում է որևէ տեսակի
արտոնության կիրառում որևէ անձի նկատմամբ: Այդուհանդերձ, ինչպես տեսության մեջ, այնպես էլ օտարերկրյա պետությունների իրավական ակտերում «տնտեսապես խոցելի անձանց» որոշակի արտոնություններ տրամադրվում են2: Ավելին,
անգամ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի 40-րդ կետով սահմանվել է, որ անդամ պետության՝ գնումների մասին օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով գնումներ իրականացնելիս քրեակատարողական համակարգի հաստատությունների և հիմնարկների, հաշմանդամների կազմակերպությունների, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտների, ինչպես նաև
սոցիալական ուղղվածություն ունեցող ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար կարող են սահմանվել առավելություններ։ Այս արտոնությունները սոցիալական, տնտեսական նպատակներ են հետապնդում: Շահագրգռելով և ապահովելով,
օրինակ, հաշմանդամների, քրեակատարողական համակարգի հաստատությունների մասնակցությունը պետական գնումներին՝ պետությունն իրացնում է իր ստանձնած սոցիալական պետության պարտականությունները՝ ինտեգրելով նման անձանց հասարակության մեջ: Զարգացնելով փոքր և միջին ձեռնարկությունները՝ պետությունը խթանում է տնտեսությունը, տնտեսական մրցակցությունը, մեծացնում
քաղաքացիական շրջանառությունը: Սոցիալական ուղղվածություն ունեցող ոչ
առևտրային կազմակերպություններն էլ, պետական գնումներին մասնակցելով, կարողանում են ավելի արդյունավետ իրականացնել իրենց նպատակային սոցիալական ծրագրերը:
Պետական գնումներին մասնակցելը տնտեսվարող սուբյեկտների համար
1

Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Գորդոն Բրաունն անգամ պետական
պրոտեկցիոնիզմը համարել է կործանման ճանապարհ (տե՜ս Кокарева Л.М. Регулирование
государственных закупок в странах ЕС. Последние изменения регулирования госзакупок,
вызванные глобальным экономическим кризисом, Госзаказ: управление, размещение,
обеспечение. 2009. № 15, էջ 122):
2
Տե´ս օրինակ՝ Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությունը (Федеральный закон от
05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2016) О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 27-րդ, 30-րդ,
հոդվածներ,
աղբյուր՝
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=
210050#0, 28.01.2017 թ. դրությամբ):
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ձեռնտու է, որովհետև վերջիններս ունենում են կայուն շահույթ: Բացի այդ՝ պետական գնում սովորաբար իրականացվում է մեծ խմբաքանակի ապրանք՝ լայնածավալ աշխատանքներ կամ ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով, ինչն ավելի
գրավիչ է դարձնում պետական գնումներին մասնակցելը, քանի որ փաստորեն ապահովվում են նաև երկարաժամկետ պայմանագրային հարաբերություններ: Հաշվի առնելով պետական գնումների առավելությունը՝ գնումներին մասնակցելու ցանկություն հայտնում են շատ տնտեսվարող սուբյեկտներ, ինչը ենթադրում է լուրջ
մրցակցություն: Այդ գործընթացում հաղթելը բարդ է անգամ «ոչ խոցելի անձանց»
համար, իսկ, օրինակ, փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար գրեթե անհնար է
դառնում: Հենց այս ամենով է պայմանավորված վերոնշյալ սուբյեկտներին արտոնություն տրամադրելը:
Պետք է նշել, որ «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հրապարակած
«2012 թվականի ընթացքում պետական կառավարման մարմինների և պետական
հիմնարկների կատարած գնումների վերաբերյալ» հաշվետվության 1 մեջ հատուկ
կարևորվել է փոքր և միջին կազմակերպությունների մասնակցությունը պետական
գնումների գործընթացին: Հաշվետվության համաձայն՝ «...ՀՀ կառավարության
2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1259 որոշումով կատարվել են կանոնակարգային բարեփոխումներ, իրականացվել են տերմինաբանական շտկումներ, որոնք
հնարավորություն են տվել խուսափել ընթացակարգերի անցկացման ժամանակ ի
հայտ եկող մի շարք այլընտրանքային մեկնաբանություններից։ Այդ բարեփոխումները միտված էին խթանելու նաև նոր բացված փոքր և միջին կազմակերպությունների մասնակցությունը պետական գնումներով իրականացվող ընթացակարգերին:
... Հստակեցվել է շրջանակային համաձայնագրերով կատարվող գնումների ցանկը։
Ընդլայնվել է շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնումներ իրականացնելու
դաշտը։ Դրա արդյունքում նպաստավոր պայմաններ է ստեղծվել գնումների գործընթացում փոքր և միջին բիզնեսի ներգրավման, հետևաբար նաև զարգացման համար»2: Հաջորդ տարիների հաշվետվություններում փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների մասնակցության վերաբերյալ նշում առկա չէ:
Բացի այդ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ նոր օրենքի ընդունման հիմնավորումներում նշված է, որ նոր օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է
ԱՀԿ պետական գնումների համաձայնագրի նոր տեքստին և Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրին համապատասխանության ապահովմամբ, իսկ որպես հատուկ եզրակացություն՝ նախագծին կցվել է նաև ««Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության
բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման» եզրակացություն3:
Վերոնշյալը փաստում է այն մասին, որ պետական գնումներին մասնակցությունն էական նշանակություն ունի մասնավորապես փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար, ինչը կարևորվում է նաև պետության կողմից: Այդուհանդերձ, Հայաստանի Հանրապետության ոչ նախկին, ոչ էլ նոր օրենքները որևէ արտոնություն չեն
նախատեսում ինչպես փոքր և միջին ձեռնարկությունների, այնպես էլ վերը թվարկված այլ անձանց համար:
Մեր կարծիքով, եթե պետությունը ստանձնում է հատուկ նպատակ հասարակության որոշակի շերտի համար գնումների ոլորտում բարենպաստ պայմաններ
ստեղծելու համար, ապա դա պետք է դրսևորվի նաև օրենսդրական մակարդակով:
Մասնավորապես, հաշվի առնելով, որ 2015 թվականի փոփոխություններով ՀՀ
Սահմանադրության 1-ին հոդվածի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետությունը
1

Տե´ս http://gnumner.am/am/category/198/1.html, 28.01.2017 թվականի դրությամբ:
Տե´ս նշված հաշվետվության 3-4-րդ էջերը:
3
Տե´ս http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=8415&Reading=0,
28.01.2017 թվականի դրությամբ:
2
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սոցիալական պետություն է, իսկ 86-րդ հոդվածի համաձայն՝ տնտեսական ոլորտում պետության քաղաքականության հիմնական նպատակներից մեկն էլ գործարար միջավայրի բարելավումը և ձեռնարկատիրության խթանումն է, գտնում ենք,
որ պետական գնումների գործընթացում արդարացի մրցակցություն ապահովելու
նպատակով պետությունը փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտների, ինչպես նաև խոցելի այլ խավերի համար պետք է ապահովի որոշակի արտոնություններ, մասնավորապես՝ ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների որոշակի՝ օրենքով սահմանված տոկոսային խմբաքանակ ձեռք բերելով նրանցից: Ընդ
որում, արտոնություններ սահմանելիս պետք է նկատի ունենալ, որ որոշակի պետական պատվերների իրականացում ենթադրում է լուրջ ռեսուրսների առկայություն (օրինակ՝ կապիտալ շինարարությունը), որպիսի պայմաններ հնարավոր է, որ
չունենան վերոնշյալ անձինք: Հետևաբար, արտոնություններ սահմանելիս պետք է
հաշվի առնել նաև պետական պատվիրատուի շահը: Ուստի առաջարկում ենք արտոնություններ սահմանել մասնավորապես հետևյալ եղանակներով՝ մրցույթում հավասար պայմաններում առավելություն տալ վերոնշյալ անձանց, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կոնկրետ խմբաքանակի շրջանակներում ապրանքներ, աշխատանքներ և ծառայություններ ձեռք բերել նշվածից անձանցից՝ պայմանով, որ վերջիններիս կողմից տրամադրվող ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները համապատասխանեն սահմանված չափանիշներին: Որպես վերջին տարբերակի իրագործման եղանակ՝ առաջարկում ենք նման դեպքերում մրցույթներն անցկացնել միայն այդ անձանց շրջանակում:
Այսպիսով, վերոգրյալի հիման վրա կարող ենք կատարել հետևյալ եզրահանգումները.
1. Գնումների գործընթացին մասնակցող անձինք տարբեր իրավական ակտերում կոչվում են տարբեր կերպ: Կարծում ենք, որ նախքան պետական պայմանագիր կնքելը նրանց պետք է կոչել մասնակից կամ ընտրված մասնակից, իսկ պայմանագիր կնքելուց հետո նաև տվյալ պայմանագրի սուբյեկտներին տրվող անվամբ:
2. Պետական գնումներին օտարերկրյա անձանց մասնակցության վերաբերյալ
տարբեր պետությունների մոտեցումները տարբեր են: Հայաստանի Հանրապետությունն ընտրել է ազգային ռեժիմը, ինչը, մեր կարծիքով, արդարացված է, որովհետև այն ապահովում է առավելագույն մրցակցություն, հնարավորություն է տալիս
տարբեր մասնակիցների միջից ընտրել այն անձին, ում հետ պայմանագիր կնքելով՝
պետությունը կստանա առավելագույն օգուտ՝ նվազագույն ծախսերով: Ընդ որում,
օրենսդրական կարգավորումը թույլ է տալիս խուսափել նաև ազգային անվտանգությանը և պաշտպանությանը վտանգ ներկայացնող դեպքերից՝ հնարավորություն
տալով նման դեպքերում սահմանափակել օտարերկրյա անձանց մասնակցությունը: Օտարերկրյա անձանց մասնակցությունը հնարավորություն է տալիս նաև զարգացնել տնտեսությունը՝ բարենպաստ պայմաններ ստեղծելով հնարավոր ներդրումների համար:
3. Նպատակ ունենալով առավել զարգացնել գնումների գործընթացում
մրցակցությունը, ինչպես նաև մասնավորապես փոքր և միջին ձեռնարկությունների
արդյունավետ մասնակցությունը՝ առաջարկում ենք ներդնել արտոնությունների օրենսդրական համակարգ՝ մրցույթում հավասար պայմաններում առավելություն
տալով վերոնշյալ անձանց, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կոնկրետ խմբաքանակի շրջանակներում ապրանքներ, աշխատանքներ և ծառայություններ ձեռք բերել նրանցից՝ պայմանով, որ վերջիններիս կողմից տրամադրվող ապրանքները,
աշխատանքները և ծառայությունները համապատասխանեն սահմանված չափանիշներին:
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕССА ЗАКУПОК
Нанэ Саакян
Аспирант Кафедры гражданского права ЕГУ
___________________________

В этой статье исследована общая характеристика лиц, участвующих в
процессе закупок, предложено общее определение для этих лиц. Так же
исследована
особенность
участия
иностранных
лиц,
в
частности,
предоставление им национального режима. В статье предложено введение
системы привилегий и льгот для малых и средних предприятий с целью
повышения эффективности их участие.

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE PARTICIPANTS OF
THE PUBLIC PROCUREMENT
Nane Sahakyan
PHD Student of the YSU Chair of Civil Law
_________________________________

This article studies the general characteristics of the persons involved in the
procurement process. It proposes the common name for these individuals. The article
also exposes speciality of the participation of foreign persons in the public
procurement process especially the national treatment of foreign persons. Besides,
the system of privileges for small and medium-sized enterprises is suggested in this
article in order to make their participation more efficient.
Բանալի բառեր – պետական գնում, պետական պայմանագիր, գնումների գործընթացի մաս-

նակից, գնումներին մասնակցելու հավասարություն, օտարերկրյա անձանց ազգային ռեժիմ,
փոքր և միջին ձեռնարկություններին տրվող արտոնություններ
Ключевые слова: государственные закупки, участник процесса закупок, равноправие в
процессе закупок, национальный режим для иностранных лиц, привилегии для малых и
средних предприятий.
Key words: public procurement, state contract, the participants of the procurement, equality in
the procurement process, national treatment to foreign person, privileges for small and mediumsized enterprises.
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ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՂ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՏԻՊԻ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՐՏԱՏԵՐԵՐԻ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ
Արսեն Հովհաննիսյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
________________________________

Իրավաբանական անձիք՝ որպես քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների մասնակիցներ, հետապնդելով նաև շահույթ ստանալու նպատակ, կնքում են զանազան գործարքներ` ստանձնելով ինչպես իրավունքներ, այնպես էլ այդ գործարքներից բխող որոշակի պարտականություններ: Երբ վերակազմակերպման գործընթացում իրավաբանական անձը դադարեցնում է գործունեությունը կամ ակտիվների մի մասը փոխանցում է այլ իրավաբանական անձի, առաջ է գալիս վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի պարտատերերի իրավունքների պաշտպանության հարցը, քանի որ դրա արդյունքում հնարավոր է՝ ստեղծվեն իրավիճակներ, երբ
պարտատերերը չկարողանան ապահովել պահանջների պատշաճ բավարարում:
Վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի կարևորագույն խնդիրներից մեկը պետք է լինի նաև իր պարտատերերի իրավունքները և օրինական շահերը
չխախտելը, որովհետև ցանկացած վերակազմակերպում շոշափում է իրավաբանական անձի պարտատերերի շահերը, քանի որ պարտապանի դերում հայտնվում
է փաստացի նոր սուբյեկտ, որի հետ պարտատերը ընտրելու հնարավորություն ունենալու դեպքում չէր կնքի պայմանագիր կամ կկնքեր էականորեն տարբերվող
պայմաններով1:
Այդ հանգամանքներն էլ հաշվի առնելով՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով 2 (այսուհետ՝ Քաղաքացիական օրենսգիրք) սահմանվում են իրավաբանական անձի վերակազմակերպման դեպքում պարտատերերի
իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները:
Այսպես, Քաղաքացիական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն`
իրավաբանական անձի վերակազմակերպման մասին որոշում ընդունած իրավաբանական անձի հիմնադիրները (մասնակիցները) կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված իրավաբանական անձի մարմինը, իսկ սույն օրենսգրքի 63 հոդվածի 2-րդ կետում նախատեսված դեպքերում` արտաքին կառավարիչը պարտավոր
են այդ մասին գրավոր տեղեկացնել վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի
պարտատերերին: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի պարտատերն իրավունք ունի պահանջելու պարտավորությունների կատարման լրացուցիչ երաշխիքներ կամ դադարեցնելու վերակազմա-

1

Տե´ս Соменков С.А. Судьба договоров при реорганизации юридических лиц // Законы
России: опыт, анализ, практика. 2006. № 8. էջ 27:
2
Տե´ս ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, ընդունվել է 05.05.1998թ., ՀՕ-239:ՀՀՊՏ 1998.08.10/
17(50):
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կերպումը կամ վաղաժամկետ կատարելու պարտավորությունը և հատուցելու
վնասները:
Նշված իրավունքներից սույն ուսումնասիրության շրջանակներում ուշադրության ենք արժանացրել պարտավորությունը վաղաժամկետ կատարելու և վնասների
հատուցում պահանջելու պարտատիրոջ իրավունքները («Բաժենտիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի1 18-րդ հոդվածի 5րդ մասով նախատեսված է նաև պարտավորությունը դադարեցնելու և դրա հետ
կապված վնասների հատուցում պահանջելու պարտատիրոջ իրավունքը), ինչպես
նաև վերակազմակերպման դադարեցում պահանջելու իրավունքը:
Քաղաքացիական օրենսգրքի 353-րդ հոդվածի համաձայն՝ պարտապանն իրավունք ունի պարտավորությունը կատարել ժամկետից շուտ, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ պարտավորության պայմաններով կամ չի բխում պարտավորության էությունից: Պարտավորությունների
վաղաժամկետ կատարումը, պայմանավորված դրանց կողմերի ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացմամբ, թույլատրվում է միայն այն դեպքերում, երբ
պարտավորությունը ժամկետից շուտ կատարելու հնարավորությունը նախատեսված է օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ պարտավորության պայմաններով
կամ բխում է գործարար շրջանառության սովորույթներից կամ պարտավորության
էությունից:
Այսինքն՝ օրենսդիրը նախատեսել է պարտավորությունների կատարման երկու
առանձին պայմաններ: Մի դեպքում, երբ խոսքը ձեռնարկատիրական գործունեությանը չվերաբերող պարտավորությունների մասին է, ապա պարտավորությունը
ժամկետից շուտ կատարելը թույլատրվում է, եթե դա արգելված չէ օրենքով կամ չի
բխում պայմանագրից կամ պարտավորության էությունից, իսկ ձեռնարկատիրական գործունեության հետ կապված պարտավորությունների դեպքում գործում է
հակառակ սկզբունքը: Օրենքը նախատեսում է վերակազմակերպման դեպքում
պարտավորությունների վաղաժամկետ կատարման հնարավորություն՝ պայմանով,
որ այդ կատարումը պահանջել է հենց պարտատերը, ուստի այս կարգավորումների տեսանկյունից Քաղաքացիական օրենսգրքի 66-րդ և 353-րդ հոդվածների միջև
հակասություն առկա չէ:
Քաղաքացիագետները գտնում են, որ պարտատերերի վերը նշված իրավունքները պարտատերերի իրավունքների երաշխավորման կարևոր նախապայման են:
Այսպես, Շերշենևիչը նշում է, որ միաձուլվող ընկերակցությունների պարտատերերին չի կարող չտրամադրվել իրավունք՝ պահանջելու, որպեսզի գույքը, որը նրանք
վստահել են ընկերակցությանը, ծառայի իրենց շահերի բավարարմանը, մինչև
կանցնի այլ անձի2:
Գործող օրենսդրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ քննարկվող իրավունքները պարտատերերը կարող են իրացնել անկախ այն հանգամանքից, թե վերակազմակերպումն ազդում է արդյոք իրենց տնտեսական շահերի վրա, և վերակազմակերպման արդյունքում ստեղծվող ընկերությունները կարո՞ղ են պատշաճ
կարգով կատարել պարտավորությունը:

1

Տե´ս ՀՀ օրենքը «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին». ընդունվել է 25.09.2011թ.,
ՀՀՊՏ 2001.11.06/34(166):
2
Տե´ս Шершепевич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 года) - М., Спарк,
1994, Էջ 165:
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Տեսաբանների կարծիքով, նման իրավիճակը ստեղծում է որոշակի անհավասարակշռություն վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի և վերջինիս պարտատերերի շահերի միջև 1 : Այդ կապակցությամբ որոշ տեսաբաններ մշակել են
քննարկվող խնդրի լուծման տարաբնույթ տարբերակներ, որոնցում առաջարկվում
է իրավաբանական անձի պարատերերին ծանուցել ոչ թե իրական վերակազմակերպման, այլ միայն հնարավոր վերակազմակերպման մասին՝ պարզելու համար
այն պարտատերերին, որոնք կարող են ներկայացնել իրենց պարտավորությունները վաղաժամկետ կատարելու պահանջ, ինչպես նաև հաշվարկելու այն գումարի
կամ գույքի մոտավոր արժեքը, որն անհրաժեշտ է այդ պահանջները բավարարելու
համար2:
Նման մոտեցումը չի կարելի համարել արդարացված, տրամաբանական և
արդյունավետ, քանի որ չի կարող ապահովագրել վերակազմակերպվող իրավաբանական անձին պարտատերերի կողմից իրենց պահանջների վաղաժամկետ կատարման պահանջի բավարարման հետ կապված ֆինանսական խնդիրներից: Առաջին հերթին այն պատճառով, որ նման պարագայում որևէ երաշխիք չկա, որ այսպես կոչված «նախնական» վերակազմակերպման ժամանակ պահանջներ չներկայացրած պարտատերերը նման պահանջներ չեն ներկայացնի հենց վերակազմակերպման ժամանակ: Բացի այդ, իրավաբանական անձի նման գործողությունները
կարող են բացասաբար անդրադառնալ վերջինիս մասնագիտական գործունեության վրա, մանավանդ այն դեպքում, երբ իրավաբանական անձը իրականում չվերակազմակերպվի: Այդպիսի իրավիճակը իրավաբանական անձի պարտատերերի,
ինչպես նաև պոտենցիալ կոնտրագենտների մոտ կարող է առաջացնել պարտապան իրավաբանական անձի ներքին կորպորատիվ հարաբերությունների անկայունության և ֆինանսական խնդիրների առկայության տպավորություն: Եվ բնական է,
որ նման պայմաններում պոտենցիալ կոնտրագենտները չեն ցանկանա գործնական կապեր կառուցել այդպիսի կազմակերպության հետ, իսկ առկա կոնտրագենտները կձգտեն խզել ձևավորված գործնական կապերը:
Ընդհանրապես պարատերերին իրենց պահանջերի վաղաժամկետ կատարում
պահանջելու իրավունքը կարելի է համարել արդարացված, քանի որ ցանկացած
պարտատեր, մտնելով պարտավորական հարաբերությունների մեջ, ենթադրում է
հարաբերությունների կայունություն, քանի որ պարտապանի փոփոխությունը մեկ
այլ անձով կարող է էականորեն ազդել իր օրինական շահերի բավարարման մակարդակի վրա:
Պարտատիրոջ համար պարտապանի անձը կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ մեկ պարտապանից կարող են ակնկալել պարտավորությունների ժամանակին և պատշաճ կատարում, մեկ այլնից, ընդհակառակը, նման ակնկալիքներ չունես, քանի որ նա ոչ մեկ անգամ խախտել է պարտավորությունը3: Ուստի գտնում
ենք, որ արդարացի է, երբ պարտատերը, ստանալով պարտապան իրավաբանական անձի վերակազմակերպման մասին ծանուցումը, չցանկանալով շարունակել

1
Տե´ս Кулешов A.B. Защита прав и интересов кредиторов в процессе укрупнения
акционерного общества // Законодательство и экономика, 2010, № 10 (318), էջ 36:
2
Տե´ս Зайцев О.Р. К вопросу об обоснованности признания преобразования формой
реорганизации // Цивилист, 2005, № 2, էջ 85:
3
Տե´ս Общее учение об обязательстве / Лунц Л.А., Новицкий И.Б. - М.: Госюриздат, 1950.
Էջ 228:

Государство и право

41

հարաբերությունները անհայտ կոնտրագենտների հետ, հնարավորություն ունենա
դադարեցնելու այդ պարտավորությունները:
Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ օրենսդիրը, վերակազմակերպվող ընկերության պարտատերերին տալով բավականին լայն իրավունքներ, հաշվի չի առել
վերակազմակերպվող ընկերության շահերը, քանի որ, օրինակ, այն դեպքերում,
երբ պարտատիրոջ պահանջը ապահովված է գրավով, ապա հարց է ծագում, թե
ինչու պետք է պարտատիրոջը իրավունք տալ ընկերությունից պահանջելու պարտավորությունների կատարման լրացուցիչ երաշխիքներ, պարտավորությունների
դադարեցում կամ վաղաժամկետ կատարում, ինչպես նաև վնասների հատուցում1:
Կարևոր է մատնանշել, որ քննարկվող իրավունքի առավել արդյունավետ,
նպատակային և վերակազմակերպվող իրավաբանական անձին հնարավորինս քիչ
ծանրաբեռնելու տեսանկյունից կարևոր կարգավորում է պարունակում «Քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը2, որի 16-րդ հոդվածը, մասնավորապես, սահմանում է, որ պարտատիրոջ վերը թվարկված իրավունքներից չեն կարող օգտվել այն պարտատերերը, որոնց տրամադրվել է պարտավորությունը կատարելու բավարար համարվող երաշխիք, կամ պարտավորությունը ապահովված
է գրավով: Ընդ որում, ապահովումը համարվում է բավարար, եթե պարտատերը
համաձայնվել է ընդունել նման երաշխիքը, կամ պարտատիրոջը տրամադրվել է
անհետկանչելի բանկային երաշխիք, որի վճարունակությունը հիմնավոր կասկածներ չի առաջացնում: Նման կարգավորումը նախ կանխում է անխտիր բոլոր պարտատերերի կողմից պահանջներ ներկայացնելու հնարավորությունը, բացի այդ՝
նվազագույնի է հասցնում նաև նման պահանջներ ներկայացնելու պատճառով վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի մոտ հնարավոր ֆինանսական ռիսկերի առաջացումը, ընդհուպ՝ հնարավոր սնանկությունը: Գտնում ենք, որ Նախագծով
առաջարկվող այս կարգավորումները կապահովեն ողջամիտ հավասակշռություն
վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի և վերջինիս պարտատերերի շահերի միջև:
Պարտատերերի շահերի երաշխավորման իրավական կարգավորումների ուսումնասիրության շրջանակներում ուշադրության է արժանի նաև այն հանգամանքը, որ պարտատերերը իրավունք են ստանում պարտապանից պահանջելու պարտավորությունների վաղաժամկետ կատարման պատճառով առաջացած վնասների հատուցում:
Այս հարցի կապակցությամբ տեսության մեջ առկա են իրարամերժ տեսակետներ: Այսպես, հեղինակների մի խումբ գտնում է, որ վնասների հատուցում պահանջելու պարտատիրոջ իրավունքը հակասում է քաղաքացիաիրավական դոկտրինին, քանի որ վնասները իրավախախտման արդյունք են, և դրանք վերակազմակերպմամբ պայմանավորված պահանջելը կասկած է հարուցում, բացի այդ՝ նշվում
է, որ վերակազմակերպումը չի համարվում իրավախախտում և հետևապես չի կա-

1

Տե´ս Ավետիսյան Վ.Դ., Հայաստանի Հանրապետության կորպորատիվ իրավունքի որոշ
հիմնահարցեր //Դատական իշխանություն, հունիս, 2013, 6 (167), էջ 63:
2
Տե´ս «Քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, հոդված 16, աղբյուրը`
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րող հիմք հանդիսանալ հարկադրանքի միջոցների, այդ թվում՝ վնասների հատուցում պահանջելու համար1:
Հեղինակների մեկ այլ խումբ գտնում է, որ, ընդհակառակը, պարտատիրոջ
նման իրավունքն ամբողջությամբ համապատասխանում է քաղաքացիական իրավունքի տրամաբանությանը մասնավորապես պարտատերերի շահերի պաշտպանության տեսանկյունից2:
Նշված հարցին պատասխանելու համար նախ փորձենք հասկանալ՝ ինչ է օրենսդիրը հասկանում վնաս ասելով:
Այսպես, Քաղաքացիական օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն`
քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված գործերի
ենթակայությանը համապատասխան, իրականացնում է դատարանը կամ արբիտրաժային տրիբունալը:
Քաղաքացիական օրենսգրքի 14-րդ հոդվածը քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության միջոցների շարքում առանձնացնում է նաև վնասների հատուցում պահանջելը:
Քաղաքացիական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ անձը, ում
իրավունքը խախտվել է, կարող է պահանջել իրեն պատճառված վնասների լրիվ
հատուցում, եթե վնասների հատուցման ավելի պակաս չափ նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ վնասներ են իրավունքը խախտված
անձի ծախսերը, որ նա կատարել է կամ պետք է կատարի խախտված իրավունքը
վերականգնելու համար, նրա գույքի կորուստը կամ վնասվածքը (իրական վնաս),
չստացված եկամուտները, որոնք այդ անձը կստանար քաղաքացիական շրջանառության սովորական պայմաններում, եթե նրա իրավունքը չխախտվեր (բաց թողնված օգուտ), ինչպես նաև ոչ նյութական վնասը:
Այսինքն, օրենքը վնասի հատուցումը որպես քաղաքացիական իրավունքների
պաշտպանության միջոց կիրառելը կապում է իրավունքի խախտման հետ, քանի
դեռ անձի իրավունքը չի խախտվել, վնասի հատուցում պահանջելու իրավունք չի
ծագում:
Այսինքն, պարզելու համար իրավաչա՞փ է արդյոք, որ պարտատերը կարող է
պահանջել վերակազմակերպվող իրավաբանական անձ-պարտապանից վնասների հատուցում, պետք է նախ և առաջ հասկանանք, թե պարտատիրոջ որ իրավունք
է խախտվում վերակազմակերպման արդյունքում:
Այն հանգամանքը, որ վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի պարտատերերը իրենց պահանջների վաղաժամկետ կատարում կամ պարտավորության
դադարեցում պահանջելիս կարող են կրել վնասներ, անհերքելի է: Որպես օրինակ
կարելի է բերել այն դեպքը, երբ վարկի գումարի վաղաժամկետ մարումը հանգեց1

Այդ մասին առավել մանրամասն տես՝ Карлин A.A. Реорганизация акционерного
общества: дис. ... канд. юрид. наук - М., 2004. էջ 135, Коровайко A.B. Реорганизация
хозяйственных обществ. Теория, законодательство, практика: Учебное пособие,- М.:
Издательство НОРМА (Издательская группа - ИНФРА-М), 2001, Էջ 38:
2
Այդ մասին առավել մանրամասն տե´ս Дивер Е.П. Правовое регулирование
реорганизации коммерческих организаций: дис. ... канд. юрид. наук. - M., 2002, էջ 175,
Тарасенко Ю.А. Кредиторы: защита их имущественных прав: Учебно-практическое
пособие. - М.: Юркнига, 2004, էջ 78:
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նում է նրան, որ բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը ստանում են ավելի
քիչ տոկոսներ, քան ակնկալում էին պայմանագիրը կնքելիս:
Ընդհանրապես, իրավունքների պաշտպանություն ասելով գիտնականները
հասկանում են օրենսդրությամբ նախատեսված միջոցների ամբողջություն, որոնցով քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտները հասնում են իրենց իրավունքների
խախտումները կանխելուն, վերացնելուն, իրավունքը վերականգնելուն և իրավունքի խախտման արդյունքում առաջացած վնասները ծածկելուն1:
Իրավունքների պաշտպանության միջոցների տակ հասկանում են նաև օրենքով նախատեսված հարկադրական բնույթի միջոցներ, որոնցով իրականացվում են
խախտված (վիճարկվող) իրավունքների վերականգնումը, պաշտպանությունը և
վնասների վերականգնումը2:
Իրավունքների պաշտպանության միջոցները մարմնավորում են նաև այն անմիջական նպատակը, որը իրավունքի պաշտպանության սուբյեկտը հետապնդում
է` ենթադրելով, որ դրանց միջոցով կարող է հասնել իր իրավունքների խախտումները կանխելուն, վնասները հատուցելուն կամ իրավախախտման հետևանքները
որևէ այլ կերպով վերացնելուն3:
Այսպիսով, օրենսդրական կարգավորումների և տեսության մեջ ներկայացված
տեսակետների համադրությամբ կարող ենք եզրակացնել, որ վնասների հատուցման իրավունքը կապվում է իրավունքի խախտման հետ:
Նման պարագայում առաջանում է պարտատիրոջ և պարտապանի շահերի
հավասարակշռման խնդիր, քանի որ օրենսդրական թերի կարգավորումների պարագայում, երբ բոլոր պարտատերերը, փաստերեն, կարող են պահանջել պարտավորությունների վաղաժամկետ կատարում և դրա հետ կապված վնասների հատուցում միաժամանակ, վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի համար կարող
են առաջանալ ֆինանսական լուրջ խնդիրներ:
Բացի այդ, գործող օրենսդրությունը չի նախատեսում որոշակի չափանիշներ
կամ պայմաններ, որոնք դատարանը կարող է հաշվի առնել վերակազմակերպվող
իրավաբանական անձի պարտատերերի կողմից վնասների հատուցման պահանջները քննելիս՝ դրանք բավարարելու կամ մերժելու համար: Այսինքն, այն դեպքերում, երբ վերակազմակերպմամբ պայմանավորված՝ պարտատերերը կրում են
վնասներ, նրանք կարող են պահանջել այդ վնասների հատուցում միայն դրանց
առկայությունն ապացուցելու դեպքում:
Քննարկվող հարցի վերաբերյալ դատական պրակտիկայի բացակությունը
հնարավորություն չի տալիս հասկանալու, թե օրենսդրական թերի կարգավորման
պայմաններում ինչպես են դատարանները լուծում տալիս նշված խնդիրներին:
Այս խնդրի վերաբերյալ հետքրքիր կարգավորումներ է պարունակում գերմանական իրավունքը: Մասնավորապես, սահմանվում է, որ վերակազմակերպման
դեպքում վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի պարտատերերը ծանուցումը ստանալուց հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում, կարող են պահանջել պարտավո1

Տե´ս Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие
положения, М., 2001. էջ 776:
2
Տե´ս Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е.А.Суханов. Т. 1: Общая часть. М.,
2005. Էջ 557, Гражданское право / под ред. Б.М. Гонгало, Т.И.Илларионовой, В.А.
Плетнева. М., 2001. էջ 54:
3
Տե´ս Рожкова М.А., Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора.,
М., 2006, էջ 84:
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րությունների կատարման երաշխիքներ դրանց չկատարման ռիսկերի վերաբերյալ
ապացույցներ ներկայացնելու դեպքում1:
Անգլիական իրավունքում, ընդհակառակը, պարտատերերն ունեն վերակազմակերպման գործընթացի վրա ազդելու էական հնարարավություններ: Մասնավորապես, վերակազմակերպման, հիմնականում միացումների և միաձուլումների
դեպքում անհրաժեշտ է ստանալ վերակազմակերպման նախագծի վերաբերյալ
պարտատերերի համաձայնությունը2:
Ընդհանրապես, երբ խոսքը գործարարական հարաբերությունների մասին է,
ապա մենք անխուսափելիորեն գործ ենք ունենում նաև գործարարական ռիսկի
հետ, որը գործարարական գործունեության էական հատկանիշներից մեկն է:
Այսպես, Քաղաքացիական օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ ձեռնարկատիրական է համարվում անձի ինքնուրույն, իր ռիսկով իրականացվող գործունեությունը, որի հիմնական նպատակը գույք օգտագործելուց, ապրանքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ մատուցելուց շահույթ
ստանալն է:
Տեսության մեջ գոյություն ունի ռիսկի բնութագրման երեք կառուցակարգ՝ օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ և դուալիստական:
Օբյեկտիվ տեսության համաձայն՝ ռիսկը օբյեկտիվ իրականության երևույթ է3:
Սուբյեկտիվ տեսությունը ռիսկը բնութագրում է որպես անձի հոգեբանական վերաբերունքը իր գործողությունների կամ վարքագծի պատահական հետևանքների
նկատմամբ4: Դուալիստական տեսությունը միավորում է այս երկու կառուցակարգերը և ռիսկը բնութագրում է որպես հնարավոր վնաս, իսկ դրա առաջանալու հնարավորության սպասումը՝ սուբյեկտիվ կատեգորիա, այն դեպքում, երբ ռիսկը օբյեկտիվ իրականության երևույթ է5:
Այսպիսով, «ռիսկ» կատեգորիան կարելի է բնութագրել այնպիսի հասկացությունների միջոցով, ինչպիսիք են վտանգը, սպառնալիքը, հնարավորությունը: Ռիսկը
միշտ այնպիսի անբարենպաստ կամ բարենպաստ հետևանքների առաջացման
հնարավորությունն է, որոնք հայտնի չէ՝ երբ տեղի կունենան6:
Պրոֆեսոր Բարսեղյանը գործարարական ռիսկը բնութագրում է որպես
տնտեսվարման առանձնահատկություններով պայմանավորված և դրա վրա ազ-

1

Տե´ս Umwandlungsgesetz vom 28.Oktober, 1994 (BGB1. I S. 3210, (1995, 428)), zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. April 2007 (BGBI. I S. 542):
2
Տե´ս UK Companies Act, 2006, աղբյուրը՝ http://www.legislation.gov.uk/:
3
Տե´ս Малеин Н.С. Гражданско-правовое положение личности в СССР. - М.: Наука,1975. էջ 184, Кабышев О.А. Правомерность предпринимательского риска // Хозяйствои право. 1994. - № 3. - էջ 50, Собчак А.А. О некоторых спорных вопросах юридической ответственности // Правоведение. - 1968. - № 1. - էջ 55:
4
Տե´ս Ойгензихт В.А. Категория риска в советском гражданском праве / В.А.Ойгензихт //
Правоведение. - 1971. - № 5. - էջ 68, Копылов В.А. О категории риска в гражданском праве
// Защита субъективных прав: История и современные проблемы. – Волгоград: ВолГУ,
2000. - էջ 53:
5
Տե´ս Мезрин Б.Н. О юридической природе риска в советском гражданском праве //
Гражданское право и способы его защиты: Сб. науч. тр. – Свердловск: СГУ, 1974. – էջ 48:
6
Տե´ս Собчак А.А. О некоторых спорных вопросах юридической ответственности // Правоведение. - 1968. - № 1. - էջ 55:
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դող տարաբնույթ հանգամանքների ներգործության հետևանքով վնասներ կրելու
կամ օգուտներ ստանալու հնարավորության անորոշություն1:
Նման ռիսկեր առաջանում են նաև կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման գործընթացում: Ընդ որում, այդ ռիսկերը վերաբերում
են ինչպես վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի պարտատերերին, այպես
էլ հենց վերակազմակերպվող սուբյեկտին: Վերակազմակերպվող իրավաբանական անձը, կայացնելով վերակազմակերպման մասին որոշում, պետք է գիտակցի,
որ նման քայլը կարող է պարտատերերի մոտ առաջացնել անվստահության տպավորություն կամ որ ավելի վատ՝ պարտավորությունները կատարելուց խուսափելու
հնարավորություն: Եվ բնական է, որ պարտատերերը կցանկանան դադարեցնել իրենց հարաբերությունները տվյալ սուբյեկտի հետ:
Այսինքն, իրավաբանական անձը պետք է կանխատեսի իր որոշման հնարավոր բացասական հետևանքները կրելու ռիսկը:
Գործարարական հարաբերություններում պարտավորության պատշաճ կատարումը համարվում է գերակա նպատակ, և ցանկացած պարտատիրոջ համար
ամենակարևորը իր պահանջների բավարարում ստանալն է: Ուստի գտնում ենք,
որ իրավաբանական անձի վերակազմակերպումը չի կարող հանգեցնել քաղաքացիաիրավական, մասնավորապես՝ պարտավորական հարաբերությունների բնականոն ընթացքի խաթարմանը, և պարտավորությունների կատարումը պետք է գերակա լինի սեփական բիզնեսի զարգացման կամ վերակազմավորման ցանկությունից:
Վերը նշվածը հաշվի առնելով՝ գտնում ենք, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ իրավաբանական անձի վերակազմակերպումը բացառապես վերջինիս կամքի ազատ
արտահայտման արդյունք է, այդ թվում՝ պայմանավորված որոշակի տնտեսական
պայմանների փոփոխությամբ, ապա այդ վերակազմակերպումը չպետք է ավարտվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ պարտատերերի պահանջները բավարարված
չեն: Այսինքն, կամ այդ պարտատերերին պետք է տարամադրվեն այնպիսի երաշխիքներ, որոնք, պարտատերերն ընդունելով, կհամաձայնվեն պարտքի փոխանցմանը, կամ վերազմակերպումը պետք է կասեցվի մինչև պարտավորության պատշաճ կատարումը:
Վերը նշված բոլոր վերլուծություններն ու տեսակետները վերաբերելի են իրավաբանական աձի կողմից սեփական կամքով իրականացվող վերակազմակերպումներին, հարկադիր վերակազմակերպումների դեպքում, որոնք նույնպես հետապնդում են հանրային շահերի պաշտպանության նպատակ:
Քաղաքացիական օրենսգիրքը և «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին»
ՀՀ օրենքը չեն առանձնացնում պարտատերերի իրավունքների պաշտպանության
մեխանիզմները կամավոր և հարկադիր վերակազմակերպման դեպքերում, որպիսի
մոտեցումը համարում ենք չարդարացված՝ հետևյալ հանգամանքների հաշվառմամբ:
Հարկադիր վերակազմակերպումն իրականացվում է իրավաբանական անձի
կամքից անկախ և հանդիսանում է պետության վերաբերմունք կատարված իրավախախտմանը, հետևապես ինչպես ցանկացած իրավախախտման դեպքում, այս
պարագայում էլ հետապնդում է հանրային շահերի պաշտպանության նպատակ:
1

Տե´ս Բարսեղյան Տ.Կ. Գործարարական իրավունք, դասագիրք, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ
37:
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Ֆրանսիայում, օրինակ, որտեղ առկա են իրավաբանական անձի վերակազմակերպման դեպքում պարտատերերի իրավունքների երաշխավորման գործուն համակարգեր, վերջիններս չունեն իրենց պահանջներով վերակազմակերպման իրականացման գործընթացին խոչընդոտելու էական հնարավորություն: Մասնավորապես, երբ պարտատերերը ներկայացնում են իրենց առարկությունները վերակազմակերպման վերաբերյալ, դա դեռ չի նշանակում, որ առաջադրված պահանջները
անպայմանորեն պետք է անմիջապես կատարվեն, եթե դա կարող է հանգեցնել
կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը և սահմանափակել
կազմակերպության արդյունավետ վերակազմակերպում կատարելու հնարավորությունը1:
Ուստի գտնում ենք, որ օրենսդրությամբ պետք է նախատեսել հարկադիր վերակազմակերպման դեպքում պարտատերերի շահերի երաշխավորման այլ կառուցակարգեր:
Մասնավորապես, պարտատերերը չպետք է իրավունք ստանան պահանջելու
վերակազմակերպման դադարեցում, իսկ բոլոր այն դեպքերում, երբ իրենց պահանջները մինչև վերակազմակերպման ավարտը չեն բավարարվում, ապա չպետք
է իրավունք ստանան դատական կարգով հասնելու վերակազմակերպման կասեցման կամ այլ կերպ խոչընդոտեն դրա ավարտը: Հակառակ պարագայում, երբ, օրինակ, պարտատերը պահանջում է դադարեցնել վերակազմակերպումը կամ մինչև
իր պահանջների բավարարումը արգելել պարտապան իրավաբանական անձին
վերակազմակերպվել (նման պահանջ կարող է ներկայացվել հայցի ապահովման
միջոցների շրաջանակում), կարող են առաջանալ հարկադիր վերակազմակերպման ողջամիտ ժամկետում իրականացման ռիսկեր, որի հետևանքով հարկադիր
վերակազմակերպումը չի հասնի նախանշված նպատակին: Այսինքն, երբ որևէ իրավաբանական անձի հարկադիր վերակազմակերպումն անհրաժեշտ է իրականացնել որոշակի ժամկետում Սահմանադրությամբ և օրենքով ամրագրված հանրային շահերի ապահովման նպատակով, և վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի պարտատերերի կողմից իրենց իրավունքների իրացումն ապահովելը
բացառում է նախանշված ժամկետում և կարգով իրականացնել հարկադիր վերակամակերպումը, վտանգվում է հանրային շահերի ապահովման սահմանադրաիրավական կառուցակարգը:
Գտնում ենք, որ հարկադիր վերակազմակերպումների պարագայում պարտատերերը պետք է իրավունք ստանան պահանջելու միայն պարտավորությունների
վաղաժամկետ կատարում, պարտավորության դադարում և դրանց հետ կապված
վնասների հատուցում, պարտավորությունների կատարման լրացուցիչ երաշխիքներ, ինչպես նաև երաշխիքներ առ այն, որ վերակազմակերպման արդյունքներից
անկախ՝ նրանց` վերակազմակերպման գործընթացի ժամանակ ներկայացած և
չբավարարված պահանջները ապագայում կբավարարվեն:

1

Տե´ս Code de commerce de France, 2010, աղբյուրը`www.legifrance.gouv.fr:
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ КРЕДИТОРОВ
РЕОРГАНИЗУЕМОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
КОРПОРАТИВНОГО ТИПА
Арсен Оганисян
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ
_____________________________

Данная статья посвящена некоторым проблемам, связанным с правом
требования кредиторов реорганизуемого юридического лица досрочного
исполнения обязательств (прекращение обязательств) и возмещения вреда в
связи с этим, а также прекращения реорганизации. В результате исследования
было предложен механизм, согласно которому указанные права кредиторов при
добровольной реорганизации должны быть реализованы до окончания
реорганизации, а в случае принудительной реорганизации удовлетворение
требований кредиторов должно быть подвергнуто определенным ограничениям
во избежание обременения и препятствования процессу реорганизации.

SOME ISSUES OF IMPLEMENTATION OF CREDITORS'
RIGHTS OF OF THE REORGANIZED CORPORATE
LEGAL ENTITY
Arsen Hovhannisyan
Post-graduate student of the YSU Chair of Civil Law
______________________________

This article deals with some issues related to the right to the claims of creditors of
the reorganized legal entity early performance of obligations (termination obligations)
and compensation for damage in connection with this, as well as the termination of the
reorganization. The study suggests a mechanism by which these rights of creditors
under the voluntary restructuring should be implemented before the end of the
reorganization, and in case of forced reorganization, satisfaction of creditors' claims
should be subject to certain restrictions in order to avoid burdening and obstruction of
the reorganization process.
Բանալի բառեր - վերակազմակերպում, պարտավորություն, վաղաժամկետ կատարում,
վնաս, գործարարական ռիսկ
Ключевые слова: реорганизация, обязательство, досрочное исполнение обязательств,
убыток, предпринимательский риск.
Key words: reorganization, obligation, damage, bussiness risk, early performance.
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ԿԵՂԾ ԵՎ ՇԻՆԾՈՒ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
Անի Մութաֆյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
_______________________________

ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ նախատեսված անվավեր գործարքներից են կեղծ և շինծու գործարքները, որոնք օրենսդիրը որակել է որպես առոչինչ
գործարքներ: Այսպես` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1 306-րդ հոդվածի համաձայն` «1. Կեղծ գործարքը, այսինքն` առերևույթ, առանց համապատասխան իրա-

վական հետևանքներ առաջացնելու մտադրության կնքված գործարքը, առոչինչ է:
2. Շինծու գործարքը, այսինքն` մեկ այլ գործարքի քողարկման նպատակով
կնքված գործարքը, առոչինչ է: Այդ գործարքի նկատմամբ, հաշվի առնելով դրա
էությունը, կիրառվում են այն գործարքին վերաբերող կանոնները, որը կողմերն իրականում նկատի են ունեցել շինծու գործարքը կնքելիս»:
Հոդվածի շրջանակներում կփորձենք բացահայտել կեղծ և շինծու գործարքների (այսուհետ նաև` ֆիկտիվ գործարքներ) իրավական բնույթը` անվավեր գործարքների էության վերաբերյալ գրականության մեջ ձևավորված մոտեցումների
համատեքստում: Մեր կարծիքով, նշված հարցի պարզաբանումը ոչ միայն տեսական կարևորություն է ներկայացնում, քանի որ ինչպես հայրենական, այնպես էլ օտարերկրյա հեղինակների կողմից կեղծ և շինծու գործարքների էությունն առանձին
վերլուծության գրեթե չի ենթարկվել, այլ նաև փորձ է գտնելու գործնականում ծագած այն հարցի լուծումը, թե արդյոք կարող է կեղծ կամ շինծու գործարքի կնքման
հետևանքով տուժած անձը (երրորդ անձը կամ գործարքի կողմը) պահանջել նման
գործարքի կնքման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում: Օրինակ, հռոմեական իրավունքում բացարձակ սիմուլյացիան կողմերի միջև հարաբերություններում որևէ հետևանք չէր առաջացնում, սակայն կարող էր հանգեցնել երրորդ անձանց առջև կողմերի համապարտ պատասխանատվության առաջացման, եթե վերջիններս սիմուլյացիոն ակտերի հետևանքով վնաս էին կրել: Նման դեպքերում սիմուլյացիան կարող էր համարվել դելիկտ2:
Անվավեր գործարքի էության վերաբերյալ գրականության մեջ արտահայտված
տեսակետները բավականին շատ են և բազմազան: Անվավեր գործարքի էությունը
բացահայտվում է, և անվավեր գործարքի հասկացությունը տարբեր հեղինակների
կողմից ձևավորվում է` նախ հիմք ընդունելով գործարքի օրենսդրական բնորոշումը: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 289-րդ հոդվածի համաձայն` «Գործարքները

քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց այն գործողություններն են, որոնք
ուղղված են քաղաքացիական իրավունքներ և պարտականություններ սահմանելուն, փոփոխելուն կամ դրանց դադարելուն»: Գործարքի նշված օրենսդրական
սահմանումից նախևառաջ բխում է, որ գործարքը գործողություն է, իսկ այդ գործո1

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք՝ ընդունված 1998թ. մայիսի
5-ին, ուժի մեջ մտած 1999թ. հունվարի 1-ին, ՀՕ-239:
2
Տե´ս Пухан Иво, Поленак-Акимовска Мирьяна, Римское право (базовый учебник). Перевод
с македонского В. А. Томсинова и Ю. В. Филиппова/Под ред. проф. В. А. Томсинова.-М.:
Издательсвто Зерцало, 1999, էջ 223:
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ղության պարտադիր իրավաչափ լինելը հաստատվում է իրավաբանական գրականության մեջ առկա տեսակետներով1: Օրինակ, Ի. Ս. Պերետերսկին նշել է, որ գործարքն օրենքով թույլատրված գործողություն է, և գործարքներ են համարվում
միայն այն գործողությունները, որոնք նպատակ ունեն առաջացնելու օրենքով թույլատրվող իրավահարաբերություններ 2 : Հեղինակի կարծիքով, գործողությունները,
որոնք թեև առաջացնում են իրավական հետևանքներ, սակայն չեն օգտվում օրենքի պաշտպանությունից (օրինակ, պարտավորությունը չկատարելը կամ վնաս
պատճառելը), գործարքներ չեն համարվում: Հավասարապես, եթե գործողությունն
ունի գործարքի տեսք, սակայն ուղղված է օրենքին դեմ կամ օրենքը շրջանցելուն,
ապա այն չի համարվում գործարք: Հետևաբար գործարքներ են համարվում միայն
այն գործողությունները, որոնք նպատակ ունեն առաջացնելու օրենքով թույլատրված իրավահարաբերություններ3:
Բազմաթիվ հեղինակներ, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ գործարքները բացառապես իրավաչափ գործողություններ են, անվավեր գործարքները դասում են ոչ իրավաչափ գործողությունների, այն է` իրավախախտումների շարքին4,
իսկ որոշ հեղինակներ անվավեր գործարքները դիտարկում են այլ հարթության
վրա` ոչ իրավաչափ լինելն անվավեր գործարքի հատկանիշ չհամարելով5:
Առաջին խմբի հեղինակներից, օրինակ, Ֆ. Ս. Խեյֆեցը նշել է, որ անվավեր
գործարքը չի համարվում գործարք, այլ քաղաքացիական իրավախախտում է6: Ի.
Վ. Մատվեևը նշել է, որ բացառությամբ կամքի արատով որոշ գործարքների՝ անվավեր գործարքները համարվում են ոչ իրավաչափ գործողություններ7: Օ. Ա. Կրասավչիկովը ոչ իրավաչափ գործողությունների շարքին է դասել վնասի պատճառումը, գործարքների անվավերությունը, իրավազորության խախտմամբ ընդունված
վարչական ակտերը, պայմանագրային պարտավորությունների չկատարումը 8 :
Ըստ Յ. Վ. Մելնիկովայի` կեղծ գործարքները հակաօրինական գործարքներ են9: Վ.
1

Տե´ս Агарков М. М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву//Советское
государство и право, 1946, էջ 48-49: Բարսեղյան Տ. Կ., Հայաստանի Հանրապետության
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2
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3
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8
Տե´ս Красавчиков О.А. Теория юридических фактов в советском гражданском праве.
Автореф. канд. дисс., Свердловск. 1950, էջ 14:
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Տե´ս Мельникова Ю. В. Недействительность (ничтожность) мнимых и притворных сделок
и их правовые последствия/Российский судья, 2014, № 11. Էջ 7-12:
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Ս. Յեմը նշել է, որ առոչինչ գործարքը, լինելով ոչ իրավաչափ գործողություն, առաջացնում է միայն այն հետևանքները, որոնք օրենքով նախատեսված են այդ դեպքի
համար՝ որպես իրավախախտման նկատմամբ ռեակցիա1: Ե. Ա. Կրաշեննինիկովը,
նշելով, որ վիճահարույց գործարքը ոչ իրավաչափ լինելու որևէ նշույլ անգամ չի
պարունակում, առոչինչ գործարքները համարել է միանշանակ ոչ իրավաչափ գործողություններ2:
Երկրորդ խմբի հեղինակներից, օրինակ, Ռ. Վ. Ռաբինովիչն իր աշխատանքում
գրում է, որ անվավեր գործարքի համար, ի տարբերություն իրավախախտման, բավարար է միայն օբյեկտիվ իրավունքի խախտումը, և պարտադիր չի պահանջվում
վնասի պատճառում ու գործարքի կողմի մեղքի առկայություն: Անվավեր գործարքները, որոնք օրենքով թույլատրված չեն, իրավունքի խախտում են: Այնուամենայնիվ, դրանք չեն դադարում գործարքներ լինելուց և որպես իրավախախտում ընկալվել չեն կարող3: Դ. Մ. Գենկինն առաջ է քաշում այն միտքը, որ ի տարբերություն իրավախախտման (դելիկտի)` գործարքին՝ որպես իրավաբանական փաստի,
բնորոշ է քաղաքացիական իրավահարաբերություններ առաջացնելուն, փոփոխելուն կամ դադարեցնելուն ուղղված գործողության (կամքի) առկայությունը, իսկ դելիկտի դեպքում այն կատարած անձն ամենևին չի ցանկանում այդ կամ այլ իրավական հետևանքների առաջացում 4 : Հայրենական իրավական գրականության մեջ
անվավեր գործարքի էությունն առանձին ուսումնասիրության է ենթարկվել Կ. Վ.
Համբարձումյանի կողմից թեկնածուական ատենախոսության շրջանակներում:
Վերջինս հանգել է այն համոզման, որ անվավերությունը և հակաօրինականությունն
իրար հետ միշտ չհամընկնող, իսկ որոշ դեպքերում նաև տարբեր հարթություններում գտնվող երևույթներ են և գործողությանը իրավական գնահատական տալու
տարբեր եղանակներ են և ցույց են տալիս այդ գործողության և իրավակարգի հետ
հարաբերակցությունը5:
Այսպիսով, գրականության մեջ անվավեր գործարքի էության վերաբերյալ կարծիքները միանշանակ չեն, իսկ երբեմն էլ միանգամայն հակասական, ինչը, կարծում
ենք, պայմանավորված է նաև գործարքների անվավերության հիմքերի բազմազանությամբ: Ինչ վերաբերում է կեղծ և շինծու գործարքներին, ապա նշենք, որ կեղծ և
շինծու գործարքներն անվավեր գործարքների համակարգում ունեն բացահայտ
տարբերվող առանձնահատկություններ: Նախ` կեղծ և շինծու գործարքները չունեն
գործարքի համար նախատեսված իրավական արդյունքի հասնելուն ուղղվածությունը: Այստեղ հարկ է նկատել, որ այն հեղինակները, որոնք անվավեր գործարքները չեն դիտում իրավախախտում, հիմնականում հիմնվում են այն հանգամանքի
վրա, որ անվավեր գործարքներն ըստ էության ունեն կամային ուղղվածություն` ա1
Տե´ս Ем B.C. Гражданское право. В 4 г. Т. 1: Общая часть: - огв. Ред. Г..Л. Суханов. - 3-е
изд., перераб. И доп. - М.: Волтерс Клувер, 2008. (Серия «Классический университетский
учебник» Моск. юс. ун-т им М.В. Ломоносова), էջ 482 – 483:
2
Տե´ս Крашенинников Е. А. Последствия совершения порочных сделок//Проблемы
понятийного аппарата наук гражданского и гражданско процессуального права.
Ярославль, 1987, էջ 42:
3
Տե´ս Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л., 1960, էջ 13:
4
Տե´ս Генкин Д.М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону.
Ученые записки ВИЮН. Вып. 5. М. 1947, էջ 50:
5
Տե´ս Համբարձումյան Կ. Վ., Անվավեր գործարքների քաղաքացիաիրավական
կարգավորումը ՀՀ օրենսդրությամբ, Երևան-2001, ի. գ. թ. գիտական աստիճանի հայցման
ատենախոսություն, էջ 48:
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Государство и право
1

ռաջացնելու համապատասխան իրավական հետևանքներ , ինչը բացակայում է
կեղծ և շինծու գործարքների դեպքում: Բացի այդ, կեղծ և շինծու գործարքներն առոչինչ գործարքի և որևէ այլ ոչ իրավաչափ գործողության համակցություն են, այսինքն` կեղծ և շինծու գործարքները պարտադիր օժտված են որևէ քողարկված հակաիրավական նպատակով, կեղծ և շինծու գործարքները կամքի արատով գործարքներ են, որտեղ գործարքի բոլոր կողմերի կամքը չի համապատասխանում
կամահայտնությանը, ֆիկտիվ գործարքները կնքվում են գործարքի բոլոր կողմերի
դիտավորությամբ, բացի այդ` կեղծ և շինծու գործարքներն առոչինչ գործարքների
առանձնահատուկ տեսակ են նաև այն առումով, որ ունեն ավավերության առանձնահատուկ հետևանքներ (երկկողմանի ռեստիտուցիան սովորաբար կիրառելի չէ
նման գործարքների դեպքում 2 ): Այսպիսով` կեղծ և շինծու գործարքները վավեր
գործարքի պատյանում քողարկված իրավական ձևացում են, որոնց նպատակը գիտակցված հակաիրավական է` ի տարբերություն մյուս բոլոր անվավեր գործարքների:
Նշված առանձնահատկությունների ամփոփումն առաջ է քաշում տրամաբանական այն հարցադրումը, թե մի՞թե կեղծ և շինծու գործարքները մաքուր ոչ իրավաչափ գործողություններ չեն, քանի որ չունեն գործարքներին բնորոշ համապատասխան իրավական հետևանքներ առաջացնելուն ուղղվածությունը, ունեն հակաիրավական նպատակ և կնքվում են բոլոր կողմերի դիտավորությամբ: Նշված
հարցադրման պատասխանը գտնելու համար անհրաժեշտ ենք համարում պարզել,
թե արդյոք ֆիկտիվ գործարքներն ունեն իրավախախտմանը բնորոշ բոլոր հատկանիշները:
Ընդունված դասակարգմանը համապատասխան, որի հիմքերը դրվել են Սավինյիի կողմից3, իրավունքի համար նշանակություն ունեցող բոլոր երևույթները (իրավաբանական փաստերը) բաժանվում են իրադարձությունների և գործողությունների, որոնք էլ իրենց հերթին բաժանվում են իրավաչափ և ոչ իրավաչափ գործողությունների (իրավախախտումների), ինչպես նաև գործողությունների, որոնք անմիջականորեն ուղղված են իրավական արդյունքի հասնելուն (այդ թվում` գործարքները) և անմիջականորեն իրավական արդյունքի հասնելուն չուղղված գործողութ1

Տե´ս Афонина Е.И., Ширвис Ю.В. Развитие института недействтельности сделок //
Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа. 2005. № 5, էջ 76:
Шахматов В.П. Сделки, совершенные с целью, противной интересам государства и
общества. Томский университет, 1966, էջ 26:
2
Կեղծ գործարքի անվավերության հետևանքների կապակցությամբ ՀՀ վճռաբեկ
դատարանն արձանագրել է հետևյալը. «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 306-րդ հոդվածի
վերլուծությունից բխում է, որ օրենսդիրը կեղծ գործարքների անվավերության հատուկ
հետևանքներ չի նախատեսել: Հետևաբար, ըստ էության, պետք է կիրառելի լինեն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 304-րդ հոդվածով նախատեսված հետևանքները: Այդուհանդերձ,
հաշվի առնելով, որ կեղծ գործարքի դեպքում գործարքի փաստացի կատարում, որպես
կանոն, տեղի չի ունենում, նմանատիպ դեպքերում վերոգրյալ նորմի կիրառումն ունի
առանձնահատկություններ, մասնավորապես՝ որպես անվավերության հետևանք կարող են
լինել նախկին սեփականատիրոջ տիտղոսի վերականգնումը, դատական ակտով գործարքի
կեղծ լինելու հանգամանքը հաստատելը, որը կարող է հանգեցնել որպես անվավերության
հետևանք այլ ածանցյալ պահանջներ ներկայացնելուն (օրինակ՝ իրավունքի պետական
գրանցումն անվավեր ճանաչելը)» (տե´ս թիվ ԿԴ1/0935/02/14 քաղաքացիական գործով ՀՀ
վճռաբեկ դատարանի 2016 թվականի հուլիսի 22-ի որոշում): Իսկ որպես շինծու գործարքի
անվավերության հետևանք` կիրառվում են քողարկված գործարքին վերաբերող կանոնները
(տե´ս ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 306-րդ հոդվածի 2-րդ մաս) :
3
Տե´ս Savigny F.C. System des heutigen romischen Rechts. Bd III. Berlin, 1840. § 104. S. 3 ff:
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յունների: Վերջին դասակարգումն ընդունված է տարածել միայն իրավաչափ գործողությունների վրա, որոնց շրջանակում տարբերակվում են իրավաբանական ակտերն ու իրավաբանական արարքները, և առաջինների շարքին դասվում են գործարքները ու որոշ այլ ակտեր1: Այսպիսով, գործարքները դասվում են իրավաչափ
գործողությունների, մասնավորապես` իրավաբանական ակտերի շարքին, իսկ ոչ իրավաչափ գործողություններն էլ նույնացվում են իրավախախտումների հետ: Իրավաբանական ակտերն այնպիսի իրավաչափ գործողություններ են, որոնք մարդկանց կողմից հատուկ կատարվում են` որոշակի իրավահարաբերության մեջ մտնելու նպատակով 2 : …Իրավունքի բոլոր սուբյեկտների գործողությունները իրավաչափ են այն դեպքում, երբ նրանք համապատասխանում են իրավունքի նորմով
սահմանված թույլատրելիին և պարտադիրին (սուբյեկտիվ իրավունքներին և պարտականություններին) 3: Իսկ իրավախախտումն իրավագործունակ անհատի մեղավոր վարքագիծն է, որը հակասում է իրավունքի նորմերի կարգադրագրերին, այլ
անձանց վնաս է պատճառում և հանգեցնում իրավաբանական պատասխանատվության4:
Կեղծ և շինծու գործարքների օրենսդրական բնորոշումից բխում է, որ օրենսդիրը քննարկման առարկա իրավական երևույթի համար օգտագործել է հենց «գործարք» տերմինը: Ընդ որում, կեղծ գործարքը բնորոշել է որպես առերևույթ գործարք, որը կնքվում է առանց համապատասխան իրավական հետևանքներ առաջացնելու մտադրության, իսկ շինծու գործարքն էլ կնքվում է` մեկ այլ գործարք քողարկելու նպատակով: Երկու գործարքներն էլ օրենսդիրը դիտարկել է որպես առոչինչ գործարքներ, այսինքն` գոյություն չունեցող գործարքներ: Եթե նշված գործարքների բնույթը բացահայտելիս հիմք ընդունենք այս իրավական երևույթի առանձնահատկությունները, ապա այստեղ գայթակղությունը մեծ է` հանգելու հետևության, որ կեղծ և շինծու գործարքները ոչ թե պատկանում են գործարք կատեգորիայի, այլ իրավախախտում իրավաբանական փաստերի շարքին: Մասնավորապես` կեղծ և շինծու գործարքները կարող ենք համարել ոչ իրավաչափ գործողություններ (իրավախախտումներ), քանի որ չեն համապատասխանում գործարքի
վավերականությանը ներկայացվող պահանջներին, չեն համապատասխանում իրավունքի նորմով սահմանված թույլատրելիին և պարտադիրին, մասնավորապես`
պայմանագրի ազատության սկզբունքի չարաշահման անթույլատրելիության պահանջին, գործարքի բոլոր կողմերի մեղավոր վարքագծի արդյունք են, սովորաբար
կնքվում են` այլ անձանց վնաս պատճառելու կամ այլ հակաիրավական արդյունքի
հասնելու նպատակով, և իրավաբանական պատասխանատվությունն էլ կարող է
արտահայտվել այդ գործարքների անվավերության համապատասխան իրավական
հետևանքներով: Մինչդեռ, մեր կարծիքով, նշված հատկանիշները բավարար չեն
այս իրավական երևույթի էությանը ճիշտ իրավաբանական գնահատական տալու
համար: Մեր կարծիքով, ֆիկտիվ գործարքի իրավական բնույթը պետք է բացահայտել ոչ թե օրենսդրի կողմից տրված նեղ բնորոշմանը համապատասխան, այլ`
գործնականում այս երևույթի ամբողջական դրսևորումները հաշվի առնելով:
1
Տե´ս Тузов Д. О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте
европейской правовой традиции. Статут, 2007, Москва, Էջ 7:
2
Տե´ս Խրոպանյուկ Վ. Ն., Պետության և իրավունքի տեսություն (2-րդ հրատարակություն,
լրացումներով, ուղղումներով), թարգ. Խաչիկ Հարությունյանի, Երևան, 1997, էջ 376-377:
3
Տե´ս նույն տեղում, էջ 386:
4
Տե´ս նույն տեղում, էջ 388:
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Գործնականում ֆիկտիվ գործարքներ կնքող կողմերը չեն սահմանափակվում
պարզապես առանց համապատասխան իրավական հետևանքներ առաջացնելու
մտադրության որոշակի գործարք կնքելով: Եթե գործարքը պարզապես կնքվել է առանց համապատասխան իրավական հետևանքներ առաջացնելու մտադրության,
ապա այստեղ մենք գործ ունենք ոչ թե կեղծ կամ շինծու գործարքի, այլ կամքի արատով այլ գործարքի հետ: Կեղծ և շինծու գործարքներն իրավական ձևացման մի
ամբողջական գործընթացի որոշակի մաս են, որտեղ կնքված գործարքը ծառայում
է որպես գործիք, միջոց` իրավական առումով քողարկելու որոշակի հակաիրավական գործողություններ, որպիսիք կարող են լինել պարտատերերից գույք փախցնելը, հարկերից խուսափելը, ընդհանուր սեփականության իրավունքում մասնակցի
գնելու նախապատվության իրավունքը շրջանցելը և այլն: Ընդ որում, այդ գործողությունները կազմում են ֆիկտիվ գործարքների անբաժանելի մասը, և այդ հատկանիշի ուժով է առոչինչ գործարքը օրենսդրի կողմից դիտարկվում հենց կեղծ կամ
շինծու գործարք: Պատահական չէ, որ մի շարք երկրներում «կեղծ կամ շինծու գործարք» տերմինի փոխարեն օգտագործվում է «սիմուլյացիա» բառը1: Մասնավորապես, շինծու գործարքի տեսությունը (the sham transaction doctrine) մի շարք երկրներում հայտնի է որպես սիմուլյացիա (ձևացում, կեղծում) (simulation), իսկ մի շարք
քաղաքացիական իրավունքի երկրներում հայտնի է որպես իրավունքի չարաշահում (abuse of rights), իրավունքից խուսափում (avoidance of the law)2: Օրինակ`
«սիմուլյացիա» տերմինն օգտագործվում է Լուիզիանայի քաղաքացիական օրենսգրքով3 (1849-րդ, 2025-2027-րդ, 2480-րդ հոդվածներ)4, Իտալիայի քաղաքացիական օրենսգրքով (1414-1417-րդ հոդվածներ)5, Շվեյցարիայի քաղաքացիական
օրենսգրքով (18-րդ հոդվածի 2-րդ կետ)6 և այլն:
Եթե առաջնորդվենք այն մոտեցմամբ, որ կեղծ և շինծու գործարքները հակաօրինական գործողություններ են, որոնցում առկա է գործարքի բոլոր կողմերի դիտավորությունը, ապա օրենքով կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության հե1
Ըստ Հ.Ա. Ասմանգուլյանի և Մ.Ի. Հովհաննիսյանի համահեղինակությամբ հրատարակված
անգլերեն-հայերեն բառարանի («Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1984, էջ 874)`
simulation - սիմուլյացիա, կեղծում, կեղծագործում, ձևացում, simulate - 1) ձևացնել, կեղծել. 2)
նմանվել, նման լինել (որևէ բանի):
2
Տե´ս Victor Thuronyi (Senior Counsel (Taxation), International Monetary Fund): Rules in OECD
Countries to Prevent Avoidance of Corporate Income Tax: Էջ 2:
3
ԱՄՆ Լուիզիանա նահանգի իրավունքը հիմնված է աղբյուրների առավել բազմազան
հավաքածուի վրա, քան մյուս քառասունինը նահանգների իրավունքը: Մասնավոր իրավունքն ունի քաղաքացիական իրավունքի բնույթ (civil law character)` հիմնված Ֆրանսիայի
ու Իսպանիայի օրենսգրքերի և ի վերջո հռոմեական իրավունքի վրա` ընդհանուր իրավունքի
որոշակի ազդեցությամբ: https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Louisiana# CITEREFParise2014
4
Տե´ս Louisiana civil code: Louisiana State Legislature - Legislative Law: Updated for the 2016
Regular Session: https://legis.la.gov/legis/Laws_Toc.aspx?folder=67&level=Parent:
5
Տե´ս Principles of European Contract Law and Italian Law edited by Luisa Antoniolli, Anna
Venezian. Published by Kluwer Law, International. 2005: Էջ 284-285:
https://books.google.ru/books?id=ADfOcChxr5YC&pg=PA285&lpg=PA285&dq=The+Concept+o
f+Simulation+in+European+Contract+Law&source=bl&ots=XQLcNjYphI&sig=3HmJu2BYmF4F9
3PV2k0xu2TodX4&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjC84Km58jOAhWE2hoKHceCAmQQ6AEIMjAD
#v=onepage&q=The%20Concept%20of%20Simulation%20in%20European%20Contract%20La
w&f=false
6
Տե´ս Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of
Obligations) of 30 March 1911 (Status as of 1 July 2016)
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19110009/201701010000/220.pdf
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տևանքների շարքում կարող է կիրառվել նաև այդ գործարքների կնքմամբ պատճառված վնասի հատուցման կառուցակարգը, քանի որ, ինչպես արդեն նշել ենք, իրավախախտմանը բնորոշ է անհատի մեղավոր վարքագիծը, որը հակասում է իրավունքի նորմերի կարգադրագրերին, այլ անձանց վնաս է պատճառում և հանգեցնում իրավաբանական պատասխանատվության1: Այսինքն` այդ դեպքում կենթադրվի, որ առկա է հակաօրինական արարք` ի դեմս կեղծ կամ շինծու գործարքի,
վնաս, պատճառական կապ գործարքի և վնասի միջև, գործարքի բոլոր կողմերի
դիտավորությունը2: Կարծում ենք, որ նման մոտեցումը չի կարող հիմնավորված լինել, քանի որ հնարավոր վնասի գոյությունն ուղղակիորեն պայմանավորված է ոչ թե
կեղծ կամ շինծու գործարք կնքելով, այլ այդ գործարքների միջոցով իրականացվող
հակաիրավական գործողություններով, այսինքն` գրեթե անհնար կլինի ապացուցել
պատճառված վնասի և կնքված գործարքի միջև պատճառահետևանքային ուղղակի կապի առկայությունը: Բացի այդ` եթե կեղծ կամ շինծու գործարքը դիտարկվի
որպես հակաօրինական գործողություն, որում առկա է գործարքի բոլոր կողմերի
դիտավորությունը, ապա պատճառված վնասի համար կարող է առաջանալ համապարտ պատասխանատվության հարց (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1073-րդ
հոդված), ինչը, կարծում ենք, հիմնավորված չէ: Բանն այն է, որ կեղծ և շինծու գործարքներում քողարկված հակաիրավական գործողությունը սովորաբար իրականացնում է գործարքի կողմերից մեկը, թեև գործարքը կնքվում է բոլոր կողմերի ընդհանուր համաձայնեցված կամքով:
Ամփոփելով վերոշարադրյալը` նշենք, որ սիմուլյացիայի դեպքում կեղծ և շինծու գործարքը, որը առոչինչ գործարք է, ինքնին իրավախախտում դիտարկվել չի
կարող այն պարզ պատճառով, որ չունի իրավախախտմանը բնորոշ բոլոր հատկանիշները: Համաձայնելով բոլոր այն հեղինակների հետ, ովքեր չեն նույնացնում
անվավեր գործարքն ու իրավախախտումը և գործարքի անվավերությունն ու հակաօրինականությունը դիտարկում են որպես տարբեր երևույթներ, նշենք, որ ֆիկտիվ գործարքներն անվավեր գործարքների տեսակներ են, որոնք օրենսդիրը հրաժարվում է ճանաչել որպես իրավական երևույթներ` չտալով դրանց իրավաբանական ուժ, քանի որ դրանք ինքնին ունակ չեն գործարքին բնորոշ հետևանքներ առաջացնելու, ինքնին արդեն իսկ գոյություն չունեն: Բացի այդ, գործարքների անվավերությունը կարգավորող նորմերի գործառույթներից է նաև պաշտպանել քաղաքացիական շրջանառությունը իր սուբյեկտների իրավունքներն ու օրինական շահերը խախտող հակաօրինական գործողություններից: Այդ նպատակով է նաև, որ
կեղծ և շինծու գործարքները դիտարկվում են որպես առոչինչ գործարքներ` այդ
հանգամանքի ուժով շահագրգիռ անձանց շնորհելով իրենց իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնելու գործիքով, այն է` անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջով դատարան դիմելու իրավունքով (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ մաս):
1

Տե´ս Խրոպանյուկ Վ. Ն., նշված աշխատությունը, էջ 388:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանը բազմիցս անդրադարձել է վնաս պատճառելու հետևանքով հարաբերությունների ծագման համար անհրաժեշտ պայմանների առկայության հարցին, մասնավորապես արձանագրելով, որ վնասի հատուցման համար պարտադիր պայման է պարտապանի ոչ օրինաչափ վարքագծի, վնասների, վնասների և ոչ օրինաչափ գործողության
միջև պատճառահետևանքային կապի ու պարտապանի մեղքի միաժամանակյա առկայությունը (ի թիվս այլոց, տե´ս Նատալյա Հակոբյանն ընդդեմ Վարդան Հայրապետյանի թիվ
ՀՔԴ3/0016/02/08 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 13.02.2009 թվականի
որոշումը):
2
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Այսպիսով, թեև կեղծ և շինծու գործարքները չունեն վավեր գործարքներին և
մյուս առոչինչ գործարքներին բնորոշ կամային ուղղվածությունը` առաջացնելու
այդ գործարքին բնորոշ իրավական հետևանքներ, այնուամենայնիվ, կարծում ենք,
չեն կարող համարվել իրավախախտումներ: Ինչպես մյուս առոչինչ գործարքները,
այնպես էլ կեղծ և շինծու գործարքներն այն իրավաբանական ակտերն են, որոնք իրավաբանական ուժ չունեն` գործարքի վավերականությանը ներկայացվող պահանջների չպահպանման հետևանքով: Սակայն կեղծ և շինծու գործարքները կազմում են իրավական ձևացման մի ամբողջական գործընթացի` սիմուլյացիայի բաղկացուցիչ տարր, որի դեպքում առոչինչ գործարքն ուղեկցվում է հակաիրավական
գործողություններով կամ դեռևս գործողության չվերածված հակաիրավական նպատակներով: Նշվածն էլ տեղիք է տալիս այս գործարքները իրավախախտում դիտարկելու ոչ հիմնավոր մոտեցման ձևավորմանը: Մինչդեռ իրավախախտում կարող է համարվել ոչ թե ինքնին կնքված գործարքը, որը գոյություն չունի իրավական
և փաստացի առումներով, այլ այդ գործարքի քողի ներքո իրականացված ոչ իրավաչափ գործողությունը: Վերջինս էլ հակաիրավական է համարվում, քանի որ դրա
իրականացման համար անհրաժեշտ իրավական հիմքը, այն է` վավեր գործարքը
բացակայում է:

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МНИМЫХ И
ПРИТВОРНЫХ СДЕЛОК
Ани Мутафян
Аспирант Кафедры гражданского права ЕГУ
_________________________

Автором выявлена правовая природа мнимых и притворных (фиктивных)
сделок в контексте сформировавшихся общих подходов в правовой природе недействительных сделок. В результате чего автор пришел к выводу, что, хотя
мнимые и притворные сделки не обладают волевой направленностью создать соответствующие заключенной сделке правовые последствия, что характерно для действительных и других ничтожных сделок, фиктивные сделки не могут рассматриваться как правонарушения. Как другие ничтожные сделки, так и
мнимые и притворные сделки, являются юридическими актами, которые не
имеют юридическую силу из-за несоблюдения условий действительности сделок. Однако мнимые и притворные сделки составляют часть полного процесса
правового моделирования, то есть, симуляции. При симуляции ничтожная сделка сопровождается противоправными действиями или пока не превратившиеся в
действия противоправными целями. По этой же причине сформировался необоснованный подход рассматривать эти сделки как правонарушения, в то время
как правонарушением может рассматриваться не сама заключенная сделка, которая фактически и юридически не существует, а завуалированные этой сделкой
неправомерные действия. Последняя считается неправомерной, так как отсутствует необходимое правовое основание для совершения этого действия, то есть
отсутствует действительная сделка.
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THE LEGAL NATURE OF FEIGNED AND SHAM
TRANSACTIONS
Ani Mutafyan
Phd student of the YSU Chair of Civil Law
________________________

The author revealed the legal nature of feigned and sham transactions in the
context of general approaches to legal nature of invalid transactions. As a result the
author concluded that so in feigned and sham transactions the parties don’t have the
will to create the legal consequences of the concluded transaction as in valid and
other void transactions, nevertheless fictitious transactions can’t be considered as
offenses. Feigned and sham transactions are legal acts which don’t have legal force
because of non-compliance with the conditions of validity of transactions. But feigned
and sham transactions are a part of the whole process of simulation. In simulation the
void transactions are accompanied by unlawful actions or unlawful aims which haven’t
been transformed into actions yet. That’s why there has been formed an unreasonable
approach to consider these transactions as offenses. Not the concluded transaction
itself should be considered as an offense which doesn’t exist factually and legally but
the unlawful action, committed under the veils of transaction. The action is considered
as an unlawful one as the necessary legal ground to carry out it, that is valid
transaction, doesn’t exist.
Բանալի բառեր –կեղծ գործարք, շինծու գործարք, ֆիկտիվ գործարք, իրավական բնույթ, ի-

րավախախտում, սիմուլյացիա, ոչ իրավաչափ գործողություն, քողարկված հակաիրավական
նպատակ, կամքի արատ
Ключевые слова – мнимая сделка, притворная сделка, фиктивная сделка, правовая
природа, правонарушение, симуляция, неправомерное действие, скрытая неправомерная
цель, порок воли.
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Շուշանիկ Ղուկասյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
_______________________________

Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների (այսուհետ՝ Ապրանքներ) թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման ինստիտուտի
զարգացման և դրա առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը ունի կարևոր
նշանակություն այս ինստիտուտի բնույթի և էության պարզաբանման համար: Ինչպես իրավացիորեն նշում է պրոֆեսոր Բարսեղյանը՝ տնտեսական հարաբերությունների միջազգայնացումը, աշխարհատնտեսական կապերի ոլորտում կատարված արմատական փոփոխությունները պարտադրում են նոր մոտեցում ցուցաբերել տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման նկատմամբ: Շուկայական
տնտեսություն ստեղծող Հայաստանի Հանրապետության իրավագիտությունը
պարտադրված է նոր մոտեցում ցուցաբերել և հատկապես անդրադառնալ այնպիսի հիմնահարցերի պարզաբանմանը, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն տնտեսական և տնտեսավարման կառուցակարգերի բնականոն ձևավորման և գործառույթների իրականացումն ապահովելու համար1:
Ներկայումս, երբ ստեղծված են իրավական հարաբերությունների կանոնակարգման համաշխարհային փորձը խելամիտ ընդօրինակելու և այն հասարակական հարաբերությունների արդյունավետ կարգավորման գործին ծառայեցնելու
հնարավորություններ, երբ առկա են տնտեսավարման ազատության հուսալի երաշխիքներ պարունակող իրավական համակարգ ձևավորելու բոլոր հնարավորությունները, անհրաժեշտ է նոր մոտեցում ցուցաբերել իրավական յուրաքանչյուր
ինստիտուտի արժևորման նկատմամբ2:
Այս համատեքստում առավել կարևորվում է Ապրանքների թերությունների
հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման՝ որպես առանց մեղքի պատասխանատվության ինստիտուտի զարգացման հիմնական միտումների բացահայտումը
ամերիկյան և եվրոպական իրավական համակարգերում՝ հաշվի առնելով հատկապես այն հանգամանքը, որ վերը նշված երկրները ունեն առաջադեմ փորձ և դինամիկ զարգացող պրակտիկա սույն ոլորտում, և ընդհանուր առմամբ տնտեսական
քաղաքականության, ապրանքաշրջանառության բնագավառում հանդիսանում են
առաջատար դիրք զբաղեցնող առանցքային սուբյեկտներ: Ընդ որում, Եվրոպական
1

Տե´ս Բարսեղյան Տ.Կ., Գույքային պատասխանատվության ինստիտուտի էվոլյուցիան և
արդիական հիմնահարցերը, Երևանի պետ. համալսարան: Երևանի համալ. հրատ., Երևան,
2006, էջ 4-5:
2
Տե´ս նույն տեղում, էջ 5:
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միության քաղաքականության իրավական ձևաչափի համակողմանի ուսումնասիրությունը մեծապես կարևոր է նաև Հայաստանի Հանրապետության համար, ինչը
պայմանավորված է միջազգային ասպարեզում Եվրոպական միության զբաղեցրած
տնտեսական դերակատարի ծանրակշիռ կարգավիճակով1:
Հարկ է նշել, որ Ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված
վնասի հատուցման ինստիտուտի պատմությունը առավելապես 19-րդ դարում գերիշխող «գույքային հարաբերությունների դոկտրին»-ի վերացման պատմությունն է,
որի էությունը այն էր, որ վնաս կրած անձը կարող էր վնասի հատուցման պահանջ
ներկայացնել վնաս պատճառողին միայն այն դեպքում, երբ վերջինս հանդիսանում
է պայմանագրի կողմ2:
Ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման
ժամանակակից ինստիտուտի գաղափարը բխել է անտիկ շրջանի այն տեսակետից, որի համաձայն վաճառողները կրում են առանց մեղքի պատասխանատվություն վաճառվող ապրանքների թերությունների համար: Վաճառողի՝ առանց մեղքի
պատասխանատվության սկզբունքը արմատավորված է եղել ավանդույթի և հռոմեական իրավունքի մեջ, որով ապրանք վաճառողներին առաջադրում էր որակի երաշխիք ապահովելու պահանջ, որը բխել է դեռևս մեկ կամ երկու հազար տարի առաջ անտիկ Բաբելոնից3:
Հարկ է նշել, որ Ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված
վնասի հատուցման ժամանակակից ինստիտուտի զարգացումը առավելապես
կապված է Եվրոպական Միության (այսուհետ՝ Միություն) կողմից 1985 թվականին
այս հարցի կարգավորմանն ուղղված հատուկ դիրեկտիվի ընդունման հետ: Հենց
այս դիրեկտիվի ընդունումն է դիտարկվում որպես Ապրանքների թերությունների
հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման ժամանակակից ինստիտուտի
զարգացման սկիզբ:
1985 թվականի հուլիսի 25-ին «Ապրանքների համար պատասխանատվության
մասին» 85/374 դիրեկտիվի (այսուհետ՝ Դիրեկտիվ) ընդունումը հանդիսացել է միջազգային հանրության կողմից ձեռնարկված առաջին համակարգված փորձը՝ ուղղված Ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման
միասնական ինստիտուտի ներդրմանը, որից ելնելով՝ անդամ պետություններում
այս ինստիտուտը սկսել է զարգանալ Դիրեկտիվով ամրագրված ընդհանուր
դրույթների, սկզբունքների համատեքստում՝ հանդիսանալով Միության անդամ
երկրներում այս հարցի կարգավորմանն ուղղված հիմնական իրավական ակտը:
Սա պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ Միության որևէ երկիր
մինչև 1985 թվականի դիրեկտիվի ընդունումը չի ունեցել ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի դեպքում պատասխանատվության հարցերը կարգավորող հատուկ օրենսդրություն4:

1

Տե´ս Սարգսյան Ա.Գ., Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության ձևաչափը
երրորդ պետությունների հետ հարաբերություններում, թեկնածուական ատեն., Երևան, 2011,
էջ 3:
2
Տե´ս Pasa, Barbara, Gian Antonio Benacchio and Lesley Orme. “The Harmonization of Civil
and Commercial Law in Europe”. Central European University Press. 2005, էջ 101:
3
Տե´ս Owen, David G. “The Evolution of Products Liability Law”. The Review of Litigation 26.4
(2007), էջ 956:
4
Տե´ս Pasa, Barbara, Gian Antonio Benacchio, and Lesley Orme. The Harmonization of Civil
and Commercial Law in Europe. Central European University Press. 2005, էջ 101:
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Դիրեկտիվի կարևորությունը այն է, որ այն ուղղված է պատճառված վնասի
համար պատասխանատվություն նախատեսող միևնույն չափանիշների սահմանմանը1 և ապահովում է պատասխանատվության միասնական դոկտրինալ հիմք Եվրոպական միությունում2: Ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ Դիրեկտիվում Ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի դեպքում
սահմանվում է պատասխանատվության միասնական ռեժիմ 3 , ինչը արտահայտվում է նրանում, որ տարբերակում չի դրվում պայմանագրային և արտապայմանագրային պատասխանատվությունների միջև: Դիրեկտիվը հստակ ապահովում է
սպառողների՝ պայմանագրից բխող հայց ներկայացնելու և արտապայմանագրային
հարաբերությունների համատեքստում իրացվող բոլոր իրավունքները4: Ընդ որում,
արևմտյան իրավական գրականությունում պատասխանատվության բաժանումը
պայմանագրայինի և արտապայմանագրայինի ենթարկվել է քննադատության՝
ընդգծելով, որ այդ բաժանման գոյությունը պայմանավորված է բացառապես պատմական պատճառներով5:
Դիրեկտիվի ուսումնասիրությունից կարելի է հանգել այն եզրակացության, որ
ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումը դասվում է առանց մեղքի պատասխանատվության ինստիտուտի շարքին: Հարկ է նշել,
որ առանց մեղքի պատասխանատվության ինստիտուտը, բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված առանձին դեպքերի, անհայտ է եղել Եվրոպական միության անդամ պետություններին6:
Ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման՝
որպես առանց մեղքի պատասխանատվության ինստիտուտ հանդիսանալու եզրահանգումը բխում է Դիրեկտիվի նախաբանի և 4-րդ հոդվածի վերլուծությունից։
Մասնավորապես, Դիրեկտիվի նախաբանում նշվում է, որ արտադրողի՝ առանց մեղքի պատասխանատվությունը միակ համարժեք միջոցը լուծելու այնպիսի
կարևորագույն խնդիրներ են, ինչպիսիք են՝ սպառողներին պատճառված վնասի
պարագայում իրավունքների պաշտպանության միևնույն աստիճան ապահովելը,
մրցակցություն և միասնական շուկայում ապրանքների ազատ տեղաշարժը խթանելը: Այսինքն՝ Դիրեկտիվի նախաբանում ուղղակիորեն նշվում է առանց մեղքի
պատասխանատվության վերաբերյալ, մինչդեռ դրա չորրորդ հոդվածում առանց
մեղքի պատասխանատվության հարցին անդրադարձ է կատարվում անուղղակիորեն: Մասնավորապես, Դիրեկտիվի չորրորդ հոդվածը, անդրադառնալով ապա1

Տե´ս նույն տեղում էջ 111:
Տե´ս Mann, Lawrence C., Rodrigues, Peter R., Georgia Journal of International and
Comparative Law, Vol. 18, Issue 3 (1988), 18 Ga. J. Int'l & Comp. L. 391 (1988), էջ 425:
3
Պատասխանատվության միասնական ռեժիմ սահմանելու հանգամանքը հիմնավորվում է
Դիրեկտիվի 13-րդ հոդվածով, որը սահմանում է, որ այն չի կարող ազդեցություն ունենալ
վնաս կրած անձի որևէ իրավունքի վրա, որով վերջինս օժտված է պայմանագրային կամ
արտապայմանագրային պատասխանատվություն սահմանող նորմերով կամ պատասխանատվության հատուկ ռեժիմ սահմանող համակարգով, որը գործում է Դիրեկտիվի վերաբերյալ անդամ պետություններին ծանուցելու պահին:
4
Տե´ս McDougall, Arundel, and Prashant Popat Q.C. International Product Law Manual. Austin:
Wolters Kluwer Law & Business, 2011, էջ 40:
5
Տե´ս Բարսեղյան Տ.Կ., Գույքային պատասխանատվության հասկացությունը// Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2003, N 4, էջ 25:
6
Տե´ս De Lousanoff, Oleg, and Klaus P. Moessle. “German Products Liability Law and the
Impact of the EC Council Directive”. The International Lawyer, Vol. 22, Issue 3 (1988), pp. 669692. էջ 669 - 670:
2

60

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

ցուցման բեռի հիմնահարցին, սահմանում է, որ վնաս կրած անձը պարտավոր է ապացուցել վնասի, ապրանքի թերության, պատճառված վնասի և ապրանքի թերության միջև պատճառական կապի առկայությունը:
Այսպիսով՝ կարող ենք հանգել այն եզրակացության, որ Միության անդամ բոլոր
երկրներում Ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման ինստիտուտը Դիրեկտիվի ընդունումից ի վեր դասվել է առանց մեղքի
պատասխանատվության ինստիտուտի շարքը, իսկ Միության անդամ երկրները,
հիմք ընդունելով Դիրեկտիվի պահանջները, իրենց ազգային օրենսդրության մեջ
Ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի դեպքում նախատեսել են վաճառողի կամ արտադրողի առանց մեղքի պատասխանատվություն1:
Հարկ է նշել, որ Ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված
վնասի հատուցման ինստիտուտը ունի զարգացման այլ միտում ամերիկյան իրավական համակարգում՝ որոշ դեպքերում այն դասվում է առանց մեղքի պատասխանատվության ինստիտուտի շարքին, իսկ որոշ դեպքերում պատասխանատվությունը վրա է հասնում վնաս պատճառողի մեղքի առկայության պարագայում:
Ընդ որում, առանց մեղքի պատասխանատվությունը կիրառվում է այն պարագայում, երբ առկա են ապրանքի արտադրական թերություններ, իսկ ապրանքի կառուցվածքային թերությունների կամ ապրանքի մասին ոչ բավականաչափ ճշգրիտ
տեղեկատվություն տրամադրելու հետ կապված թերությունների դեպքում վնասի
հատուցումը իրականացվում է միայն վնաս պատճառողի մեղքի առկայության պարագայում2:
Ամերիկյան իրավական համակարգում վտանգավոր ապրանքների առկայությունը դեռևս չի նշանակում, որ դրանք թերություններ ունեցող ապրանքներ են:
Սպառողը կրում է ապրանքի թերությունների հետ կապված հնարավոր վնասից
պաշտպանվելու պարտականություն, իսկ արտադրողները կարող են պատասխանատվություն կրել միայն ապրանքի այն ռիսկերի համար, որոնք ողջամտորեն կանխատեսելի են: Այսինքն՝ ամերիկյան իրավական համակարգում որպես չափանիշ
հանդես է գալիս ողջամտությունը, որը պետք է հիմք ընդունվի ապրանքի կառուցվածքային թերությունների գնահատման ժամանակ3:
Ողջամտության չափանիշը ներառում է երկու տարր՝ 1. Ապրանքի ողջամիտ
այլընտրանքային կառուցվածքի առկայությունը, 2. Ապացույցի առկայություն այն
մասին, որ արտադրողի կողմից ողջամիտ այլընտրանքային կառուցվածք չնախատեսելը հանգեցրել է ապրանքի ոչ բավարար անվտանգությանը: Այս երկու տարրերի առկայությունը որոշելու համար օգտագործվում են մի շարք գործոններ, ինչպիսիք են վնասի կանխատեսելի ռիսկերի մեծությունը և հավանականությունը, ապրանքի վերաբերյալ հրահանգները և նախազգուշացումները, ապրանքի վերաբերյալ սպառողների սպասումների բնույթը: Ապրանքի ոչ պատշաճ նախազգուշացման
հետ կապված թերությունների պարագայում սպառողը կրում է արտադրողի կողմից
ապրանքի վերաբերյալ համարժեք հրահանգներ և նախազգուշացումներ չապահո1

Դիրեկտիվի 19-րդ հոդվածով անդամ պետություններին առաջադրվում է իրենց
օրենսդրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
պահանջ՝ Դիրեկտիվի պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով:
2
Տե´ս Castillo, Joel González, “Products Liability in Europe and The United States”, Revista
Chilena de Derecho Vol. 39 Nº 2, pp. 277 - 296 (2012) էջ 278:
3
Տե´ս Rollo, Rebekah. “Products Liability: Why The European Union Doesn't Need the
Restatement”, Brooklyn Law Review 69 (3): 2004. էջ 1098-1101:
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վելու փաստը ապացուցելու պարտականություն: Ընդ որում՝ այս պարագայում չեն
նախատեսվում վերը նշված գործոնի առկայությունը որոշելու հատուկ չափանիշներ՝ հաշվի առնելով այն, որ համանման դեպքում որոշակի հստակ չափանիշի նախատեսումը գրեթե անհնարին է1:
Այսպիսով, իրականացված վերլուծությունից կարելի է եզրակացնել, որ ամերիկյան իրավական համակարգում Ապրանքների թերությունների հետևանքով
պատճառված վնասի հատուցման դեպքում գործող ինստիտուտը իր բնույթով
խառն է. մասնավորապես՝ ապրանքի արտադրական թերությունների հետևանքով
պատճառված վնասի պարագայում գործում է առանց մեղքի պատասխանատվության ինստիտուտը, իսկ ապրանքի կառուցվածքային թերությունների կամ ապրանքի մասին ոչ բավականաչափ ճշգրիտ տեղեկատվություն տրամադրելու հետ կապված թերությունների դեպքում պարտադիր է վնաս պատճառողի մեղքի առկայությունը:
Ընդ որում ամերիկյան իրավական համակարգում ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի պարագայում նախատեսվում է նաև պատժիչ
վնասի «punitive damage» հատուցման հնարավորություն: Պատժիչ վնասը առաջին
անգամ կիրառվել է Անգլիայում 1763 թվականին, որից հետո անմիջապես կիրառություն է ունեցել ամերիկյան գաղութներում: Մինչև 1850-ական թվականները
պատժիչ վնասը դարձել է անգլո-ամերիկյան քաղաքացիական իրավունքի բաղկացուցիչ մասը2: Ինչպես նշվում է գրականության մեջ, պատժիչ վնասի հատուցումը
ունի պատժիչ և զսպողական նպատակ՝ ուղղված վնաս պատճառող անձի (արտասովոր) վարքագծի և այն անձանց դեմ, ովքեր ապագայում կարող են դրսևորել համանման վարքագիծ: Հատուցման ենթակա վնասի մյուս տեսակները կենտրոնացված են անհատ տուժողի անձի վրա, մինչդեռ պատժիչ վնասը եթե ոչ բացառապես, ապա հիմնականում կենտրոնացված է վնաս պատճառող անձի անօրինական
արարքի վրա3:
Պատժիչ վնասի հատուցում տրվում է այն դեպքում, երբ վնաս պատճառող
անձը գործել է դիտավորությամբ կամ թույլ է տվել անձի իրավունքների կոպիտ
խախտում: Այս ոլորտում առաջատար գիտնական Դևիդ Օուենի արտահայտած
տեսակետի համաձայն ամերիկյան դատական պրակտիկայում վերջին շրջանում
պատժիչ վնասի հատուցումը բավական մեծ չափերի է հասել, ինչից ելնելով՝ ԱՄՆ
գերագույն դատարանը Pacific Mutual LifeInsurance Co. v. Hasli գործով արձանագրել է, որ պատժիչ վնասի հատուցման չափերը պետք է լինեն ողջամիտ և ռացիոնալ՝ պատժելու և կանխելու նպատակի համատեքստում 4 : Օրինակ Grimshaw v.
Ford Motor Co. գործով Կալիֆորնիայի վերաքննիչ դատարանը բավարարել է
պատժիչ վնասի հատուցման տրամադրումը այն պատճառով, որ Ֆորդ ընկերությունը չի տեղադրել անվտանգության միջոցներ Ford Pinto ավտոմեքենաներում, և

1

Տե´ս նույն տեղում:
Տե´ս Բեքմեզյան Գ.Հ. ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ ոչ նյութական վնասի
հատուցման մի շարք հարցերի շուրջ// ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 197:
3
Տե´ս Behr, Volker "Punitive Damages in America and German Law-Tendencies towards
Approximation of Apparently Irreconcilable Concepts." Chi.-Kent L. Rev.78 (2003), էջ 110-111:
4
Տե´ս Ausness, Richard C. "Products Liability in the Twenty-First Century: A Review of Owen's
Products Liability Law." SCL Rev. 58 (2006), էջ 452:
2
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պատժիչ վնասի հատուցման նպատակ է հանդիսացել Ford ընկերությանը պատժելը և ապագայում նման դեպքերը կանխարգելելը1:
Այսպիսով՝ կարող ենք արձանագրել, որ պատժիչ վնասի հատուցումը հետապնդում է վնաս պատճառող անձին պատժելու և ապագայում համանման դեպքերը կանխելու նպատակ՝ ի տարբերություն հատուցման ենթակա վնասի այլ տեսակների, որոնք առավելապես հետապնդում են տուժողին համարժեք փոխհատուցում տրամադրելու նպատակ:
Ի տարբերություն եվրոպական երկրների՝ պատժիչ վնասի հատուցման հնարավորություն նախատեսվում է նաև Ավստրալիայում, Կանադայում, Անգլիայում,
Նոր Զելանդիայում2: Չինաստանում ևս նախատեսվում է պատժիչ վնասի հատուցում տալու հնարավորություն անձի առողջությանը լուրջ վնաս պատճառելու կամ
մահվան դեպքում3: Հայրենական իրավագիտության մեջ ևս առաջարկ է արվել ՀՀ
քաղաքացիական օրենսդրությամբ ընդլայնել ոչ նյութական վնասի հատուցման
ինստիտուտը՝ ամբողջական ներառելով պատժիչ վնասի հատուցումը4:
Իրականացված վերլուծությունից կարող են եզրահանգել, որ եվրոպական
երկրների կողմից որդեգրված մոտեցումը առավել մոտ է ՀՀ օրենսդրի որդեգրած
մոտեցմանը: Մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետությունում ևս Ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումը դասվում է առանց մեղքի պատասխանատվության ինստիտուտի շարքին: Այս հարցին ուղղակիորեն անդրադարձ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1088-րդ հոդվածում, որը սահմանում է ապրանք վաճառողի կամ
արտադրողի, աշխատանք կատարողի կամ ծառայություններ մատուցողի պատասխանատվությունը` անկախ նրանց մեղքից: Ինչպես արդարացիորեն նշում է
Գ.Բեքմեզյանը, օրենքը, ավելի բարենպաստ միջավայր սահմանելով վերջնական
սպառողի իրավունքների պաշտպանության համար, փորձել է կարգավորման ենթարկել ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների արդյունքում պատճառված վնասի ինստիտուտը՝ սահմանելով առանց մեղքի պատասխանատվություն արտադրողի և ապրանքը վաճառողի համար5:
Այս առումով հարկ է քննարկման առարկա դարձնել այն հարցը, թե արդյոք արդարացված է Ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման՝ առանց մեղքի պատասխանատվության ինստիտուտի շարքին դասումը,
թե ոչ: Տարբեր հեղինակների արտահայտած տեսակետների վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս հանգել այն եզրակացության, որ Ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման՝ որպես առանց մեղքի պա-
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տասխանատվության ինստիտուտի առանձնացումը պայմանավորված է հետևյալ
հանգամանքներով՝
1. Սպառողներն ի վիճակի չեն ինքնուրույն և համարժեքորեն իրենց պաշտպանել թերություններ ունեցող ապրանքներից՝ հաշվի առնելով դրանց լայնածավալ
քանակը, բազմազանությունը,
2. Վաճառողները սպառողների համեմատ ունեն ապրանքների հնարավոր ռիսկերը բացահայտելու, ռիսկերի հետ կապված ընդունելի սահմանները որոշելու և այդ
սահմաններում ռիսկերը սահմանափակելու ավելի լայն հնարավորություններ,
3. Ըստ մեղքի պատասխանատվությունը կարող է հանգեցնել շուկա վտանգավոր ապրանքներ ներմուծելուն, մինչդեռ առանց մեղքի պատասխանատվությունը
հանգեցնում է ապրանքների հետևանքով պատճառվող վնասի դեպքերի նվազեցմանը՝ հանդիսանալով արտադրողների կողմից ապրանքների անվտանգության ապահովման յուրահատուկ խթան և ապահովելով տուժողին վնասի հատուցում տալու հնարավորություն,
4. Բացի այդ, ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի
պարագայում վնաս պատճառողի մեղքի առկայության հարցի պարզաբանումը և ապացուցումը սովորաբար պրակտիկորեն անհնար են1:
Միևնույն ժամանակ, առանց մեղքի վաճառողի պատասխանատվության նախատեսումը պայմանավորված է գլխավորապես նաև այն հանգամանքով, որ առկա է տեղեկատվության տիրապետման անհամամասնություն ապրանք արտադրողների, վաճառողների և սպառողների միջև: Վերը նշվածը պայմանավորված է
հետևյալով՝
1. Արտադրողը ձեռք է բերում ապրանքի բնույթի վերաբերյալ կարևոր տեղեկատվություն դրա նախագծման և արտադրության ընթացքում,
2. Արտադրողը ունի ապրանքի մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն ձեռք բերելու առավել մեծ շահագրգռվածություն, քանի որ վերջինս հանդիսանում է ապրանքների հետ կապված հնարավոր ծախսեր կրողը,
3. Սպառողները օժտված չեն ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվություն պահանջելու արդյունավետ հնարավորություններով և տիրապետում են սահմանափակ տեղեկատվության2:
Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ կարծում ենք, որ Ապրանքների թերությունների
հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումը առավել նպատակահարմար և հիմնավոր է իրականացնել առանց մեղքի պատասխանատվության ինստիտուտի համատեքստում, և այս առումով առավել հիմնավոր է Եվրոպական միության որդեգրած մոտեցումը և դրան համանման ՀՀ օրենսդրի մոտեցումը՝ հիմք ընդունելով
այն, որ սպառողները գործնականում ապահովված չեն ապրանքների վերաբերյալ
անհրաժեշտ տեղեկատվություն ձեռք բերելու, դրանց անվտանգության ապահովման համար արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկելու, ապրանքների հետ կապված
հնարավոր ռիսկերից իրենց ապահովագրելու անհրաժեշտ գործիքակազմով, իսկ
արտադրողները և վաճառողները ի տարբերություն սպառողների, օժտված են ապրանքների անվտանգությունն ապահովելու, դրանց ռիսկերը նվազեցնելու գործնական հնարավորություններով թե´ ապրանքի արտադրության և թե´ իրացման ընթացքում:
1

Տե´ս Castillo, Joel González, “Products Liability in Europe and The United States”, Revista
Chilena de Derecho Vol. 39 Nº 2, pp. 277 - 296 (2012, էջ 289-291:
2
Տե´ս նույն տեղում էջ 290:
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THE EVOLUTION OF THE INSTITUTE OF PRODUCT
LIABLITY AS THE INSTITUE OF LIABLITY WITHOUT FAULT
IN EU, USA AND COMPARATIVE ANALYSIS WITH THE
REPUBLIC OF ARMENIA
Shushanik Ghukasyan
PhD student at the YSU Chair of Civil Law
____________________________

The compensation of the damage caused by the shortcomings of products, works
and services is one of the key branches of the institute of liability without fault. The
work presents the main features of the evolution of product liability institute in American
and European legal systems, their basic differences, comparative analysis with the
legislation of the Republic of Armenia. The work justifies the necessity and
appropriateness of separating the product liability institute as an institue of liablity
without fault.

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО НЕДОСТАТКАМИ ТОВАРОВ, РАБОТ И
УСЛУГ, КАК ИНСТИТУТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЕЗ
ВИНЫ В ЕС, США И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С РА
Шушаник Гукасян
Аспирант Кафедры гражданского права ЕГУ
________________________

Возмещение вреда, причиненного недостатками товаров, работ и услуг
является одной из ключевых отраслей института ответственности без вины. В
работе представлены основные особенности эволюции института возмещения
вреда причиненного вследствие недостатков товаров в американских и
европейских правовых системах, их основные различия, сравнительный анализ
с законодательством Республики Армения. В работе обоснована необходимость
и целесообразность разделения возмещения
ущерба, причиненного
недостатками товаров в качестве института ответственности без вины.
Բանալի բառեր– ապրանքներ, աշխատանքներ, ծառայություններ, պատճառված վնաս, ա-

ռանց մեղքի պատասխանատվության ինստիտուտի զարգացում, 1985 թվականի դիրեկտիվ
Ключевые слова: товары, работы, услуги, нанесенный вред, эволюция института
ответственности без вины, директива 1985 года
Key word: products, works, services, caused damage, the evolution of the institute of liability
without fault, 1985 directive
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ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
В АРМЯНСКОМ ПРАВЕ
Арег Малхасян
Аспирант Российско-Армянского (Славянского) университета
_______________________________

Ответственность лиц, осуществляющих медицинскую деятельность, возникла в праве практически одновременно с самой профессиональной медицинской
деятельностью. При этом на протяжении всей истории важное значение имели
нормы, устанавливавшие объем ответственности лиц, осуществляющих медицинскую деятельность. Так первым источником права, дошедшим до нас, в котором речь идет об объеме медицинской ответственности, являлись законы Хаммурапи1. Согласно законам Хаммураппи: Если лекарь сделал человеку тяжелую
операцию бронзовым ножом и убил этого человека или же он вскрыл бельмо (?)
у человека бронзовым ножом и выколол глаз человеку, то ему должны отрубить
кисть руки. Позже, нормы устанавливающие объем ответственности за вред,
причиненный при осуществлении медицинской деятельности, содержались практически во всех правовых системах2. Не являлось исключением также и армянское право. Так, Согласно Судебнику Мхитара Гоша: “Многие из врачей наносят
немало вреда или тем, что испытывают лекарства на других, или злоумышленно
убивают лекарствами; или по невежеству дают больному вредоносное лекарство; или по неопытности своей не умеют распознавать болезни и вследствие этого причиняют смерть больному или относятся к больному беспечно и причиняют
вред больному из-за того, что не получают платы в ожидаемом ими размере;
или из зависти к своим ученикам обучают их неправильно; ученики же со своей
стороны по незнанию творят много бед; или же врачи сами или через своих учеников вводят в больных пороки других болезней,- все эти преступления мы признаем умышленными.
Неумышленно же, когда вред происходит от беспечности лиц, ухаживающих
за больными, или от самого же больного, или когда больного лечат не по указаниям врача; или же когда врач не может явиться больному вследствие какой-либо крайней необходимости и умирает больной; или когда врач сознательно дает
лекарства жизни, оно вызывает смерть.
Точно таким же образом надо судить и в случаях врачевания путем удаления или прижигания больной части тела.
Врачи, виновные в умышленном убийстве, если вред, причиняемый ими, обнаружится (не по их признанию), подлежат суду уголовному; если же вред стант
известным вследствие их признания- предаются эпитимии, установленной для
умышленного убийства. Врач, причинивший вред неумышленно, освобождается
1

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. К.И. Батыра, Е.В.
Поликарповой. М., 1996. Т.1. С. 22.
2
Котельников В.П. От Гиппократа до наших дней. М., 1987. С. 7.
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от ответственности обоих видов. Смешанное же преступление карается по
обоим видам ответственности”1.
В современном армянском праве нормы об ответственности лиц, осущесвляющих медицинскую деятельность, появились сравнительно недавно. В Республике Армении 4 марта 1996 года был принят закон “О медицинской помощи и
обслуживании населения”. Данный закон регулирует права и обязанности лиц,
осуществляющих медицинскую деятельность, права и обязанности пациента.
Однако в законе существуют пробелы, которые негативно сказываются как на защите прав человека, так и на развитии отрасли экономики. Как известно, медицинская деятельность в современном обществе стала видом предпринимательской деятельности, который кроме всего прочего привлекает так называемых медицинских туристов. В то же время пробелы в законодательстве и особенно в
области ответственности медицинских организаций являются барьером для более динамичного развития данной отрасли экономики. Рассмотрим некоторые из
этих пробелов.
Согласно ст. 6-ой данного закона “Каждый вправе получить компенсацию за
вред, причиненный его здоровью при организации и осуществлении медицинской помощи и обслуживания”. Законодатель таким образом закрепил право пациента на получение возмещения вреда. Так, впервые для армянского законодательства была закреплена гражданско-правовая ответственность за нанесение
вреда при осуществлении медицинской деятельности. Конечно, согласно гражданскому кодексу АССР 1964 г., гражданам возмещался вред, причиненный жизни и здоровью. Однако согласно ст. 17 Основ законодательства Союза ССР и
союзных республик о здравоохранении 1970 г., медицинские и фармацевтические работники, нарушившие профессиональные обязанности, могли быть подвергнуты только дисциплинарной и уголовной ответственности. По сути, вышеуказанная норма исключала гражданско-правовую ответственность лиц, осуществляющих медицинскую деятельность за вред, причиненный при осуществлении последней. Указанная норма, фактически входила в противоречие с нормами гражданского права и, как специальная норма, преобладала над последней. Таким образом, право гражданско-правовой защиты прав пациента в армянском законодательстве возникло лишь в 90-ых годах 20-ого века. При этом в
законе “О медицинской помощи и обслуживании населения” все еще существуют
противоречия и пробелы, которые во многих случаях негативно влияют на защиту прав и свобод человека в сфере здравоохранения. К примеру, в указанном законе устанавливается более узкий объем ответственности лиц, осуществляющих медицинскую деятельность, чем это установлено в гражданском законодательстве РА.
Так, согласно ст. 6-ой закона РА “О медицинской помощи и обслуживании
населения”, пациент может получить компенсацию за вред, причиненный его здоровью при организации и осуществлении медицинской помощи и обслуживания”.
Как можно понять из данной статьи, возмещению подлежит лишь тот вред, кото1

Авакян Р.О. Памятники армянского права. Ереван: ЕФ МНОЮИ-XXI ВЕК , 2000. С. 532.
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рый причинен здоровью. При этом законодатель не предусматривает ответственность за причиненный иной, не связанный со здоровьем вред. К примеру, если человеку причинен моральный вред, или вред вследствие нарушения секретности информации о своем здоровье, который, однако, непосредственно не
влияет на здоровье человека, но привел к убыткам, вследствие причинения вреда его репутации, то лицо не вправе требовать возмещения данного вреда. С
другой стороны согласно ст. 17 Гражданского кодекса РА, “лицо, чьи права были
нарушены, вправе требовать полного возмещения причиненного вреда, если законом или договором не предусмотрен меньший объем возмещения вреда”. Таким образом, получается, что гражданское законодательство устанавливает правило полного возмещения нанесенного вреда, вне зависимости от того, данный
вред нанесен здоровью или иным правам и интересам человека. Однако в то же
время гражданский кодекс РА устанавливает возможность уменьшения объема
возмещения причиненного вреда иными законами. В такой ситуации норма, содержащаяся в законе РА “О медицинской помощи и обслуживании населения”
является специальной по отношению к норме гражданского кодекса и должна
быть применена. Складывается ситуация, при которой ст. 17 Гражданского кодекса РА, отсылая к ст. 6-ой закона РА “О медицинской помощи и обслуживании
населения”, фактически лишает пациента права требовать возмещения иного,
не причиненного здоровью, вреда.
По нашему мнению, такое регулирование ущемляет права пациента и не
позволяет в полном обьеме защищать его права. В законодательствах в сфере
здравоохранения многих стран устанавливается ответственность как за вред,
причиненный здоровью, так и за иной вред, а также за иные нарушения в сфере
здравоохранения. Так, согласно бельгийскому законодательству в сфере здравоохранения возмещению подлежит любой вред, который причинен при осуществлении медицинской деятельности, включая моральный вред1. В британском законодательстве установлено, что пациенту должны быть возмещены все
убытки. При этом первично должна быть рассмотрена возможность восстановления ситуации, которая существовала до причинения вреда, и лишь при невозможности восстановления-возмещения вреда 2 . Подобное регулирование присутствует также в германском законодательстве. Согласно германскому гражданскому кодексу, должен быть компенсирован любой вред, причиненный при
осуществлении медицинской деятельности 3 . Аналогичные нормы содержаться
также в польском и венгерском законодательствах4.
Российское законодательство также устанавливает объем вреда, который
подлежит возмещению, при причинении вследствие оказаний медицинской организацией и лицами, осуществляющими медицинскую деятельность соответст1

Pr. Herman NYS; REPORT ON MEDICAL LIABILITY IN COUNCIL OF EUROPE MEMBER
STATES; A comparative study of the legal and factual situation in Member states, p 6, at.
https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CJSMED/CDCJ%20_2005_%203%20e%20Repo
rt%20on%20Medical%20Liability.pdf.
2
Там же, с. 16.
3
ГГУ; на https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p0756
4
http://www.racgp.org.au/afp/200807/200807bird.pdf
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вующей медицинской помощи. Так, согласно ч.2 ст. 98 ФЗ Российской Федерации “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", медицинские организации, медицинские работники и фармацевтические работники несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи.
Таким образом, одно лишь армянское законодательство сужает объем ответственности лиц, осуществляющих медицинскую деятельность, до возмещения вреда, причиненного здоровью. Конечно, указанную норму закона можно
толковать и как не запрещающую возмещение иного вреда. Однако согласно
принципу lex specialis derogat lex generali, специальная норма превалирует над
общей нормой права. По нашему мнению, исходя из принципа определенности
права необходимо внести в закон РА “О медицинской помощи и обслуживании
населения” соответствующие изменения, установив право лица требовать возмещения любого вреда, который был причинен в связи с оказанием медицинской помощи или медицинского обслуживания.

THE ISSUE OF RESPONSIBILITY OF PERSONS ENGAGED
IN MEDICAL ACTIVITIES IN ARMENIAN LAW
Areg Malkhasyan
PhD student at Russian-armenian (Slavonic) university
_____________________________

This article addresses the issue of the responsibility of persons engaged in
medical activities in Armenian law. For this purpose, we consider both the current RA
legislation in the field of health care, as well as the history of the formation of the
norms of responsibility, persons engaged in medical activities in Armenian law. As a
result of the research, we propose to amend the legislation of the Republic of
Armenia, in order improve the protection of rights of the patient.

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՀ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Արեգ Մալխասյան
Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարանի ասպիրանտ
______________________________

Սույն հոդվածը անդրադառնում է բժշկական գործունեություն իրականացնող
անձանց պատասխանատվության չափի որոշմանը ՀՀ օրենսդրության մեջ: Այդ
նպատակով ուսումնասիրվել են ինչպես ՀՀ գործող օրենսդրությունը առողջապահության ոլորտում, այնպես էլ բժշկական գործունեություն իրականացնող անձանց
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պատասխանատվության պատմությունը հայկական իրավունքում: Հետազոտության արդյունքում, առաջարկվել է փոփոխել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը՝ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը առողջապահության ոլորտում ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով:
Ключевые слова: Ответственность медицинских организаций, охрана прав и свобод в
сфере охраны здоровья, возмещение вреда в сфере охраны здоровья, история ответственности медицинских организаций в РА.
Key words: Responsibility of medical organizations, protection of rights and freedoms in the
sphere of health protection, compensation of harm in the sphere of health protection, history of
liability of medical organizations in the Republic of Armenia.
Բանալի բառեր – բժշկական կազմակերպությունների պատասխանատվություն,
առողջապահության ոլորտում իրավունքների և ազատությունների պաշտպանություն,
առողջապահության ոլորտում վնասի հատուցում, բժշկական կազմակերպությունների
պատասխանատվության պատմություն
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ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ
ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ
Ժենյա Ստեփանյան
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
_______________________________

Հանցագործությունների ռեցիդիվի օրենսդրական բնորոշումը տրված է ՀՀ
քրեական օրենսգրքի հոդված 22-ում, որի առաջին մասի համաձայն` հանցագործությունների ռեցիդիվը դիտավորությամբ հանցանք կատարելն է այն անձի կողմից,
ով դատվածություն ունի նախկինում դիտավորությամբ կատարված հանցանքի
համար:
Վերոնշյալ բնորոշումից երևում է, որ հանցագործությունների ռեցիդիվը բնութագրվում է քանակական և որակական հատկանիշներով: Քանակական հատկանիշն արտահայտվում է միևնույն անձի կողմից երկու կամ ավելի հանցանքների կատարմամբ: Հարկ է նկատել, որ այն հանցագործությունների բազմակիության ընդհանուր հատկանիշն է և վերաբերում է դրա բոլոր դրսևորումներին (տեսակներին):
Հանցագործությունների ռեցիդիվի որակական բնութագրիչն արտացոլում է
այն առանձնահատուկ հատկանիշները, որոնք թույլ են տալիս ռեցիդիվը դիտել որպես հանցագործությունների բազմակիության ինքնուրույն տեսակ և դա սահմանազատել բազմակիության այլ դրսևորումներից: Հանցագործությունների ռեցիդիվի որակական հատկանիշներն են`
ա) նախկինում և նոր կատարված հանցանքների դիտավորյալ բնույթը,
բ) չհանված կամ չմարված դատվածության առկայությունը, որն առաջացել է
անձի 18 տարին լրանալուց հետո կատարված հանցանքի համար դատապարտվելիս:
Այսպիսով, ռեցիդիվի առկայության առաջին օրենսդրական պահանջը նախկին
և նոր կատարվող հանցանքների դիտավորյալ բնույթն է, ինչը, սակայն, քրեական
իրավունքի տեսության մեջ միանշանակ չի ընդունվում: Որոշ հեղինակներ առաջարկում են հանցագործությունների ռեցիդիվի հասկացության սահամանները ավելի ընդլայնել և որպես այդպիսին գնահատել ոչ միայն դիտավորյալ, այլև անզգույշ
հանցանքներ կատարելը: Նրանց կարծիքով, ռեցիդիվի առկայությունը մեղքի ձևից
կախվածության մեջ դնելը ճիշտ չէ, քանի որ օրենսդիրը հանցավոր է համարում ոչ
միայն դիտավորյալ, այլև անզգույշ արարքները: Հասարակությունն անզգույշ հանցագործություններից ոչ պակաս պաշտպանության կարիք ունի, իսկ ռեցիդիվի առկայությունը միայն դիտավորյալ հանցագործություններով պայմանավորելը բխում է
անզգուշությամբ կատարվող արարքների թերագնահատումից: Այսպես` անզգույշ
հանցագործությունների մեծ մասը կատարվում է արտահայտված հակահասարակական կողմնորոշում ունեցող իրավախախտների կողմից, ովքեր իրավակարգի,
սոցիալական արժեքների, այլոց իրավունքների և օրինական շահերի նկատմամբ
ունեն բացահայտ արհամարհական, թեթևամիտ-անպատասխանատու վերաբերմունք1:

1

Տե´ս Агаев И. Б. Рецидив в системе множественности преступлений, М., 2002, էջ 24- 25,
Зелинский А. Ф. Рецидив преступлений, Харьков, 1980, էջ 9-10, Красиков Ю. А.
Множественность преступлений: Учебное пособие, М., 1988, էջ 31-32, Куринов Б. А.
Научные основы квалификации преступлений, М., 1984, էջ 163:
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Ոմանք նույնիսկ առաջարկում են անզգույշ հանցագործությունների կրկնությունն անվանել անզգույշ ռեցիդիվ, ինչը վկայելու է հասարակական անվտանգության կանոնների պահպանության նկատմամբ անձի մեջ առկա կայուն բացասական
կողմնորոշումների մասին1:
Կարծում ենք` վերոնշյալ դիրքորոշումները ընդունելի չեն, և օրենսդրի որդեգրած մոտեցումը` ռեցիդիվը գնահատելիս միայն դիտավորյալ հանցանքները հաշվի
առնելը, ճիշտ է: Այսպես` բազմակիության տեսակները սահմանելիս օրենսդիրը
հաշվի է առնում միաժամանակ թե՜ կատարվող արարքների, թե՜ հանցավորի անձի
վտանգավորությունը` դրանց համապատասխան ապահովելով կիրառվող քրեաիրավական ներգործության միջոցների համաչափ խստացում: Այս առումով հանցագործությունների ռեցիդիվը բազմակիության առավել վտանգավոր տեսակն է, և
դրա առկայությունն անձի նկատմամբ նշանակվող պատժի խստացման պարտադիր պայման է: Ուստի կարելի է պնդել, որ անձի իրավունքների և օրինական շահերի էական սահմանափակումներն արդարացված են միայն հանցավորի անձի և
հանցավոր վարքագծի առավել վտանգավոր դրսևորումների դեպքում: Ընդհանուր
առմամբ համաձայն լինելով, որ անզգույշ հանցագործությունների դեպքում անձի
թեթևամիտ-անպատասխանատու կամ անփույթ վարքագծի պատճառով հասարակությանը և նրա անդամներին կարող է երբեմն հավաքական իմաստով ավելի մեծ
վնաս պատճառվել, քան դիտավորյալ հանցանքի պարագայում, այնուամենայնիվ
առանձին վերցրած դիտավորյալ արարքները և դրանք կատարող անձինք շատ ավելի մեծ վտանգավորություն են ներկայացնում:
Միևնույն ժամանակ, անզգույշ հանցագործության համար դատվածություն ունեցող անձի կողմից կրկին անզգույշ հանցանքի կատարումն անկասկած բացասական առումով է բնութագրում հանցավորի անձը, վկայում այլոց իրավունքների և օրինական շահերի նկատմամբ վերջինիս արհամարհական վերաբերմունքի մասին,
ինչը, կարծում ենք, պետք է արտացոլվի պատիժ նշանակելու ժամանակ: ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 84-ի 2-րդ մասի համաձայն` դատվածությունը հաշվի է
առնվում հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում և պատիժ նշանակելիս:
Նշված հոդվածի բովանդակությունից բխում է, որ առկա դատվածությունը պատիժ
նշանակելիս հաշվի առնելու պահանջը մեղքի ձևից որևէ կախվածության մեջ չի
դրվում: Հետևաբար, դատարանը կաշկանդված չէ նախկինում անզգույշ հանցագործության համար դատվածություն ունեցող և կրկին հանցանք կատարած (հավասարապես նաև` դիտավորյալ հանցանքի համար դատվածություն ունեցող և կրկին
անզգույշ հանցանք կատարած կամ անզգույշ հանցագործության համար դատվածություն ունեցող և կրկին անզգույշ հանցանք կատարած) անձի նկատմամբ պատիժ նշանակելիս վերջինիս ունեցած դատվածությունը դիտել որպես հանցավորի
անձը բնութագրող հանգամանք2 և հաշվի առնել նրա նկատմամբ պատժի տեսակ և
չափ ընտրելիս, ինչպես նաև պատժի կրման նպատակահարմարության հարցը որոշելիս:
Այս առումով ճիշտ մոտեցում է դրսևորվել ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծում (այսուհետ` նաև Նախագիծ), որի 77 հոդվածում (պատիժը ծանրացնող
հանգամանքներ) որպես պատիժը ծանրացնող հանգամանք է դիտվում դատվածության առկայությունը` ի տարբերություն գործող քրեական օրենսգրքի հոդված
1

Տե´ս Голик Ю. В., Мирончик И. Я. Неосторожный рецидив: Уголовно-правовой и
криминологический аспекты // Уголовно-правовые меры борьбы с преступностью в
условиях перестройки, Свердловск, 1990, էջ 60–65:
2
Հարկ է նկատել, սակայն, որ առկա դատվածությունը չի կարող դիտվել որպես անձի
պատասխանատվությունը և պատիժը ծանրացնող հանգամանք, քանի որ ծանրացնող
հանգամանքները ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 63-ում թվարկված են սպառիչ, իսկ անձի
դատվածության հանգամանքն այնտեղ բացակայում է:
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63-ի, որտեղ ծանրացնող հանագամանք է դիտվում հանցանքը կատարելու ռեցիդիվը: Այլ խոսքով` ներկա կարգավորումը թույլ չի տալիս որպես ծանրացնող հանգամանք գնահատել առկա դատվածությունն այն պարագայում, երբ վերջինս չի
ձևավորում հանցագործությունների ռեցիդիվ:
Հետաքրքրություն է ներկայացնում օտարերկրյա պետության տարածքում կատարված հանցանքի համար առաջացած դատվածությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում նոր հանցանք կատարելու դեպքում անձի արարքում
հանցագործությունների ռեցիդիվ գնահատելիս հաշվի առնելու հարցը:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 17-ը (Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս անձի դատապարտվելու իրավական հետևանքները) սահմանում է.

«1. Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճիռը կարող է հաշվի առնվել, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, օտարերկրյա քաղաքացին կամ
քաղաքացիություն չունեցող անձը դատապարտվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս կատարած հանցանքի համար և կրկին հանցանք է կատարել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում:
2. Սույն հոդվածի առաջին մասին համապատասխան հանցագործությունների
ռեցիդիվը, չկրած պատիժը կամ օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճռի
այլ իրավական հետևանքները հաշվի են առնվում նոր հանցանքը որակելիս, պատիժ նշանակելիս, քրեական պատասխանատվությունից կամ պատժից ազատելիս»:

Վերոնշյալ նորմի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պայմանների առկայության դեպքում, այսինքն` եթե դատարանը հաշվի է առնում օտարերկրյա պետության դատավճիռը, ապա այլ պետության տարածքում դատապարտման հետևանքով առաջացած դատվածությունը պետք է
հաշվի առնվի հանցագործությունների ռեցիդիվը գնահատելիս: ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 17-ի 1-ին մասով նախատեսված` «կարող է հաշվի առնվել» արտահայտությունը, մեր կարծիքով, ենթադրում է օտարերկրյա պետության դատավճռի ճանաչում: Այլ կերպ ասած՝ օտարերկրյա պետության տարածքում դատապարտման պատճառով առաջացած դատվածությունը հանցագործությունների
ռեցիդիվը գնահատելիս հաշվի է առնվում, եթե տվյալ պետության դատավճիռը
ճանաչվում է Հայաստանի Հանրապետության դատարանի կողմից:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 499.8-րդ հոդվածի համաձայն` «1.

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված
դեպքերում օտարերկրյա պետությունների դատարանների դատավճիռները ենթակա են ճանաչման Հայաստանի Հանրապետությունում:
2. Օտարերկրյա պետությունների դատարանների դատավճիռների` Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչելու հիմքերը, ճանաչման ենթակա դատավճիռների (որոշումների) տեսակները սահմանվում են տվյալ պետության հետ
կնքված կամ նրա մասնակցությամբ գործող Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով (…)»:

Մեջբերված քրեադատավարական նորմը ցույց է տալիս, որ օտարերկրյա պետությունների դատավճիռները ՀՀ -ում ճանաչվում են միայն պետության հետ
կնքված կամ նրա մասնակցությամբ գործող միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում, որոնցով էլ սահմանվում են ճանչման ենթակա դատավճիռների տեսակները և ճանաչման հիմքերը:
Անկախ Պետությունների Համագործակցության անդամ պետությունների միջև
երկկողմ իրավահարաբերությունները կարգավորվում են 1993 թվականի հունվարի
22-ին Մինսկում կնքված «Քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության և իրավական հարաբերությունների մասին» կոնվենցիայով
(այսուհետ` Մինսկի կոնվենցիա), որը Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի
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մեջ է մտել 1994 թվականի դեկտեմբերի 21-ից : Մինսկի կոնվենցիայի 76.1-րդ հոդվածի համաձայն` «Անձին առանձնապես վտանգավոր ռեցիդիվիստ ճանաչելու,

հանցագործության կրկնակի կատարման և պայմանական դատապարտման, դատավճռի կատարման հետաձգման կամ պայմանական վաղաժամկետ ազատման
հետ կապված պարտականությունների խախտման փաստերը պարզելու մասին
հարցերը լուծելիս` Պայմանավորվող կողմերի արդարադատության մարմինները
կարող են ճանաչել և հաշվի առնել այն դատավճիռները, որոնք կայացրել են (…)
Պայմանավորվող կողմերի դատարանները»:

Այսպիսով, Մինսկի կոնվենցիան նախատեսում է, ի թիվս այլ հանգամանքների,
նաև առանձնապես վտանգավոր ռեցիդիվիստ ճանաչելու և հանցագործության
կրկնակի կատարման փաստերը պարզելու մասին հարցերը լուծելու նպատակով
դատավճիռների ճանաչման հնարավորություն: Ճիշտ է, 2003 թվականին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգիրքը հրաժարվել է առանձնապես վտանգավոր ռեցիդիվիստի գաղափարից, սակայն օտարերկրյա պետության դատավճիռը կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվել հանցագործության կրկնակի կատարման փաստերը պարզելու համար, որի մեջ մտնում է նաև հանցագործությունների
ռեցիդիվը:
Մինսկի կոնվենցիայի հոդված 79-ի 2-րդ մասը նախատեսում է նաև պայմանավորվող կողմերին դատվածության մասին տեղեկություններ տրամադրելու ընթացակարգ: Մասնավորապես` «Յուրաքանչյուր Պայմանավորվող կողմ մյուս Պայմա-

նավորվող կողմերին, խնդրանքի դեպքում, անվճար տրամադրում է տեղեկություններ իր դատարանների կողմից նախկինում դատապարտված անձանց դատվածության վերաբերյալ, եթե այդ անձինք քրեական պատասխանատվության են
կանչվում հարցնող Պայմանավորվող կողմի տարածքում»: Սակայն կարծում ենք,
որ առանց օտարերկրյա պետության դատավճիռը ՀՀ -ում ճանաչելու և ՀՀ քրեական օրենսգրքի համապատասխան նորմերին համապատասխանեցնելու առկա
դատվածությունը չի կարող ռեցիդիվը գնահատելիս հաշվի առնվել, քանի որ դա չի
բխում ինչպես ՀՀ քրեական օրնսգրքի 17 հոդվածի, այնպես էլ քննարկվող միջազգային պայմանագրի բովանդակությունից:
Օտարերկրյա պետությունում դատապարտման իրավական հետևանքները
ԱՊՀ անդամ պետություններում կարգավորվում են նաև 2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Քիշնև քաղաքում կնքված «Քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական
գործերով իրավական օգնության և իրավական հարաբերությունների մասին» կոնվենցիայով (այսուհետ` Քիշնևի կոնվենցիա), որը Հայաստանի Հանրապետության
համար ուժի մեջ է մտել 2005 թվականի փետրվարի 19-ին2: Քիշնևի կոնվենցիայի
հոդված 99-ի 2-րդ մասի համաձայն` «Անձին առանձնապես վտանգավոր ռեցիդի-

վիստ ճանաչելու կամ նրա գործողություններում տարբեր տեսակների ռեցիդիվի
առկայության վերաբերյալ, կրկնակի հանցագործություն կատարելու փաստերը
պարզելու և պայմանական դատապարտման հետ կապված պարտականությունները խախտելու, դատավճռի կատարումը հետաձգելու կամ պայմանական վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ հարցերը լուծելիս Պայմանավորվող կողմերի արդարադատության հիմնարկները կարող են ճանաչել և հաշվի առնել նախկին ԽՍՀՄ
և նրա կազմի մեջ մտնող միութենական հանրապետությունների դատարանների

1
Տե´ս «Քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության և
իրավական հարաբերությունների մասին» 1993 թվականի հունվարի 22-ին Մինսկ քաղաքում
կնքված կոնվենցիան:
2
Տե´ս «Քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության և
իրավական հարաբերությունների մասին» 2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Քիշնև
քաղաքում կնքված կոնվենցիան:
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(տրիբունալների), ինչպես նաև յուրաքանչյուր Պայմանավորվող կողմի դատարանների կողմից կայացված դատավճիռները»:
Ընդհանրացնելով վերոնշյալը` կարող ենք արձանագրել, որ օտարերկրյա պետության տարածքում որևէ հանցագործության համար դատապարտվելու արդյունքում առաջացած դատվածությունը ռեցիդիվը գնահատելիս կարող է հաշվի առնվել
միայն նշված դատավճիռը Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչելու և ՀՀ
քրեական օրենսգրքին համապատասխանեցնելու պարագայում, ինչը հնարավոր է
ՀՀ -ի և կոնկրետ պետության հետ կնքված կամ նրա մասնակցությամբ գործող միջազգային պայմանագրի առկայության դեպքում. զուտ դատվածության փաստի
առկայությունը բավական չէ անձի արարքում հանցագործությունների ռեցիդիվ
գնահատելու համար:
Հանցագործությունների ռեցիդիվի հաջորդ պարտադիր հատկանիշը դատվածության առկայությունն է: Դատվածության և ռեցիդիվի ինստիտուտները սերտորեն
կապված են միմյանց հետ. դատվածությունն անձի արարքում հանցագործությունների ռեցիդիվի գնահատման և բազմակիության մյուս տեսակներից տարբերակման հիմնական նախապայմանն է:
Դատվածությունը քրեական պատասխանատվության իրագործման տարրերից մեկն է` անձի յուրահատուկ իրավական վիճակ, որն առաջանում է դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած մեղադրական դատավճռով` անձին պատժի դատապարտելու փաստով: Այլ կերպ ասած՝ դատվածության առկայությունը ենթադրում է,
որ անձը նախկինում կատարած արարքի համար դատապարտվել է պատժի:
Հետևաբար կարելի է պնդել, որ դատվածությունն անձի նկատմամբ պատիժ նշանակելու հետևանք է, ինչը բխում է նաև գործող քրեական օրենսգրքի տրամաբանությունից:
Մասնավորապես, ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 84-ի 3-րդ մասի համաձայն` 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): Նման դեպքերում դատվածություն չառաջանալը, կարծում ենք, պայմանավորված է պետության կողմից անձի նկատմամբ փաստացի հարկադրական ներգործություն չիրականացնելու հանգամանքով: Մինչդեռ դատվածությունը վկայում
է, որ հանցագործը, արդեն իսկ ենթարկված լինելով պետական հարկադրանքի միջոցի նախկինում կատարված հանցանքի համար, անհրաժեշտ դասեր չի քաղել և
չի կանգնել ուղղման ճանապարհին, ինչն էլ հետագայում նոր հանցավոր արարք
կատարելու պարագայում անձի համար առաջացնում է որոշակի բացասական
հետևանքներ:
Դատվածություն չառաջացնող վերոնշյալ իրավիճակների պարզաբանումը
կարևոր է հատկապես հանցագործությունների ռեցիդիվի գնահատման տեսանկյունից: Այսպես` առանց պատիժ նշանակելու դատապարտվելու դեպքերը քրեական
օրենսգրքում հստակեցված չեն: Կարելի է եզրակացնել, որ եթե դատավճիռ կայացնելիս առկա է պատիժ նշանակելու անհնարինություն, ապա դատարանը կարող է
անձին դատապարտել առանց պատիժ նշանակելու: Քրեական օրենսգրքում
նշված իրավիճակների հստակ կանոնակարգման բացակայությունը պրակտիկայում կարող է հանգեցնել կամայականությունների և տարակարծիք մեկնաբանությունների տեղիք տալ, ուստի առանց պատիժ նշանակելու դատապարտվելու դեպքերը պետք է օրենքում մանրամասն կարգավորում ստանան:
Ինչ վերաբերում է դատարանի դատավճռով անձին պատիժը կրելուց ազատելուն, ապա առաջին հայացքից թվում է, թե պատժից ազատելու բոլոր դեպքերում դատվածություն չի առաջանում, սակայն հոդված 84-ի 4-րդ և 5-րդ մասերի
համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ պատժից ոչ լրիվ և պայմանա-
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կան ազատվելու պարագայում, մասնավորապես` պատիժը պայմանականորեն
չկիրառելու, պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու կամ
պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու դեպքերում անձը համարվում է դատվածություն ունեցող: Այսպես` ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 84-ի 4-րդ մասի համաձայն` պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու դեպքերում դատվածությունը մարվում է փորձաշրջանն անցնելուց հետո, իսկ նույն հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն` պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժով փոխարինելու դեպքում
դատվածությունը մարելու ժամկետը հաշվարկվում է հիմնական և լրացուցիչ պատիժը կրելուց ազատվելու պահից:
Հետևաբար, կարող ենք արձանագրել, որ դատվածություն չեն առաջացնում
պատժից ոչ պայմանական և լրիվ ազատվելու դեպքերը, ինչպիսիք են, օրինակ,
արտակարգ հանգամանքների կամ մեղադրական դատավճռի վաղեմության ժամկետն անցնելու հետևանքով պատժից ազատելը: Միևնույն ժամանակ, դատվածության առկայության կամ բացակայության հարցը բաց է մնում անձին ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդվածներ 78-ով և 79-ով նախատեսված կարգով պատժից ազատելու դեպքերում, այն է` հղի կանանց կամ մինչև երեք տարեկան երեխա ունեցող
անձանց պատիժը կրելը հետաձգելը կամ պատժից ազատելը և ծանր հիվանդության հետևանքով պատժից ազատելը:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 78-ի (հղի կանանց կամ մինչև երեք տարեկան
երեխա ունեցող անձանց պատիժը կրելը հետաձգելը կամ պատժից ազատելը) 2րդ, 3-րդ և 4-րդ մասերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ պատժից ազատելու
կամ պատժի կրումը հետաձգելու համապատասխան ժամանակահատվածի ընթացքում (այն ժամկետը, որի ընթացքում կինն ազատվում է աշխատանքից հղիության, ծննդաբերության, ինչպես նաև երեխայի մինչև երեք տարեկան դառնալու կապակցությամբ) դատարանը կարող է`
1. դատապարտյալին ուղարկել դատավճռով նշանակված պատիժը կրելու, եթե դատապարտված անձը հրաժարվում է երեխայից կամ նրան հանձնում է մանկատուն կամ խուսափում է նրան խնամելուց և դաստիարակելուց, որի համար
գրավոր նախազգուշացվում է իր նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող
մարմնի կողմից,
2. դատապարտյալի նկատմամբ պատիժ նշանակել սույն օրենսգրքի 67 հոդվածով նախատեսված կանոններով, եթե վերջինս պատիժը կրելուց ազատվելու
ժամանակահատվածում կատարում է նոր հանցանք,
3. երեխան երեք տարեկան դառնալուց հետո կամ նրա մահվան դեպքում`
- դատապարտյալին ազատել պատիժը կրելուց կամ
- պատիժը փոխարինել ավելի մեղմ պատժատեսակով կամ
- դատապարտյալին ուղարկել պատժի չկրած մասը կրելու:
Վերոշարադրյալի հիման վրա կարող ենք արձանագրել, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ դատապարտյալը համապատասխան ժամկետի ընթացքում հետ է ուղարկվում պատիժը կրելու կամ կատարում է նոր հանցանք, կամ պատիժը փոխարինվում է ավելի մեղմ պատժատեսակով, ապա վերջինս համարվում է դատվածություն ունեցող, ինչը մարվում կամ հանվում է օրենքով սահմանված կարգով:
Հետևաբար, նախքան դատվածությունը մարվելը կամ հանվելը նոր հանցանք կատարելու դեպքում առկա կլինի նաև հանցագործությունների ռեցիդիվ: Մինդեռ, եթե
համապատասխան ժամկետը լրանալուց հետո դատարանը որոշում է անձին ազատել պատիժը կրելուց, ապա այդ պահից սկսած անձը պետք է համարվի դատվածություն չունեցող:
Ինչ վերաբերում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 79-ով նախատեսված
ծանր հիվանդության հետևանքով անձին պատժից ազատելուն, ապա նշված հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն` առողջանալու դեպքում անձը կարող է քրեական պա-
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տասխանատվության և պատժի ենթարկվել, եթե վաղեմության ժամկետները չեն
անցել: «Կարող է» արտահայտությունը վկայում է, որ առողջանալու դեպքում հանցավորին քրեական պատասխանատվության և պատժի ենթարկելու հարցը թողնված է դատարանի հայեցողությանը, հետևաբար՝ եթե դատարանը անձին ազատի
պատիժը կրելուց, ապա վերջինս կհամարվի դատվածություն չունեցող: Ուստի
դրանից հետո նոր հանցանք կատարելու դեպքում անձի արարքում չի կարող հանցագործությունների ռեցիդիվ գնահատվել:
Հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև համաներման ակտի կիրառման դեպքում դատվածության առկայության խնդիրը: ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 82-ի
համաձայն` «Հանցանք կատարած անձն օրենսդիր մարմնի կողմից ընդունվող հա-

մաներման ակտով կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, իսկ
դատապարտյալը կարող է լրիվ կամ մասնակիորեն ազատվել ինչպես հիմնական,
այնպես էլ լրացուցիչ պատժից, կամ պատժի չկրած մասը կարող է փոխարինվել ավելի մեղմ պատժատեսակով, կամ կարող է վերացվել դատվածությունը»: Մեջբեր-

ված նորմի վերլուծությունից կարելի է եզրակացնել, որ երբ անձը համաներման
ակտի ընդունմամբ ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից կամ պատժից ամբողջությամբ, ապա համարվում է դատվածություն չունեցող, իսկ եթե պատժից ազատվում է մասնակիորեն, կամ պատժի չկրած մասը փոխարինվում է ավելի
մեղմ պատժատեսակով, ապա պետք է համարվի դատվածություն ունեցող, քանի
դեռ այն չի մարվել կամ հանվել օրենքով սահմանված կարգով: Հետևաբար, այդ
ընթացքում նոր հանցանք կատարելու պարագայում առկա կլինի նաև հանցագործությունների ռեցիդիվ:
Այս առումով, սակայն, դատական պրակտիկան սխալ ուղիով է ընթանում:
Մասնավորապես, մի շարք դատավճիռների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս,
որ համաներման ակտի կիրառմամբ անձին ամբողջությամբ պատիժը կրելուց ազատելու պարագայում դատարանները վերջինիս համարում են դատվածություն
ունեցող և նրա կողմից նոր հանցանք կատարվելու դեպքում այն գնահատում որպես հանցագործությունների ռեցիդիվ` անտեսելով, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 84
հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն` պատիժը կրելուց ազատվելու դեպքում անձը համարվում է դատվածություն չունեցող1: Դատարանների հիմնական փաստարկն այն
է, որ մեջբերված նորմը պարտավորեցնում է, որ անձը պատիժը կրելուց ազատվի
դատարանի դատավճռով, իսկ եթե ազատվում է որոշմամբ, ապա պետք է համարվի դատվածություն ունեցող: Վերոնշյալի կապակցությամբ ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանն իրավացիորեն արձանագրել է, որ այն հանգամանքը, որ հանցավորը պատժի կրումից ազատվում է ոչ թե դատարանի դատավճռով, այլ որոշմամբ,
չի կարող որևէ կերպ սահմանափակել նրա իրավունքները և ազատությունները2:
Միաժամանակ հարկ է արձանագրել, որ ցանկացած դիտավորյալ հանցագործություն դատվածություն չէ, որ առաջացնում է հանցագործությունների ռեցիդիվ:
Մասնավորապես, քրեական օրենսգրքի հոդված 22-ի 4-րդ մասի համաձայն` այն
հանցանքների համար դատվածությունը, որը հանվել կամ մարվել է օրենքով սահմանված կարգով, ինչպես նաև այն հանցանքները, որոնք կատարվել են մինչև անձի տասնութ տարին լրանալը, ռեցիդիվը գնահատելիս հաշվի չեն առնվում:
Վերջինը քրեական օրենսգրքում անչափահասների նկատմամբ մարդասիրության կարևոր դրսևորում է: Հաշվի առնելով անչափահասների տարիքային և սո1
Տե´ս Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի
դատարանի` 2015 թվականի հունիսի 16-ի թիվ ԱՎԴ2/0010/01/15 գործով, Արարատի եւ
Վայոց Ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի` 2015
թվականի դեկտեմբերի 4-ի թիվ ԱՎԴ2/0025/01/15 գործով դատավճիռները:
2
Տե'ս թիվ ԱՎԴ2/0010/01/15 գործով ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի` 2015 թվականի
օգոստոսի 28-ի որոշումը:
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ցիալ-հոգեբանական զարգացման առանձնահատկությունները` անընդունելի է
նրանց նկատմամբ չափազանց խիստ պատիժների նշանակումը, ինչը բխում է նաև
երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված մի շարք միջազգային
կոնվենցիաների պահանջներից: Դրանց համաձայն` հասարակությունից մեկուսացնելու հետ կապված պատժատեսակները անչափահասների նկատմամբ պետք է
կիրառվեն որպես ծայրահեղ միջոց` հնարավոր նվազագույն ժամկետներով և սահմանափակ ու բացառիկ դեպքերում, քանի որ ի տարբերություն չափահասների ազատազրկման բացասական հետևանքները նրանց վրա ավելի մեծ ազդեցություն
են թողնում1: Ուստի կարծում ենք, որ մինչև 18 տարին լրանալը կատարված հանցանքի համար դատվածությունը հանցագործությունների ռեցիդիվը գնահատելիս
հաշվի չառնելու պահանջը միանգամայն արդարացված է:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 22-ի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ռեցիդիվը գնահատելու հարցում որևէ սահմանափակում չի նախատեսվում` պայմանավորված հանցագործության տեսակով: Այսինքն` հանցագործությունների ռեցիդիվը
հավասարապես առկա է նախկինում կատարված ոչ մեծ, միջին ծանրության, ծանր
և առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար դատվածություն ունենալու
դեպքում: Մեր կարծիքով, ճիշտ կլիներ ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների
դատվածությունը հաշվի չառնել ռեցիդիվը գնահատելիս: Այսպես, հայտնի է, որ
հանցագործությունների դասակարգման հիմքում ընկած են կատարված արարքի
բնույթն ու հանրային վտանգավորության աստիճանը: Ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունները համեմատաբար նվազ վտանգավորություն են ներկայացնում: Վերոնշյալով պայմանավորված` օրենսդիրը դրանց համար որպես պատիժ նախատեսում է ազատազրկում` առավելագույնը երկու տարի ժամկետով, կամ ազատազրկման հետ կապ չունեցող պատժատեսակներ: Մինչդեռ, հանցագործությունների ռեցիդիվն արտահայտվում է անձի իրավունքների էական սահմանափակմամբ` հանգեցնելով օրենքով նախատեսված հիմքերի և շրջանակների սահմաններում անձի
նկատմամբ նշանակվող պատժի խստացման և բացասական այլ հետևանքների:
Վերոշարադրյալի համատեքստում գնահատելով ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների բնույթն ու վտանգավորության աստիճանը` կարծում ենք` դրանց
դեպքում հանցագործությունների ռեցիդիվի կանոնների կիրառումը կհանգեցնի անձի իրավունքների անհամաչափ սահմանափակման: Ընդ որում, խոսքը վերաբերում է սկզբնական հանցագործության դատվածությանը: Մինչդեռ, եթե անձը կատարել է այլ կատեգորիայի հանցանք և ունի դատվածություն ու նորից հանցանք է
կատարում, այդ թվում` ոչ մեծ ծանրության, ապա հանցագործությունների ռեցիդիվն առկա է: Վերոնշյալի մասին օրենքում անհրաժեշտ է հատուկ նշում կատարել:
Այս առումով, կարծում ենք, առավել հիմնավորված է Նախագծում դրսևորված
մոտեցումը, ըստ որի` ռեցիդիվը գնահատելիս ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների դատավածությունը հաշվի չի առնվում (Նախագծի հոդված 58-ի 2-րդ մասի 3-րդ կետ):
Նախագծում առաջարկվում է նաև հանցագործությունների ռեցիդիվը գնահատելիս հաշվի չառնել պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու դեպքում առաջացած դատվածությունը, եթե պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը չի վերացվել,
և անձը չի ուղարկվել պատիժը կրելու (Նախագծի հոդված 58-ի 2-րդ մասի 4-րդ
կետ):

1

Ի թիվս այլոց, տե'ս նաև «Անչափահասների նկատմամբ արդարադատություն իրականացնելու վերաբերյալ» ՄԱԿ-ի նվազագույն ստանդարտ կանոնները («Պեկինյան կանոններ»), «Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, «Ազատազրկված անչափահաս անձանց պաշտպանության վերաբերյալ» ՄԱԿ-ի կանոնները («Հավանայի
կանոններ»):
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Ընդհանուր առմամբ համաձայն ենք նշված մոտեցմանը, քանի որ այն բխում է
հանցագործությունների ռեցիդիվի բուն էությունից: Այսպես` ռեցիդիվը վկայում է
անձի` համառորեն չուղղվելու ձգտման մասին` չնայած նրա նկատմամբ պատիժ
նշանակելու և այն կրելու հանգամանքին, ինչն էլ հիմք է վերջինիս նկատմամբ առավել խիստ պատիժ նշանակելու: Մինչդեռ պայմանական դատապարտման դեպքում անձը փաստացի պատիժ չի կրում, չի ենթարկվում պետության կողմից այնպիսի ուղղիչ ներգործության, ինչը որ կապահովվեր պատիժը կրելու պամաններում: Այսինքն` մեր համոզմամբ հանցագործությունների ռեցիդիվի կարևորագույն
տարրերից մեկը` պատիժը փաստացի կրելու հանգամանքը, տվյալ դեպքում բացակայում է:
Միևնույն ժամանակ, կարծում ենք «եթե պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը չի վերացվել, և անձը չի ուղարկվել պատիժը կրելու» ձևակերպումը մեկնաբանության կարիք ունի: Մասնավորապես, պարզ չէ` եթե անձը փորձաշրջանի ընթացքում հանցանք է կատարում, և պայմանական դատապարտումը վերացվում է,
արդյոք տվյալ դեպքում պատիժ նշանակելիս ռեցիդիվի կանոնները պետք է կիրառվե՞ն, թե՞ ոչ, արդյոք կարո՞ղ է առաջին դատվածությունը ռեցիդիվ առաջացնել:
Կարծում ենք, որ ռեցիդիվի կանոններն այդ դեպքում կիրառելի չեն, քանի որ մինչև
նոր հանցանքի կատարումը պայմանական դատապարտումը վերացված չէր, այլ
խոսքը միայն պատիժը պայմանականորեն կիրառելը վերացնելուց հետո կրկին
հանցանք կատարելու (երրորդ անգամ) պարագայում հանցագործությունների ռեցիդիվը գնահատելու մասին է: Վերոնշյալ հանգամանքը պետք է հստակեցվի:
Հարկ է ընդգծել, որ նման կարգավորում ներկայումս առկա է նաև ՌԴ քրեական օրենսգրքում, ինչը պրակտիկայում տարակարծիք մեկնաբանությունների տեղիք է տվել: Այսպես` ՌԴ Գերագույն դատարանի դատական կոլեգիան փոխել է
Սանկտ-Պետերբուրգի քաղաքային դատարանի դատավճիռը, որով Մ.-ն դատապարտվել էր ազատազրկման` հանցագործությունների ռեցիդիվի գնահատմամբ:
Դատական կոլեգիան նշել է, որ Մ.-ի պայմանական դատապարտումը վերացվել էր
ոչ թե ավելի վաղ, այլ միայն քննարկվող դատավճռով, հետևաբար առաջին դատվածությունը ռեցիդիվը գնահատելիս չէր կարող հաշվի առնվել1:
Այսպիսով, կարծում ենք, ռեցիդիվի հասկացության և հիմնական հատկանիշների բացահայտումը, այլ քրեաիրավական նորմերի հետ հարաբերակցության ընթացքում առաջացող խնդիրների վեր հանումը (մասնավորապես` դատվածության,
պատժից ազատելու, պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու, համաներման ակտի կիրառման և այլն) և դրանց լուծմանն ուղղված համապատասխան առաջարկությունները հնարավորինս կնպաստեն հանցագործությունների ռեցիդիվի ինստիտուտի հետագա կատարելագործմանը և դրա կիրառման ընթացքում առաջացող
անհստակությունների բացառմանը:

1

Տե´ս ՌԴ Գերագույն դատարանի քրեական գործերով դատական կոլեգիայի 2009 թվականի
առաջին կիսամյակի պրակտիկայի ամփոփումը (http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.
php?id=6016):
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ПОНЯТИЕ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Женя Степанян
Aспирант Кафедры уголовного права ЕГУ
_____________________________

В настоящей статье обсуждаются понятие и основные признаки рецидива
преступлений, были подняты недостатки и пробелы законодательного урегулирования. Также рассмотрены соотношение рецидива и ряда институтов уголовного права (в частности: судимость, освобождение от наказания, амнистия и
т.д.), возникающие основные проблемы, а также соответствующая судебная
практика и наиболее часто допускаемые судебные ошибки. В результате были
сделаны рекомендации, направленные на совершенствование норм о рецидиве
преступлений.

THE CONCEPT AND MAIN ISSUES OF DEFINITION OF THE
BASIC FEATURES OF RECIDIVISM
Zhenya Stepanyan
PHD Student of the YSU Chair of Criminal Law
________________________________

In this article the concept and the basic features of recidivism were discussed,
shortcomings and gaps in the legislative regulation were raised. Correlation of
recidivism and a number of criminal law institutes (in particular: former conviction,
exemption from punishment, amnesty, etc.), the main problems encountered, as well
as relevant jurisprudence, and most often occurred judicial errors were also
considered. As a result, recommendations were made to improve the legal norms on
recidivism.
Բանալի բառեր – հանցագործությունների ռեցիդիվ, դատվածություն, համաչափ

պատիժ, դիտավորյալ և անզգույշ հանցագործություններ, դատավճիռների ճանաչում, համաներում, պատժից ազատել, հանցավորի անձ
Ключевые слова: рецидив преступлений, судимость, пропорциональное
наказание, умышленное преступление или преступление по неосторожности,
признание судебных решений, амнистия, освобождение от наказания, личность
преступника.
Key words: recidivism, criminal record, proportional punishment, intentional crime or a
crime by negligence, the recognition of judgments, amnesty, exemption from
punishment, the identity of the perpetrator.
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ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՄՏՔԻ, ԽՂՃԻ ԵՎ ԿՐՈՆԻ
ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ
Մարինե Իսահակյան
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
____________________________

Ազատության կարևոր դրսևորումներից մեկն այն է, որ ազատ մարդը իր գիտակցության «տիրակալն» է: Անգլիացի ականավոր փիլիսոփա Թ. Հոբսը գրում է.
«Ազատ է այն մարդը, ում ոչինչ չի խոչընդոտում անելու իր ցանկացածը, քանի որ
նա իր ֆիզիկական և մտավոր ունակություններով ի վիճակի է դա անելու»1: Մտքի,
խղճի և կրոնի ազատությունը մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկն է: Խղճի ազատությունը մարդկային անհատականության «միջուկն» է, այլ կերպ ասած՝ «մարդ
լինելու» իրավունքը, քանի որ աշխարհայացքի ազատ ընտրությունը զուգահեռաբար դիտվում է որպես ազատ քաղաքական ընտրության, իրավական ժողովրդավարության և սոցիալական պետության հիմք2:
Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիների խղճի և դավանանքի ազատությունը օրենսդրորեն ամրգրված է: Խղճի և դավանանքի ազատությունը
մարդկային էության բնութագրական հատկանիշներից մեկն է: Ազատորեն առաջնորդվելով իր խղճով և դավանելով իր նախընտրած համոզմունքները՝ յուրաքանչյուր անհատ կարողանում է լիարժեք ինքնիրացվել տվյալ հասարակությունում: Անկախ պետականության հռչակման և կայացման ժամանակաշրջանում կրոնի դերի
վերագնահատումը ամրագրվեց ՀՀ 1995 թ. Սահմանադրության մեջ: ՀՀ 2015 թ.
խմբագրությամբ Սահմանադրության հոդված 41-ում նշվում է, որ յուրաքանչյուր ոք
ունի մտքի, խղճի և կրոնի ազատության իրավունք, որոնք կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով՝ պետական անվտանգության, հասարակական կարգի, առողջության և բարոյականության կամ այլոց հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության նպատակով:
Ազատազրկման դատապարտվածները, ինչպես և ՀՀ բոլոր քաղաքացիները,
երաշխավորվում են մտքի, խղճի և կրոնի ազատության իրավունքով: Անհատի բարոյական և իրավական ընտրության հիմնախնդիրը ընկած է խղճի և կրոնի ազատության պատմաիրավական վերլուծությունների հիմքում: Առաջին իրավական
ակտերը, որոնք վերաբերում են վերոնշյալ հիմնախնդրին, վկայում են, որ ի սկզբանե խղճի ազատությունը դիտարկվել է որպես հանդուրժողականության և կրոնի
մասին ուսմունքի դրույթների մեկնաբանման ազատություն: Նման նորմեր պարունակում են 1598 թ. Ֆրանսիայում ընդունված Նանտի էդիկտում և 1689 թ. Մեծ Բրիտանիայում ընդունված «Կրոնի հանդուրժողականության մասին ակտում»:
Ներկա ժամանակաշրջանը բնութագրող դրական կողմերից է կրոնի ազատության իրավունքի իրականացման հնարավորությունն առանց խոչընդոտների ու
սահմանափակումների: Սահմանափակումներ նախատեսված են միայն այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է պաշտպանել հասարակական անվտանգությունն ու
1

Տե´ս Т. Гобсс, Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и
гражданского, Москва, 1991, т. 2, էջ 163 :
2
Տե´ս С. Бурянов, Свобода совести в Российской Федерации / специализированный
доклад за 2011 год, էջ 7:
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կարգուկանոնը, քաղաքացիների բարոյականությունը և առողջությունը, հասարակության մյուս անդամների իրավունքներն ու ազատությունները: Իրավագիտության
խոշոր տեսաբաններից Վ. Ներսեսյանցը կարծում է, որ խղճի և դավանանքի ազատությունը պատկանում է անձնական (անհատական) իրավունքների և ազատությունների թվին, որոնք պաշտպանում են մարդուն՝ որպես բանական և հոգևոր էակի,
որպես ազատ անձի1: Խիղճը ներքին բարոյական գիտակցությունը, զգացողությունը կամ իմացությունն է այն բանի, թե ինչն է լավ կամ վատ, արդար կամ անարդար, ազնիվ կամ անազնիվ և այլն: Խիղճը որոշվում է բարոյական նորմերով, որոնցով առաջնորդվում է մարդը վարքագծի կոնկրետ տեսակ ընտրելիս2: Եթե մարդը
վարվում է անարդար, ապա նա, որպես կանոն, կրում է բարոյական, երբեմն էլ՝ իրավական պատասխանատվություն: Որպես բարոյական գիտակցության կարևոր
տարր' խիղճը մարդուն ուղղորդում է իր արարքներում: Այս ունակությունը մարդկային էության հիմնական հատկանիշներից է 3 : Բարոյական գնահատական տալով
նախ իր, այնուհետև այլ անձանց վարքագծին՝ մարդն ընտրում է որոշակի վարքագծի տեսակ և համադրելով հասարակության մյուս անդամների վարքագծի հետ՝ կարողանում է տվյալ հասարակությունում ապրել և արարել:
Կարծում ենք, որ խղճի և կրոնի ազատության իրավունքի առկայությունը և իրացումը վկայում են իրավական, ժողովրդավարական պետության կայացման մասին, որը ենթադրում է խղճի և կրոնի ազատության ապահովումը մարդու և քաղաքացու համար և նպաստում է հասարակության կրոնաիրավական գիտելիքների
զարգացմանը:
Կրոնը քրեակատարողական հիմնարկներում ավելի մեծ նշանակություն ունի,
որը առաջին հերթին բխում է կրոնի հոգեթերապևտիկ գործառույթից, քանի որ կրոնական սփոփանքի առավել կարիք ունեն հասարակությունից մեկուսացման պայմաններում՝ ազատազրկման վայրերում, պահվող դատապարտյալները: Ազատազրկման դատապարտվածներն իրավունք ունեն դավանելու կամ չդավանելու
ցանկացած կրոն, կարող են ազատորեն ընտրել, ունենալ և տարածել կրոնական
կամ աթեիստական համոզմունքներ: Այդ իրավունքն իրականացվում է բացառապես կամավորության սկզբունքով՝ հաշվի առնելով պատիժը իրականացնող հիմնարկի տեսակը, միևնույն ժամանակ չխախտելով քրեակատարողական հիմնարկների ներքին կարգապահությունը, ինչպես նաև չսահմանափակելով այլ անձանց իրավունքները: Հասարակական գիտակցության մեջ պետական քաղաքականությունում կրոնի հանդեպ հայացքները վերանայվել են: Կրոնը հանդես է գալիս որպես
մարդու վարքագծի կարգավորիչ՝ ելնելով համամարդկային բարոյական արժեքներից, բացահայտելով մարդու ներքին խնդիրները, բարոյական գիտակցության շեղումները: Վերջին տասնամյակում Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցու և պատիժներ կատարող հիմնարկների հարաբերությունները որակապես նոր փուլ են
թևակոխել: Կրոնի արժեքային կողմնորոշումները որոշում են եկեղեցու կարևոր դերը պենիտենցիար հիմնարկների աշխատանքում ինչպես պատիժ կրող անձնաց
նկատմամբ ներգործության միջոցների կիրառման արդյունավետության հարցում,
այնպես էլ դատապարտյալների անձնական կարիքները բավարարելիս և արտա1

Տե´ս В. Нерсесянц, Общая теория права и государства, Москва, 1999, էջ 333-337:
Տե´ս П. Дозорцев, Конституционно-правовые основы свободы совести в Росии //
Российская юстиция, 1999, էջ 22:
3
Տե´ս П. Дозорцев, Философско-правовые основы свободы совести в современной
России, Москва, 1998, էջ 29-32:
2
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քին աշխարհի հետ շփման հնարավորություն են ստեղծում: Իր գործառույթների
խնդիրներով կրոնը քրեակատարողական հիմնարկների համար ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան հասարակությունը: Կրոնական սփոփանքի առավել կարիք ունեն խարխլված հոգեկան կամ տհաճ, ծանր ներգործության ազդեցության ներքո
գտնվող անձինք, որն ավելի բնութագրական է դատապարտյալներին:
Ընդ որում, առավելությունը միշտ տրվում է մարդու բարոյական զարգացմանը, բարոյականությանը՝ որպես հոգևորի հիմք: Մարդու նկատմամբ ներգործության
մեթոդներով կրոնը առավել, քան որևէ այլ երևույթ, համապատասխանում է դատապարտյալների հետ աշխատանքի պենիտենցիար բնագավառի պահանջներին: Ազատազրկման վայրերում քրեական պատիժներ կրող անձանց նկատմամբ բարոյական ներգործությունը, կրոնական կյանքի զարգացումը պահանջում են այս ոլորտի իրավական, կազմակերպամեթոդական և բարոյահոգեբանական ապահովվածության հետագա կատարելագործում: Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցու գործունեությունը քրեակատարողական հիմնարկներում զարգացում է ապրել համեմատաբար վերջերս: Բայց այդ կարճ ժամանակահատվածում ազատազրկման
վայրերում ձևավորվել են նոր հասարակական հարաբերություններ, որոնք կարելի
է սահմանել որպես կրոնական և արտացոլում են դատապարտյալների խղճի և կրոնի ազատության իրավունքի իրականացումը:
Իրավաբանական գրականության մեջ դատապարտյալների կրոնի ազատության իրավունքի իրականացման գործընթացը բաժանվում է երեք հիմնական փուլերի. ա) քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմին՝ իր կրոնի ազատության իրավունքի իրականացման համար դիմելը, բ) կրոնի ազատության իրավունքի իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը և գ) իրավունքների
պաշտպանությունը դրանց խախտման դեպքում1:
Կարծում ենք, որ կրոնական հարաբերությունների բնագավառում դատապարտյալներն իրենց իրավունքներն իրականացնելիս պարտավոր են ձեռնպահ
մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են հրահրել կրոնական թշնամանք, նվաստացնել անձի պատիվն ու արժանապատվությունը, վնաս պատճառել
դատապարտյալների առողջությանը կամ իրականացնել այլ ոտնձգություններ
նրանց իրավունքների դեմ, որոնք հիմք կհանդիսանան դատապարտյալների կողմից պատժի կրման սահմանված կարգը խախտելուն: Վերը թվարկվածը ամբողջությամբ վերաբերում է ոչ միայն դատապարտյալներին, այլև քրեակատարողական հիմնարկների աշխատակիցներին, ովքեր պարտավոր են այս բնագավառում
իրենց պարտավորությունները կատարելիս չսահմանափակել դատապարտյալների իրավունքները, չխախտել նրանց հավասարության սկզբունքը, չհարկադրել
կրոնական կամ աթեիստական գաղափարների ընդունման, չհրահրել թշնամանք
դատապարտյալների միջև՝ ելնելով կրոնական պատկանելությունից կամ կրոնի
նկատմամբ վերաբերմունքից:
Քրեակատարողական հիմնարկները կրոնի բնագավառում հարաբերությունների զարգացման համար ունեն հսկայական ներուժ: Վերջին ժամանակներս ազատազրկման վայրերում դատապարտյալների, հոգևորականների և քրեակատարողական հիմնարկների վարչակազմերի միջև հարաբերություններն ավելի կայուն են
դարձել: Քրեակատարողական հիմնարկներում հնարավորինս ստեղծվում է հավա1

Տե´ս Королев В.Н. Проблемы реализации права осужденных на свободу вероисповедания. М., 1992, էջ 12-13:
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սարակշռվածություն կրոնական արարողությունների (ծեսեր) և դատապարտյալների վարքագծի կանոնների միջև (կրոնական որևէ գործողություն չի կարող դիտվել
պատժի կրման սահմանված կարգին չենթարկվելու արդարացում):
Կարծում ենք, որ հոգևոր կյանքը չի կարող խոչընդոտել պենիտենցիար հիմնարկների կանոնավոր գործունեությունը, կառավարման տեսակետից չի կարող
պահանջել ֆինանսական ներդրում, դրանց գործնական իրականացումը չպետք է
վնաս պատճառի դատապարտյալներին և վարչակազմին:
Դատապարտյալների խնդրանքով պատիժը կրելու վայրերում կարող են թույլատրվել անցկացնել կրոնական ծիսակատարություններ (մկրտություն, ամուսնություն, կրոնական գրականության ուսումնասիրություն և այլն), ինչպես նաև դատապարտյալները կարող են օգտվել պաշտամունքի առարկաներից և կրոնական գրականությունից։ Քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմն այդ նպատակով առանձնացնում է համապատաuխան տարածք (ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրք, 91-րդ հոդված, 5-րդ մաս)։Դատապարտյալի մասնակցությունը կրոնական արարողություններին չի ազատում նրան օրենքով սահմանված իր պարտականությունների կատարումից և պատասխանատվությունից դրանք խախտելու համար։
Հոգևորականների այցելությունները թույլատրվում են նաև ազատազրկում կատարող փակ քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժ կրող դատապարտյալներին։ Այս կարևոր դրույթի իրավական նշանակությունը այն է, որ արտահայտում է
սոցիալական վտանգավորության բարձր աստիճանով տարբերվող դատապարտյալների օրինական շահերը։
Կարծում ենք, որ դատապարտյալները, մասնակցելով կրոնական արարողություններին, կարող են գտնել քրիստոնեական բարոյական համակարգում արդեն
առկա իրենց հուզող կյանքի հիմնական հարցերի պատասխանները, որոնց անհրաժեշտությունը սոցիալական մեկուսացման պայմաններում, որպես կանոն, ավելի է
մեծանում: Անժխտելի է, որ ազատազրկման դատապարտվածի անձը պատժի
կրման ընթացքում ենթարկվում է որոշակի լուրջ փոփոխությունների, որոնց շնորհիվ նրա համար առաջնային նշանակություն են ստանում անհատական արժեքները և ոչ համընդհանուրը, իսկ անձի սոցիալական էությունը բովանդակող արժեքները մղվում են երկրորդ պլան: Այս փաստը հիմնավորվում է ինչպես արտասահմանյան, այնպես էլ հայրենական գիտնականների բազմաթիվ հետազոտություններում:
Բարոյական խնդիրների վերաբերյալ տրված պարզունակ պատասխանները, բարոյական արժեքների հստակ չափանիշները, դրանց յուրահատուկ կարգը և ամբողջությունը կարելի է դասել կրոնական բարոյական ազդեցիկ կողմերի թվին: Դա առավել մեծ արժեք է ներկայացնում այն դատապարտյալների համար, ովքեր այլ
անձանց հակադրում են իրենց ինքնամփոփ խմբակցությանը, ընդունում և գնահատում են միայն իրենց արժեքները, մշակում են ազատազրկման վայրերին յուրահատուկ վարքի կանոններ:
Մեր կարծիքով, եկեղեցու գործունեությունն ազատազրկման վայրերում հնարավոր է զարգացնել երկու ուղղություններով՝ դատապարտյալների կրոնական
պահանջմունքների բավարարում և կրոնական ծեսերի միջոցով ընդհանուր մարդասիրական ներգործություն բոլոր դատապարտյալների նկատմամբ:
Կարծում ենք, որ դատապարտյալների դաստիարակության հարցում կարևոր
նշանակություն ունի կրոնական ներգործության սոցիալ-մանկավարժական գործառույթը: Այն անձին հնարավորություն է ընձեռում հագեցնել հուզական և տեղեկատվական քաղցը, դատապարտյալի մոտ ձևավորել իրավահպատակ վարքագիծ:
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Հստակ է, որ հասարակությունից մեկուսացման պայմաններում՝ ազատազրկման
վայրերում, կրոնի ազդեցությունը ձեռք է բերում առավել կարևոր նշանակություն:
Կրոնական դաստիարակության տարրերը նպաստում են ոչ միայն հանցավոր
մտքերի չեզոքացմանը, այլև հանցագործի բարոյական մաքրմանն արատներից և
վնասակար այլ սովորություններից:
Հատկանշական է, որ դատապարտյալի նկատմամբ կրոնի ընդհանուր մարդասիրական ներգործությունն ունի հսկայական օգտակար պոտենցիալ, որի իրագործումը հնարավոր է քրեակատարողական հիմնարկների վարչակազմերի և Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցու համագործակցությամբ:
Կարծում ենք, որ քրեակատարողական հիմնարկների վարչակազմերի պաշտոնատար անձանց և Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցու միջև փոխըմբռնումն
ու փոխհամագործակցությունը, ինչպես նաև համագործակցությունը այլ կրոնական
կազմակերպությունների հետ, որոնք հետաքրքրություն են ներկայացնում դատապարտյալների նկատմամբ, սերտորեն կապված է գործնական բազմաթիվ հարցերի լուծման հետ: Այս ամենը կյանքի կոչելու համար, մեր կարծիքով, սկզբում կողմերը, ովքեր նախապատրաստվում են փոխհամագործակցության, պետք է համատեղ
պարզեն և համաձայնեցնեն այն կանոնները, որոնց շրջանակներում նրանք պետք է
ծավալեն իրենց գործունեությունը: Քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը,
որը որոշել է հարաբերություններ զարգացնել այլ կրոնական կազմակերպությունների հետ, պետք է ընդհանուր գծերով ծանոթանա նրանց հավատի հիմքերին, կրոնական ավանդույթներին, սովորույթներին, ծեսերին և այլն: Բնականաբար, նման
հարաբերություններ կարող են ծագել միմիայն պաշտոնապես գրանցված կազմակերպությունների հետ: Մյուս կողմից, կրոնական կազմակերպությունները պետք է
ծանոթանան քրեակատարողական հիմնարկի ներքին կարգապահության, ինչպես
նաև ազատազրկման վայրեր քաղաքացիական անձանց այցելությունների կանոններին:
Կարծում ենք, որ քրեակատարողական հիմնարկներ մուտք գործող հոգևորականների հետ առնչվող մեկ այլ կարևոր խնդիր է կրոնական ծեսերի համար համապատասխան տարածքի ընտրությունը: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է քրեակատարողական հիմնարկներում առանձնացնել համապատասխան հարմարություններով կահավորված սենյակներ կամ կառուցել փոքրիկ մատուռ, աղոթարան, կամ,
ինչո՞ւ չէ, նաև ոչ մեծ եկեղեցի: Նման կառույցները մշտապես կարող են գործել կրոնական կազմակերպությունների հովանու ներքո: Նման կառույցները, անշուշտ, հոգեթերապևտիկ ազդեցություն կարող են ունենալ ազատազրկման դատապարտված անձանց հոգեցունց վիճակը մեղմելու հարցում և ի վերջո զղջման գործընթացի
խթան դառնալ:
Ցանկալի է քրեակատարողական հիմնարկներում այդ նպատակի համար առանձնացնել որոշակի պաշտոնատար անձանց, ովքեր կստանձնեն կրոնական
կազմակերպությունների հետ աշխատելու պարտականություն (հանդիպումներ, ուղեկցում հիմնարկի տարածքում, խնդրին առնչվող այլ հարցերի կարգավորում և
այլն), քանի որ համագործակցությունը այս հարցի վերաբերյալ քրեակատարողական հիմնարկների վարչակազմերի կողմից լուրջ մոտեցում է պահանջում:
Կարծում ենք, որ եկեղեցու և քրեակատարողական համակարգի միջև համագործակցության ամրապնդման և արդյունավետության բարձրացման նպատակով
նպատակահարմար կլինի քրեակատարողական հիմնարկներին կցել այդ մարմիններն սպասարկող քահանաներ, ինչպես օրինակ՝ կապելանները՝ կաթոլիկ քահա-
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նանները (ազատազրկման վայրերի հոգևորականներ, ովքեր գործադիր իշխանության և եկեղեցու ղեկավարության միջև եղած պայմանագրային հիմունքներով
գտնվում են պետական ծառայության մեջ): Այստեղ կարելի է օգտագործել Արևելյան Եվրոպայի երկրների փորձը: Այսպես, Գերմանիայում կապելաններն ընդգրկված են բանտի վարչակազմի մեջ, իրենց մոտ կրում են բանտի խցերի բանալիները
և դատապարտյալների խնդրանքով ցանկացած պահի կարող են մեկուսի հանդիպել նրանց հետ: Մեծ Բրիտանիայում ազատազրկման վայրերի կապելանները
պատրաստվում են հատուկ մասնագիտացված հոգևոր ուսումնական հաստատություններում, որոնց ունկնդիրները որոշ ժամանակ բնակվում են դատապարտյալի հետ: Վերջինիս նպատակը հասարակությունից մեկուսացման պայմաններում
յուրօրինակ աշխարհընկալման ըմբռնումն է1:
Սակայն, մեր կարծիքով, բազմաթիվ հարցեր մնում են խնդրահարույց: Պարզաբանման են ենթակա, օրինակ, թե ինչպես, ինչ ձևով և եղանակներով պետք է ընթանան դատապարտյալներ-եկեղեցի-քրեակատարողական հիմնարկների հասարակական հարաբերությունները, և ինչպես կարելի է կարգավորել իրավական,
կազմակերպական հարցերն այս բնագավառում:
Դատապարտյալների իրավական դրությունը կրոնական հարաբերությունների
բնագավառում, մեր կարծիքով, հանգում է հետևյալին՝ յուրաքանչյուր դատապարտյալ իրավունք ունի անձամբ կամ իր համախոհների հետ դավանել ցանկացած կրոն՝ իհարկե բանականության սահմաններում՝ ելնելով քրեակատարողական
հիմնարկի հնարավորություններից, բավարարել իր կրոնական պահանջմունքները,
մասնակցել կրոնական արարողություններին: Ընդունելով և գնահատելով կրոնի և
եկեղեցու դերը պենիտենցիար հիմնարկների գործունեության մեջ՝ մենք այն չենք
համարում դատապարտյալների նկատմամբ ներգործության միակ և բացարձակ
միջոց: Դատապարտյալների նկատմամբ կիրառվող ներգործության միջոցների համակարգը խիստ բազմազան է և ապացուցել է իր արդյունավետությունը:
Միաժամանակ, այլ տեսանկյունից պետք է հավաստել, որ ազատազրկման
վայրերում խղճի և դավանանքի ազատության իրավունքի ապահովումն անհրաժեշտություն է, և երբեք նշանակություն չունի՝ քրեակատարողական հիմնարկներում կա՞ն հավատացյալներ, թե՞ ոչ: Նույնիսկ մեկ հավատացյալ դատապարտյալի
առկայության պարագայում պետք է ապահովել նրա այդ իրավունքի իրականացումը՝ օրենքին համապատասխան և դրանով նախատեսված սահմաններում: Դատապարտյալները կարող են ստանալ, ձեռք բերել և օգտվել պաշտամունքի առարկաներից և կրոնական գրականությունից (դրանցից չի կարելի օգտվել շահադիտական նպատակներով, այդ առարկաները չեն կարող պատրաստված լինել թանկարժեք մետաղներից կամ քարերից, ծակող կամ կտրող առարկաներից կամ ներկայացնել պատմամշակութային արժեք):
Չէինք կարող չանդրադառնալ նաև վերջին շրջանում մեր երկրում տարածում
ստացած աղանդների վտանգավոր գործունեությանը, որը կարող է իր բացասական ազդեցությունն ունենալ քրեակատարողական հիմնարկների գործունեության
վրա: Այստեղ ևս կարևորվում է Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցու և քրեակատարողական հիմնարկների համագործակցությունը: Մեր եկեղեցին պայքարում է
նման կեղծ ուսմունքների և աղանդների դեմ, որոնք կարող են գրավել մարդկային
1

Տե´ս Байдаков Г.П. и др. Деятельность религозных организаций в исправительных
учреждениях. М., 1995, էջ 33:
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միտքն ու հոգին, քարոզել բռնություն, ժխտել ընտանիքը և սոցիալական այլ արժեքներ:
Կարծում ենք, որ եթե ներկայումս աղանդները դեռևս մուտք չեն գործել քրեակատարողական հիմնարկներ, ապա ապագայում դրա վտանգը չի բացառվում: Աղանդներն իրենցից հոգևոր վտանգավորություն են ներկայացնում, որոնք սպառնում են այն մարդկանց, ովքեր այս գորշ ժամանակաշրջանում փրկությունը տեսնում են աղանդավորական կառույցներին ներգրավվելով: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել ԶԼՄ-ներով կրոնական ատելության, թշնամության և խտրականության, կրոնական զգացմունքներն ու մարդկային արժանապատվությունը
նսեմացնող կոչեր պարունակող հոդվածներն ու ելույթները բացառելու համար:
Կարծում ենք, որ մտքի, խղճի և դավանանքի ազատության իրավունքի իրացման նպատակով կրոնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ
փոխհամագործակցության ամրապնդման ուղղությամբ աշխատանքները պետք է
շարունակել, պետք է կրոնական կազմակերպությունների ներուժն օգտագործել
քրեական պատիժ կրած անձանց շրջանում կրկնահանցագործությունների կանխարգելման գործում: Կարևոր է նաև շարունակել աշխատանքը քրեակատարողական հիմնարկներից ազատ արձակված անձանց համար վերականգնողական
կենտրոնների ընդլայնման ուղղությամբ:
Եզրափակելով պետք է փաստել, որ կրոնական հարաբերությունների
սկզբունքները և ընդհանուր դրույթները, այս բնագավառում քրեակատարողական
հիմնարկների համար ծագող հարաբերությունների իրականացման կարգն ու պայմանները և նման բազմաթիվ խնդիրների լուծումը հնարավոր են քրեակատարողական համակարգի աշխատողների, Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցու, ինչպես
նաև գիտության ներկայացուցիչների համատեղ ջանքերով միայն: Պետք է գիտակցել, որ դատապարտյալների բարոյահոգեբանական դաստիարակության գործընթացն ուղղված է հաղթահարելու նրանց մոտ ձևավորված՝ հասարակությանը խորթ
բարոյական հայացքները և համոզմունքները, պետք է ձևավորել բարոյական գիտակցություն, զգացմունքներ, վարք և դաստիարակել որպես լիարժեք քաղաքացի:
Այդ պատճառով քրեակատարողական հիմնարկների վարչակազմերը պետք է օգտագործեն Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցու հոգևոր դաստիարակության և
խնամակալության փորձը:

СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Марине Исаакян
Соискатель Кафедры уголовного права ЕГУ
_________________________

Приговоренные к лишению свободы, как и все граждане РА, наделены
свободой мысли, совести и вероисповедания. Наличие свободы совести и
вероисповедания и её реализация свидетельствуют о становлении правового,
демократического государства, что предполагает обеспечение свободы совести
и вероисповедания для человека и гражданина и способствует развитию
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религиозно-правового уровня общества. В условиях лишения свободы
обеспечение свободы совести и вероисповедания является необходимостью, а
процесс морально-психологического воспитания заключенных должен быть
направлен на формирование преодоления в них чуждых обществу морали и
убеждений, и что, самое главное: формируя моральное сознание, воспитывать
их как полноправных членов общества, предотвращая, таким образом, рецидивы
противоправных действий в будущем.

THE PRISON FREEDOM OF THOUGHT, CONSCIENCE
AND RELIGION OF THE CONVICTED PERSONS IN
PRISONS
Marine Isahakyan
PhD student of the YSU Chair of Criminal Law
____________________________

All citizens of the RA as the convicted persons are guaranteed by the freedom of
thought, conscience and religion.The presence of freedom of thought, conscience and
religion states about the lawful and democratic state, the latter is supposed to provide
a citizen with the freedom of thought and conscience, at the same time it contributes
the development of the legal-religions level. In prisons the freedom of thought,
conscience and religion is a necessity and the moral-psychlogical education of the
persons should be implemented to overcome the moral attitudes and beliefs that are
unacceptable for society the most important thing is to upbring the competent citizen
forming the moral conscience, later preventing the double illegal conducts.

Բանալի բառեր –դատապարտյալներ, մտքի, խղճի և կրոնի ազատություն, քրեա-

կատարողական հիմնարկ, հասարակությունից մեկուսացման պայմաններ
Ключевые слова: заключенные, свобода мысли, совести и вероисповедания,
изоляции от общества
Key words: convicted persons, freedom of thought, conscience and religion, prison
conditions of isolation from society
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ՈՐՈՇ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ «ԱԿՆՀԱՅՏ ԱՆԱՐԴԱՐ
ԴԱՏԱՎՃԻՌ, ՎՃԻՌ ԿԱՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱՅԼ ԱԿՏ
ԿԱՅԱՑՆԵԼԸ» ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Արթուր Նահապետյան
Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայի
իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ
_________________________________

Յուրաքանչյուրի իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության իրավունքին համապատասխանում է պետության պարտականությունը, որն իրականացվում է իշխանության թեև բոլոր ճյուղերի մասնակցությամբ, բայց հատկապես
դատական իշխանության իրավապաշտպան գործունեության միջոցով:
Դատական իշխանության գործունեության յուրահատուկ բնույթն առաջին հերթին պայմանավորված է իրավական նորմերի գործադրման և մեկնաբանման, ինչպես նաև արդարադատություն իրականացնելու հետ: Ստանձնելով հանրային արբիտրի դերակատարություն՝ դատական իշխանությունը միաժամանակ պաշտպանում է իրավունքով կարգավորվող գործունեության բոլոր ոլորտները1: Դատական
իշխանությունն իրականացվում է սահմանադրական, քաղաքացիական, քրեական
և վարչական գործերով արդարադատություն իրականացնելու միջոցով: Այս առումով հասարակական հարաբերությունների՝ սահմանադրությամբ կարգավորված և
պաշտպանվող կենսաձևն ապահովելու հարցում առանցքային տեղ է գրավում արդարադատության պատշաճ իրականացումը, առանց որի հնարավոր չէ երաշխավորել իրավական պետության գործառութային առաքելության համարժեք իրականացումը2:
ՀՀ սահմանադրության 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի փոփոխություններով
63 հոդվածի առաջին մասով ամրագրված է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի անկախ և անաչառ դատարանի կողմից իր գործի արդարացի, հրապարակային և ողջամիտ
ժամկետում քննության իրավունք:
Այսպիսով, դատական իշխանության գլխավոր գործառույթը, նրա հիմնական
առաքելությունը մարդու իրավունքների, ազատությունների և օրինական շահերի
պաշտպանությունն է: Այդ գործառույթն իրականացվում է ինչպես այն դեպքերում,
երբ իրավակարգը խախտվում է մասնավոր անձանց կողմից, այնպես էլ, երբ այդպիսի խախտում թույլ է տրվում պետաիշխանական լիազորությամբ օժտված պաշտոնատար անձանց կամ պետության կողմից առհասարակ, երբ վերջինը իր համապարտադիր որոշումներով կամ որևէ այլ ձևով խախտում է մարդու բնական և անօտարելի իրավունքները կամ իշխանության կազմակերպման և իրականացման

1

Տե´ս Водяная В.Ю., Досаева Г.С., Серегина Е.В. О некоторых уголовно-правовых и
процессуальных аспектах привлечения к уголовной ответственности за вынесение
заведомо-неправосудных приговора, решения или иного судебного акта, 2012, Էջ 3:
2
Տե´ս Առաքելյան Ս.Վ. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 338 հոդվածով նախատեսված հանցակազմի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները. «Բանբեր Երևանի համալսարանի.
Իրավագիտություն», 2015, N1 (16), էջ 35:
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սահմանադրական կարգը :
Սահմանադրության մեկ այլ՝ 162 հոդվածի համաձայն. «Հայաստանի Հանրա-

պետությունում արդարադատությունն իրականացնում են միայն դատարանները`
Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան»:
Միաժամանակ, բոլոր այն դեպքերում, երբ դատարանի կողմից վերոնշյալ լիրազորությունը իրացվում է սահմանված իրավական պահանջների էական խախտմամբ, առաջ են գալիս քրեաիրավական որոշակի հետևանքներ, որոնք նախատեսված են ՀՀ քրեական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) մասնավորապես 352 հոդվածով: Ուստի ամենևին պատահական չէ քննարկվող հանցակազմի նախատեսումը Օրենսգրքի հենց «Արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործությունները»
վերտառությամբ գլխում:
Այսպիսով, Օրենսգրքի հոդված 352-ի 1-ին մասը սահմանում է. «Դատավորի

կողմից շահադիտական կամ անձնական այլ դրդումներով ակնհայտ անարդար դատավճիռ, վճիռ կամ դատական այլ ակտ կայացնելը պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու, կամ որոշակի գործունեությամբ
զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով»:
Խնդրո առարկա հանցագործության օբյեկտի որոշման վերաբերյալ իրավաբանական գրականության մեջ առկա են բազմաբնույթ մոտեցումներ:
Այսպես, Լ. Վ. Լոբանովան գտնում է, որ այս հանցագործության օբյեկտը հասարակական այն հարաբերություններն են, որոնք ապահովում են դատարանի՝ ճանաչողական-իրավակիրառ գործունեությունը2:
Ս. Ֆ. Միլյուկովը որպես քննարկվող հանցագործության օբյեկտ դիտում է առաջին ատյանի և մյուս ատյանների դատարաններում քրեական, քաղաքացիական, վարչական և սահմանադրական արդարադատության իրականացման կապակցությամբ ծագող հասարակական հարաբերությունները3:
Պ. Վ. Տեպյաշինի կարծիքով, այս հանցագործության անմիջական օբյեկտը ներառում է դատավճիռ, վճիռ կամ դատական այլ ակտ կայացնելու կապակցությամբ
դատարանների պատշաճ գործունեության ապահովմանն ուղղված հասարակական հարաբերությունները4:
Իսկ Ա. Վ. Ֆյոդորովը որպես սույն հանցագործության օբյեկտ է համարում անհատի, հասարակության ու պետության իրավունքների և օրինական շահերի
պաշտպանության նպատակով դատարանի կողմից արդարադատության իրականացման ընթացքում օրինականության սահմանադրական սկզբունքի իրացման ապահովմանն ուղղված հասարակական հարաբերությունները5:
Ա. Վ. Գալախովան որպես քննարկվող հանցագործության անմիջական օբյեկտ
առանձնացնում է դատարանի կողմից արդարադատության պատշաճ իրականացմանը նպաստող հասարակական հարաբերությունները, իսկ որպես լրացուցիչ օբ1

Տե´ս Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации,
М., 2000, էջ 29-30:
2
Տե´ս Лобанова Л.В. «Преступления против правосудия: теоретические проблемы классификации и законодательной регламентации», Волгоград, 1999 թ., էջ 130:
3
Տե´ս Милюков С. Ф. Преступления против правосудия, Санкт-Петербург, 1999, էջ 35:
4
Տե´ս Тепляшин П. В. Преступления против правосудия (Понятия и классификации),
Калуга, 2004, էջ 65:
5
Տե´ս Федоров А. В. Преступления против правосудия, Красноярск, 2004, էջ 222:
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յեկտ՝ հասարակական այն հարաբերությունները, որոնց բովանդակությունը կազմում են կոնկրետ անձի (ինչպես տուժողի, այնպես էլ նրա մերձավորների), հետևապես և հանրության ու պետության սահմանադրական իրավունքները և օրինական
շահերը1:
Մեր հայրենակից Ս. Է. Ասլիկյանը որպես տվյալ հանցագործության անմիջական օբյեկտ է մատնանշում օրինականության սկզբունքի իրացման կապակցությամբ դատարանի գործունեության ապահովմանն ուղղված հասարակական հարաբերությունները: Իսկ լրացուցիչ օբյեկտ, ըստ նրա, կարող են լինել պատիվը և արժանապատվությունը, գույքային շահերը, ամբաստանյալի (դատապարտյալի) անձնական ազատությունը և այլն2:
Մեր կարծիքով, խնդրո առարկա հանցագործության անմիջական օբյեկտ են
դատական իշխանության հեղինակությունը, դատական մարմինների բնականոն
գործունեությունը և դատարանի կողմից արդարադատության իրականացման գործընթացում դրսևորվող հասարակական հարաբերությունները: Լրացուցիչ օբյեկտ
են մարդու իրավունքներն ու օրինական շահերը:
Ասվածը հիմնավորվում է նրանով, որ դատարանի կողմից կայացվող ակտերը
շոշափում են մարդու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, քաղաքացիների և կազմակերպությունների շահերը: Դրա համար էլ անարդար դատական ակտի կայացումը էական վնաս է հասցնում ինչպես պետությանը, այնպես էլ ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց3:
Քննարկվող հոդվածով նախատեսված հանցագործության օբյեկտիվ կողմը
դրսևորվում է անարդար դատավճիռ, վճիռ կամ դատական այլ ակտ կայացնելու
մեջ:
Դատավճիռ եզրույթի հասկացութային բովանդակության բացահայտման առումով ելակետային կողմնորոշիչ նշանակություն ունի ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի հոդված 6-ը, որի համաձայն՝ «դատավճիռը դատական նիստում

կայացված առաջին ատյանի և վերաքննիչ դատարանի որոշումներն են ամբաստանյալի մեղավորության կամ անմեղության, նրա նկատմամբ պատիժ կիրառելու
կամ չկիրառելու և այլ հարցերով»:
Վճիռ ասելով, թերևս, պետք է հասկանալ վերջնական դատական ակտ, որպի-

սին ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի (հոդված 24111-ի 2-րդ մաս)
իմաստով համարվում է ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահ-

մանված կարգով առաջին ատյանի դատարանի կայացրած և ուժի մեջ մտած, բողոքարկման ոչ ենթակա, ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կայացրած
և ուժի մեջ մտած, գործի քննությունը սկսելը և շարունակելը բացառող, ինչպես նաև
գործն ըստ էության լուծող դատական ակտը:
Դատական այլ ակտ հասկացությունն անհամեմատ առավել լայն է, քանզի ներառում է դատավճիռ և վճիռ չհանդիսացող, քաղաքացիական, քրեական, վարչա-

կան և սահմանադրական արդարադատության իրականացման գործընթացում, ինչպես նաև քրեական գործերով մինչդատական վարույթում ընդունվող և օրենքով
1

Տե´ս Асликян С. Э. Уголовно-правовое обеспечение реализации конституционных
принципов осуществления правосудия, М., 2003, էջ 10:
2
Տե´ս Галахава А. В. Преступления против правосудия, М., 2005, Էջ 197:
3 Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս (վեցերորդ
հրատարակություն` փոփոխություններով և լրացումներով). /– Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ
945-946:
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նախատեսված բոլոր իրավական ակտերը (օրինակ՝ գործի վարույթը կասեցնելու,
կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու, փորձաքննություն նշանակելու մասին որոշումները):
Հատկանշական է, որ այս շարքում առայժմ հնարավոր չէ ներառել սահմանադրական արդարադատության իրականացման ընթացքում կայացվող իրավական
ակտերը՝ պայմանավորված այն իրողությամբ, որ ներկա իրավակարգավորման
պայմաններում Սահմանադրական դատարանի անդամն այս հանցագործության
սուբյեկտ պարզապես չի հանդիսանում, ինչին առավել մանրամասն կանդրադառնանք քննարկվող հանցակազմի սուբյեկտի վերաբերյալ դիտարկումներում:
Գրականության մեջ առկա է նաև այն տեսակետը, ըստ որի` հոդված 352-ի իմաստով դատական այլ ակտեր են համարվում առաջին ատյանի դատարանի կողմից կայացվող այն դատավարական փաստաթղթերը, որոնք էականորեն ազդում
են գործի լուծման վրա կամ շոշափում են անձի կարևոր իրավունքներն ու ազատությունները, իսկ դատական այն ակտերը, որոնք չեն ազդում գործն ըստ էության
լուծելու վրա և միայն կազմակերպական բնույթի հարցեր են լուծում, հոդված 352-ի
իմաստով դատական ակտ չեն1:
Կարծում ենք, որ նշված մոտեցումը հիմնավոր չէ այնքանով, որքանով քննության առարկա հոդվածը, ամրագրելով «դատական այլ ակտ» արտահայտությունը,
որևէ բացառություն կամ մասնավորեցում չի անում դրանց վերաբերյալ, իսկ «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 4-ի 5-րդ կետն էլ սահմանում է, որ

դատական ակտեր են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի, Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի դատարանի, վերաքննիչ դատարանի կամ Վճռաբեկ դատարանի որոշումները, վճիռները
կամ դատավճիռները:
Ուստի իրավակիրառ պրակտիկայում քննարկվող հանցակազմի իմաստով
«դատական այլ ակտ» ասելով պետք է հասկանալ օրենսդրությամբ նախատեսված
և դատարանի կողմից կայացվող բոլոր ակտերը՝ բացառությամբ արդարադատության իրականացմանը չվերաբերող ակտերի, օրինակ՝ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի կողմից տրվող եզրակացությունների, ինչպես նաև ՀՀ բոլոր դատարանների
կողմից կայացվող աշխատակարգային որոշումների:
Միաժամանակ հարկ է նկատել, որ վերը հիշատակված հոդվածի շարադրանքից նպատակահարմար կլիներ հանել «դատական այլ ակտ» արտահայտությունը
և փոխարենն ամրագրել դատական միայն այն ակտերը, որոնք սահմանափակում
են քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները կամ վնաս պատճառում
դրանց (օրինակ` խափանման միջոց կիրառելու մասին, բնակարանի խուզարկության մասին, նամակագրության, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումները վերահսկելու, հեռախոսային խոսակցությունները լսելու մասին միջնորդությունների
վերաբերյալ դատարանի որոշումները կամ դատական տուգանք կիրառելու մասին
նույն դատական նիստում կայացվող դատարանի առանձին որոշումը և այլն):
Անդրադառնալով դատական ակտի անարդարության չափանիշին` հարկ է
նշել, որ անարդար է համարվում այն դատական ակտը, որը կայացվում է նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի պահանջների կոպիտ խախտմամբ2:
Այդպիսի պահանջներն առարկայացած են ճյուղային օրենսդրություններում: Մաս1
2

Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս, էջ 946:
Տե´ս նույն տեղում:
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նավորապես ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի հոդված 358-ի համաձայն.

«Դատարանի դատավճիռը պետք է լինի օրինական և հիմնավորված: Դատարանի
դատավճիռն օրինական է, եթե այն կայացվել է Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրության, սույն օրենսգրքի և այն օրենքների պահանջների պահպանմամբ, որոնց նորմերը կիրառվում են տվյալ քրեական գործը լուծելիս: Դատարանի
դատավճիռը հիմնավորված է, եթե դրա հետևությունները հիմնված են
 միայն դատաքննության ժամանակ հետազոտված ապացույցների վրա.
 այդ ապացույցները բավարար են մեղադրանքը գնահատելու համար.
 դատարանի կողմից հաստատված ճանաչված հանգամանքները համապատասխանում են դատարանում հետազոտված ապացույցներին:
Դատարանի դատավճիռը պետք է լինի պատճառաբանված: Պատճառաբանման ենթակա են դատարանի կողմից դատավճռում շարադրվող բոլոր հետևությունները և որոշումները»:
Կամ, օրինակ՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով հոդված
130-ի 3-րդ մասը, հոդված 130.1.-ն ամբողջությամբ, որով սահմանվում են վճռի օրինականությունը, հիմնավորվածությունը և պատճառաբանվածությունը. «Առաջին

ատյանի դատարանի վճիռն օրինական է, եթե այն կայացվել է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, սույն օրենսգրքի, այլ օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների պահպանմամբ, որոնց նորմերը կիրառելի են տվյալ
գործը քննելիս։
Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը հիմնավորված է, եթե վճռում շարադրված եզրահանգումները և հաստատված փաստերը համապատասխանում են առաջին ատյանի դատարանում հետազոտված ապացույցներին։
Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը պատճառաբանված է, եթե դրանում երևում են փաստերի հաստատման, ապացույցների գնահատման և իրավունքի կիրառման գործընթացի կապակցությամբ դատարանի դատողությունների ընթացքը և
դրանից բխող եզրահանգումները»:
Միաժամանակ, դատավորի կողմից արդարադատություն իրականացնելիս
նյութական կամ դատավարական նորմի ակնհայտ և կոպիտ խախտման հասկացությունն ընդհանուր իմաստով բացահայտվում է ՀՀ դատական օրենսգրքով, որի
հոդված 153.2-ի համաձայն.

«2. Կոպիտ է դատավորի կողմից արդարադատություն իրականացնելիս նյութական կամ դատավարական նորմի այն խախտումը, որը հեղինակազրկում է արդարադատությունը կամ անհամատեղելի է դատավորի բարձր կոչման հետ:
3. Կոպիտ է նաև պարբերաբար կատարված այն խախտումը, որը, առանձին
վերցրած, կարող է այդպիսին չհամարվել, սակայն իր պարբերականությամբ հեղինակազրկում է արդարադատությունը կամ դատավորի բարձր կոչումը»:
Անարդար կհամարվեն, օրինակ, անմեղ անձի նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռը, հանցագործության մեջ մեղավոր անձին արդարացնող դատավճիռը, արարքի սխալ իրավաբանական որակումը, ակնհայտ մեղմ կամ խիստ
պատժի նշանակումը, քաղաքացիական գործերով այնպիսի վճիռը, որով անհիմն
լրիվ կամ մասնակիորեն բավարարվել կամ հակառակը՝ չի բավարարվել հայցը,
գործի նյութերի միակողմանի և ոչ լրիվ ուսումնասիրությունը, եզրակացությունների
հակասությունը գործի փաստական հանգամանքներին:
Թեև քննարկվող հանցակազմը ձևական է, սակայն հարկ է նշել, որ դատավարական նորմերի ոչ բոլոր, նույնիսկ կոպիտ խախտումներն են, որ պետք է որակվեն
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որպես ակնհայտ անարդար դատավճռի, վճռի կամ դատական այլ ակտի կայացում: Եթե այդպիսի խախտումները (օրինակ` բացակայում է նիստի արձանագրությունը, խախտվում է ամբաստանյալի պաշտպանության իրավունքը և այլն) չեն հանգեցրել վերը նշված հետևանքների առաջացմանը (մեղավորի արդարացում, անմեղի դատապարտում և այլն), այսինքն՝ չեն վտանգում արդարության չափանիշը, ապա Օրենսգրքի հոդված 352-ով նախատեսված հանցակազմը բացակայում է1:
Վերաքննիչ կամ Վճռաբեկ դատական ատյանների կայացրած ակտերը համարվում են անարդար, եթե դրանցով առաջին ատյանի դատարանի ակտերը անհիմն թողնվում են անփոփոխ կամ հակառակը՝ անհիմն փոփոխվում են, որի պատճառով դատական ակտը դառնում է անարդար2:
Քննարկվող հանցակազմը ձևական է. հանցագործությունն ավարտված է համարվում դատական ակտը կայացնելու պահից: Թեև գիտության մեջ այս հարցի
կապակցությամբ նույնպես առկա են տարաբնույթ մոտեցումներ, այնուամենայնիվ
գտնում ենք, որ պայմանավորված ՀՀ դատական օրենսգրքի հոդված 20-ի 3-րդ
մասի բովանդակությամբ (գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի եզրափակիչ մասը հրապարակվում է դատարանի դռնբաց նիստում)՝ վեջնական դատական
ակտերի պարագայում դրանց կայացման պահ պետք է համարել հրապարակման
պահը, իսկ գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտերի պարագայում՝ դրանց
ընդունման պահը:
Հանցագործության սուբյեկտիվ կողմը բնութագրվում է ուղղակի դիտավորությամբ. հանցավորը գիտակցում է, որ անարդար դատական ակտ է կայացնում և
ցանկանում է դա: Այդ մասին է վկայում հոդվածի դիսպոզիցիայում «ակնհայտ» եզրույթի գործածումը: Կայացած դատավճռի կամ դատական այլ ակտի անարդարացիությունը պետք է գիտակցվի դատական այդ ակտը կայացնողի կողմից: Եթե անարդար դատավճիռը կամ դատական այլ ակտը սխալի արդյունք է, ապա համապատասխան հատկանիշների առկայության դեպքում արարքը կարող է որակվել
որպես պաշտոնեական անփութություն:
Դատավորի կողմից արդարադատություն իրականացնելիս նյութական կամ
դատավարական նորմի խախտման «ակնհայտ» լինելու վերաբերյալ ձևակերպում
է բովանդակում ՀՀ դատական օրենսգրքի հոդված 153.2-ի 1-ին մասը, համաձայն
որի.

«(...) ակնհայտ է դատավորի կողմից արդարադատություն իրականացնելիս
նյութական կամ դատավարական նորմի այն խախտումը, որի առկայությունը չի
կարող կասկածի տակ դրվել որևէ ողջամիտ իրավական ենթադրությամբ կամ
փաստարկով»:
Վերը նշվածների կապակցությամբ հետաքրքրական է Ա. Ս. Գորելիկի մոտեցումը. նա նպատակահարմար է գտնում անզգուշությամբ անարդար դատական
ակտ կայացնելու համար քրեական օրենսգրքում առանձին հանցակազմ նախատեսելը3:
Անհրաժեշտ է մատնանշել, որ քննարկվող մոտեցումը տեղ է գտել այլ երկրների օրենսդրություններում: Մասնավորապես՝ Իսպանիայի քրեական օրենսգիրքը
տարբերակում է քննարկվող հանցագործությունների կատարումը դիտավորութ1

Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս, էջ 946:
Տե´ս նույն տեղում:
3
Տե´ս Горелик А. С., Лобанова Л. В. Преступления против правосудия, Санкт-Петербург,
2005, էջ 238:
2
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յամբ (հոդված 446) և անզգուշությամբ (հոդված 447) («կոպիտ անփութությամբ
կամ աններելի չիմացությամբ»): Այս առումով հատկանշական է, որ այդ վերջին՝
հոդված 447-ի բովանդակությանը նման դրույթ ամրագրված է նաև ՀՀ օրենսդրությամբ, բայց ՀՀ դատական օրենսգրքով, որի հոդված 153-ի 2-րդ մասի համաձայն.

«Դատավորի կարգապահական պատասխանատվության հիմքերն են՝
1) արդարադատություն իրականացնելիս նյութական նորմի ակնհայտ և կոպիտ խախտումը, որը կատարվել է չարամտորեն կամ կոպիտ անփութությամբ.
2) արդարադատություն իրականացնելիս դատավարական նորմի ակնհայտ և
կոպիտ խախտումը, որը կատարվել է չարամտորեն կամ կոպիտ անփութությամբ»:
Սակայն, օրինակ՝ Դ. Ի. Ուեմովն ունի ասվածին տրամագծորեն հակառակ մոտեցում, մասնավորապես՝ նա գտնում է, որ ակնհայտ անարդար դատավճիռ, վճիռ
կամ դատական այլ ակտ կայացնելը ոչ թե սխալ է, այլ՝ ուղղակի դիտավորության
արդյունք: Դատական սխալը՝ որպես փաստերի չիմացության կամ դրանց գնահատումից խուսափելու հետևանք, դատավորների բարեխիղճ մոլորություն է, որն էլ իր
հերթին բացառում է վերջիններիս քրեական պատասխանատվությունը1:
Անարդար դատավճիռ, վճիռ կամ դատական այլ ակտ կայացնելու հանցակազմի սուբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշ է հանցագործության շարժառիթը. հանցագործությունն առկա է միայն այն դեպքում, եթե կատարվում է շահադիտական կամ այլ անձնական դրդումներով:
Շահադիտական դրդումները կարող են դրսևորվել բազմազան ձևերով: Մասնավորապես, դատավորը անարդար դատական ակտ է կայացնում կաշառքի վերցնելով: Նկարագրված դեպքում արարքը պետք է որակվի հանցագործությունների
համակցությամբ: Այլ անձնական դրդումները նույնպես կարող են բազմազան
դրսևորումներ ունենալ՝ խանդ, վրեժ և այլն:
Հանցագործության սուբյեկտը հատուկ է. այդպիսին են միայն դատավորները:
ՀՀ դատական օրենսգրքի հոդված 4-ի 1-ին մասի համաձայն՝ «դատավոր է Վճռա-

բեկ դատարանի նախագահի, պալատների նախագահների և դատավորների, ինչպես նաև առաջին ատյանի և վերաքննիչ դատարանի դատավորի կամ դատարանի նախագահի պաշտոնում օրենքով սահմանված կարգով նշանակված անձը»:
Ասվածից միարժեքորեն բխում է, որ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահն ու անդամներն այս հանցագործության սուբյեկտ չեն: Մինչդեռ հարկ է
նկատել, որ Սահմանադրությունը, ի տարբերություն 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ի
փոփոխություններով սահմանադրության, գործածում է ոչ թե «Սահմանադրական
դատարանի անդամ», այլ «Սահմանադրական դատարանի դատավոր» եզրույթը
(օրինակ՝ հոդված 164-ի 3-րդ մաս, 9-րդ մաս, հոդված 165-ի 1-ին մաս, հոդված 166ի 1-ին մաս, 8-րդ մաս, հոդված 168 և այլն):
Սահմանադրության հոդված 209-ի 6-րդ մասի համաձայն. «Սահմանադրութ-

յան (...) 5-8-րդ (...) գլուխներն ուժի մեջ են մտնում նորընտիր Հանրապետության
նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը: Մինչ այդ շարունակում են գործել 2005 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրության համապատասխան
դրույթները»:
Քանի որ Սահմանադրական դատարանի դատավորների վերաբերյալ իրավակարգավորմները նախատեսված են Սահմանադրության 7-րդ գլխով (Դատարան1

Տե´ս Титова A. B. Проблема установления умысла судьи на вынесение заведомо неправосудных решений //Юристъ-Правоведъ. 2009, № 5 (36), Էջ 14:
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ները և Բարձրագույն դատական խորհուրդը), ուստի մինչև 2018 թվականի ապրիլ
ամիսը գործելու է ներկա իրավակարգավորումը:
Միաժամանակ, Սահմանադրության հոդված 103-ի 2-րդ մասի համաձայն.

«Ազգային ժողովի կանոնակարգը, Ընտրական օրենսգիրքը, Դատական օրենսգիրքը (ընդգծումը մերն է), Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը, Հանրաքվեի մասին օրենքը, Կուսակցությունների մասին օրենքը և Մարդու իրավունքների
պաշտպանի մասին օրենքը սահմանադրական օրենքներն են»:
Ուստի կարծում ենք, որ մինչև Սահամանադրությանը համապատասխան նոր
Դատական օրենսգրքի ընդունումը նպատակահարմար կլիներ ՀՀ դատական օրենսգրքի հոդված 4-ի 1-ին մասի շարադրանքում ավելացնել նաև «Սահմանադրական դատարանի նախագահի և անդամների» արտահայտությունը, որպեսզի վերջիններս նույնպես համարվեն սույն հանցագործության սուբյեկտ, այնքանով, որքանով վերջիններս նույնպես իրականացնում են արդարադատություն:
ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 352-ի երկրորդ մասում որպես հանցակազմի ծանրացնող
հանգամանք է նախատեսված անզգուշությամբ ծանր հետևանքների առաջացումը,
իսկ երրորդ մասում՝ որպես առավել ծանրացնող հանգամանք՝ նույն հետևանքների
առաջացումը դիտավորությամբ.
Ելնելով վերոգրյալից` կարելի է միարժեքորեն փաստել, որ եթե քննարկվող
հանցագործությունը բնութագրվում է միայն ուղղակի դիտավորությամբ, ապա հոդվածի երկրորդ և երրորդ մասերի պարագայում՝ հետաևանքների նկատմամբ կարող է դրսևորվել ինչպես անզգուշություն, այնպես էլ դիտավորություն (թե´ ուղղակի,
թե´ անուղղակի):

Կարծում ենք, որ հանցակազմում նշված վերջին՝ ծանրացնող հանգամանքի
առկայությունն արդարացված համարվել չի կարող, քանի որ նման պայմաններում
անձի արարքը, ով դիտավորություն է դրսևորել ծանր հետևանքների առաջացման
կապակցությամբ, իրավակիրառողի կողմից չի կարող որակվել հանցագործությունների համակցության կանոններով:
Ծանր հետևանքներ կարող են համարվել անմեղ անձին ազատազրկման դատապարտելը, անձի ինքնասպանությունը, անձի աշխատանքային, բնակարանային
կամ այլ կարևոր իրավունքների խախտումը, անձի ընտանիքի համար ծանր հետևանքների առաջացումը և այլն1:
Ամփոփելով սույն հանցակազմի ծանրացնող հանգամանքների քննարկումը՝
կարծում ենք, որ ճիշտ կլիներ որպես այս հանցակազմի ծանրացնող հանգամանք
մատնանշել նաև նույն արարքի կատարումը մի խումբ անձնանց կողմից նախնական համաձայնությամբ:
Ասվածը հիմնավորվում է նրանով, որ դատավորների կողմից կոլեգիալ կազմով արդարադատության իրականացումը կոչված է վերացնելու ստորադաս դատական ատյաններում թույլ տրված տարաբնույթ շտկելի սխալները, որի պարագայում մի քանի դատավորների կողմից սույն հանցագործությունը նախնական համաձայնությամբ կատարելը ձեռք է բերում անհամեմատ առավել մեծ հանրային
վտանգավորություն:
Այս հանցակազմի իրացման կապակցությամբ հատկապես ուշադրության է արժանի ՀՀ դատական օրենսգրքի հոդված 13-ի 6-րդ մասը, որի համաձայն՝ «դատա1

Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 2012, էջ 947:
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վորի կողմից շահադիտական կամ անձնական այլ դրդումներով ակնհայտ անարդար դատավճիռ, վճիռ կամ դատական այլ ակտ կայացնելու փաստի առթիվ քրեական հետապնդում չի կարող հարուցվել, եթե այդ ակտը վերադաս դատարանի կողմից բեկանված չէ»:
Նորմը խնդրահարույց է այնքանով, որքանով առանձին դատական ակտեր (օրինակ՝ խափանման միջոցի հարցը լուծող միջանկյալ դատական ակտեր) վերադաս դատարանի կողմից կարող են ոչ թե բեկանվել, այլ վերացվել, բացի այդ՝ նոր-

մը տարընթերցման տեղիք է տալիս Վճռաբեկ և Սահմանադրական դատարանների մասով, քանի որ վերջիններս չունեն վերադաս դատական ատյան:
Ուստի նպատակահարմար կլիներ վերոնշյալ մտահոգություններին համարժեք
փոփոխություններ կատարել սույն հոդվածի շարադրանքում:
Քննարկվող նորմի կապակցությամբ ուշագրավ է Ռուսաստանի Դաշնության
Սահմանադրական դատարանի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 23 որոշումը, որի շրջանակներում դատարանն արձանագրել է հետևյալը. «Ուժի մեջ մտած և

չվերացված ու չփոփոխված դատական ակտը չի կարող դիտվել անարդար: Եթե
դատական ակտի ապօրինի և չհիմնավորված լինելու վերաբերյալ բացակայում են
վերադաս դատարանի հաստատումները, ապա այդպիսի ակտի արդար լինելն արդեն իսկ ենթադրվում է»:
Վերադառնալով ՀՀ դատական օրենսգրքի խնդրո առարկա նորմի բովանդակությանը՝ պետք է փաստել, որ դրա ինքնավար մեկնաբանությունից բխում է, որ եթե անգամ սահմանված ընթացակարգերի պահպանմամբ քրեական գործ հարուցվի Օրենսգրքի հոդված 352-ի հատկանիշներով, այսուամենայնիվ համապատասխան դատավորին որպես մեղադրյալ ներգրավել, ինչպես նաև մինչև այդ նրան ձերբակալել կամ նրա նկատմամբ խափանման միջոց կիրառել հնարավոր չի լինի, քանի դեռ ակնհայտ անարդար դատավճիռը, վճիռը կամ դատական այլ ակտը վերադաս դատարանի կողմից բեկանված չէ:
Միաժամանակ կարծում ենք, որ քննարկվող նորմի իրացման առումով ճիշտ
կլիներ հիշատակվող դրույթն ամրագրել ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով, որը կկանխեր այս նորմի կիրառման իրավական հնարավորությունների վերաբերյալ տարաբնույթ մեկնաբանությունները:

SOME CONSIDERATIONS ON CORPUS DELICTI ABOUT
“ADOPTION OF AN OBVIOUSLY UNJUST COURT
SENTENCE, VERDICT OR OTHER COURT ACT”
Artur Nahapetyan
PhD student of the European Regional Academy, chair of Jurisprudence
_________________________________

The article 352 of RA’s Criminal Code defines criminal responsibility for adoption
of an obviously unjust court sentence, verdict or other court act. Among the other
means of responsibilities the existence of such corpus delicti is aimed to prevent the
abuse by the authorities, which are responsible for administration of justice, via
criminal responsibility threat. However, it is to be noted that a lot of issues related to
the concerned corpus delicti haven’t received regulation with accurate certitude.
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Thus, an attempt was made to investigate comprehensively the pros and cons of
the approaches found in juridical literature on the above-mentioned corpus delicti,
compare them with legal acts constituting a legislative basis and present reasoned
conclusions through corresponding analyses.

НЕКОТОРЫЕ СУЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СОСТАВА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ “ВЫНЕСЕНИЕ ЗАВЕДОМО
НЕПРАВОСУДНЫХ ПРИГОВОРА, РЕШЕНИЯ ИЛИ ИНОГО
СУДЕБНОГО АКТА”
Артур Наапетян
Аспирант кафедры юриспруденции Европейскoй Региональной Академии
___________________________________

Статья 352 Уголовного кодекса РА предусматривает уголовную ответственность за вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Наличие подобного состава преступления направлено на предотвращение возможной опасности злоупотребления должностными полномочиями
лицами, ответственными за осуществление правосудия, посредством введения
наряду с прочими мерами ответственности уголовной ответственности за подобные злоупотребления. Однако следует отметить, что ряд вопросов, связанных с
рассматриваемым составом преступления, еще не получил надлежащего решения и нуждается в доработке.
Поэтому в статье мы попытались исследовать подходы “за” и “против” в
юридической литературе, охватывающей рамки данного состава преступления,
сопоставить их с правовыми актами, составляющими основу законодательства,
и посредством соответствующего анализа представить аргументированные выводы.
Բանալի բառեր – ակնհայտ անարդար դատավճիռ, վճիռ, դատական այլ ակտ, դատական
իշխանություն, դատավոր, արդարադատություն, սահմանադրություն, քրեական օրենսգիրք,
քրեական պատասխանատվություն
Ключевые слова – заведомо неправосудный приговор, решение или иной судебный акт,
судебная власть, судья, правосудие, конституция, уголовный кодекс, уголовная
ответственность
Key words - obviously unjust court sentence, verdict, other court act, judicial power, judge,
justice, constitution, criminal code, criminal responsibility

98

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ
ԳԵՐԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Քրիստինա Խաչատրյան
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
______________________________

Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների համատեքստում (մասնավորապես՝
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին
եվրոպական կոնվենցիա, Խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման մասին եվրոպական կոնվենցիա, Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի ՄԱԿ-ի կոնվենցիա,
Դատապարտյալների հետ վարվեցողության նվազագույն ստանդարտ կանոններ,
Եվրոպական բանտային կանոններ և դրանց հետ կապված այլ միջազգային փաստաթղթեր) շեշտադրվում է միջազգային չափանիշներին համահունչ քրեակատարողական համակարգ ունենալու, ինչպես նաև կալանավորված անձանց և դատապարտյալների իրավունքների պաշտպանության ապահովման պատշաճ համակարգ ունենալու անհրաժեշտությունը:
Հիշյալ խնդիրներին անդրադարձ է կատարվում նաև Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանի՝ Հայաստանին վերաբերող մի շարք վճիռներում: Մասնավորապես, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Աշոտ Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի1, Դավթյանն ընդդեմ Հայաստանի2 վճիռների համաձայն՝
մատնանշվում է ազատությունից զրկված անձանց իրավունքների ապահովման,
մասնավորապես ֆիզիկական անձեռնմխելիության, այդ թվում՝ անհրաժեշտ
բժշկական օգնություն տրամադրելու, անհրաժեշտ դեղամիջոցների առկայությունը
երաշխավորելու միջոցով նրանց պաշտպանելու պարտականության ապահովման
անհրաժեշտությունը:
Եվրոպական իրավական չափանիշներին համապատասխան քրեակատարողական համակարգ ունենալու համատեքստում որպես քրեակատարողական համակարգի բարեփոխումների գերակա ուղղություններից մեկը շարունակում է մնալ
«գերբեռնվածության» նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը:
Հարկ է նշել, որ եվրոպական բանտերում գերբեռնվածությունը հաճախ հանդիպող երևույթ է: Այն նույնիսկ մտահոգիչ խնդիր է ժամանակակից բանտերի համար3: Եվրոպայի խորհրդի 47 անդամ պետություններից շատերն ունեն գերբեռնված բանտեր, և նույնիսկ այն երկրներում, որտեղ ազատությունից զրկված անձանց թիվը չի գերազանցում բանտերի լրակազմը, դեռ կան գերբեռնված բանտեր:
Եվրոպայի խորհուրդը ներպետական իշխանություններին մշտապես հորդորել
է լուծել ուղղիչ հիմնարկների գերբեռնվածության և անազատության մեջ պահվող
1

http://www.court.am/files/news/1831_am.pdf
http://static.echr.am//judgments/1abc85c44171af0998601002837e225e.pdf
3
Տե´ս Mullen, J. Prison Crowding and the Evolution of Public Policy. National Institute of
Corrections: Our Crowded Prisons. The Annals of the American Academy of Political and Social
Science. Vol. 478, Beverly Hills 1985, pp.31-46, էջ 31:
2
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անձանց թվաքանակի աճի խնդիրը` այն ներկայացնելով որպես բանտերի վարչակազմի և արդարադատության համակարգի առջև ծառացած խնդիր մարդու իրավունքների պաշտպանության և քրեակատարողական հիմնարկների կառավարման
տեսանկյունից:
Ի՞նչ է բանտերի «գերբեռնվածությունը»: Գերբեռնվածության վերաբերյալ
չկան միջազգայնորեն սահմանված հստակ բնորոշումներ կամ չափորոշիչներ:
Ընդհանուր առմամբ այս երևույթը առկա է այն դեպքերում, երբ պետության ուղղիչ
հիմնարկների կամ որոշակի ուղղիչ հիմնարկի լրակազմի ամբողջությամբ զբաղեցվածության պայմաններում ազատությունից զրկված անձանց համար չի ապահովվում անհրաժեշտ, նվազագույն տարածության միավոր1:
1999 թվականի սեպտեմբերի 30-ին ԵԽ Նախարարների կոմիտեն ընդունեց
թիվ R (99) 22 Հանձնարարականը, որը վերաբերում էր բանտերի գերբեռնվածությանը և ազատազրկվածների թվի աճին, և մի շարք առաջարկություններ էր պարունակում օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության ոլորտներում կյանքի կոչելու համար:
Թեև Հանձնարարականի ընդունումից անցել է 16 տարի, այնուամենայնիվ
խնդիրն արդիական է ինչպես Եվրոպայում2, այնպես էլ աշխարհի այլ երկրներում:
Բանտերի գերբեռնվածության խնդրին լուծում է տրվում ինչպես մի շարք միջազգային իրավական փաստաթղթերում հստակ չափորոշիչներ սահմանելով, այնպես էլ դատարանների կողմից որոշակի փաստական հանգամանքների շրջանակում Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ՝ Կոնվենցիա)
դրույթները մեկնաբանելով, որոնց ձևավորած նախադեպային իրավունքի տրամաբանությամբ գերբեռնվածությունը դիտվում է որպես Կենվենցիայի 3-րդ հոդվածի
խախտմանը հանգեցնող գործոն:
Նախարարների կոմիտեի հանձնարարականները սահմանում են միջազգային
չափորոշիչներին համապատասխան բանտային պայմանները և ազատազրկվածներին ցուցաբերվող վերաբերմունքի այն հիմնական սկզբունքները, որոնցով
պետք է առաջնորդվեն անդամ պետությունները: Բացի թիվ (99) 22 Հանձնարարականից, բանտային պայմանների չափորոշիչներ են պարունակում Նախարարների
կողմիտեի ընդունած թիվ (2006)2 Եվրոպական բանտային կանոնները (ընդունվել է
2006 թվականի հունվարի 11-ին Նախարարների տեղակալների 952-րդ նիստի ընթացքում)3:
1

European Committee on Crime Problems. Council for Penological Co-operation (PC-CP)
“White Paper on Prison Overcrowding”. Strasbourg 2015, էջ 3:
2
Council of Europe Annual Penal Statistics (SPACE I, 2014) (2015-2016 թթ. ԵԽ անդամ
պետությունների ուղղիչ հիմնարկներում պահվող անձանց թիվը նվազել է 56.700-ով: Թեև
վերջին ժամանակահատվածում ազատությունից զրկված անձանց թիվը նվազել է,
այնուամենայնիվ՝ Եվրոպայում ազատությունից զրկված անձանց մեդիանայի մակարդակը
2015-2016 թթ. բարձրացել է 5%-ով: 2015 թվականին 100.000 բնակչի հաշվով
ազատազրկվածների թիվը 127 էր, իսկ 2016-ին այդ թիվը հասել է 134-ի: 2015 և 2016
թվականներին գերբնակեցվածության խնդիրը սուր էր եվրոպական 21, իսկ 2014 թվականին՝
23 քրեակատարողական համակարգերում):
3
18.1 Ազատազրկվածներին տրամադրվող բնակելի տարածությունը, մասնավորապես՝
քնելու տեղը և պարագաները, պետք է համապատասխանեն մարդկային արժանապատվությանը և հնավարորինս՝ անձնական կյանքի գաղտնիությանը, ինչպես նաև պետք է
համապատասխանեն վերջիններիս առողջությանն ու հիգիենային` հաշվի առնելով կլիմայական պայմանները և բնակտարածության մակերեսը, թթվածնի ծավալը, լուսավորությունը,
ջեռուցումը և օդափոխությունը:
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Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (այսուհետ՝ Դատարան) իր
մի շարք որոշումներում անդրադարձել է ուղղիչ հիմնարկների գերբեռնվածության
խնդրին՝ համարելով այն Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտմանը հանգեցնող
գործոն: Դատարանը գերբեռնվածության հետ կապված որդեգրել է երկու մոտեցում. մի դեպքում գերբեռնվածությունն ուղղակիորեն չի դիտում որպես Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում, այլ ավելի շուտ ուսումնասիրում է ազատությունից
զրկելու հետևանքները՝ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի սահմանափակումը և
այլ հանգամանքներ (այդ թվում՝ քնելատեղով ապահովված լինելը, բնական լույսի
և մաքուր օդի հասանելիություն, անձնական կյանքի գաղտնիություն և այլն): Օրինակ՝ Անանևը և մյուսները ընդդեմ Ռուսաստանի1 գործով Դատարանը նշում է, որ
գերբեռնվածության որոշման համար անհրաժեշտ է հետևյալ հանգամանքների առկայությունը. «1) յուրաքանչուր կալանավորված անձ պետք է ունենա անհատական

քնելատեղ, 2) պետք է ապահովված լինի 3 քառ. մետր բնակելի տարածքով, 3)
խցի ընդհանուր մակերեսը պետք է ազատ տեղաշարժվելու հնարավորություն տա
կալանավորված անձանց»:
Վլադիմիր Բելյաևն ընդդեմ Ռուսաստանի գործով Դատարանը գտնում է, որ
առկա չէ Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում, քանի որ դիմողը թեև որոշակի
ժամանակահատված ապահովված չի եղել 3 քառ. մետր բնակելի տարածությամբ,
այնուամենայնիվ ապահովված է եղել անհատական քնելատեղով, օգտվել է ամենօրյա զբոսանքից և հնարավորություն է ունեցել ազատորեն տեղաշարժվելու իր
խցում:
Մյուս դեպքում Դատարանը գտնում է 2, որ դիմողը ազատազրկման վայրում
զրկված է եղել 3 քառ. մետր բնակելի տարածությունից, ինչն ուղղակիորեն հանգեցրել է այն դիրքորոշմանը, որ առկա է Կենվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում:
Մասնավորապես, Օլզևսկին ընդդեմ Հոլանդիայի գործով3 Դատարանը նշում է՝ կալանավորված անձանց՝ իրենց խցերում 3 քառ. մետր բնակելի տարածությունից
զրկված լինելու բոլոր դեպքերը պետք է համարել Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի
խախտման ցուցիչ՝ հաշվի առնելով ազատությունից զրկման ժամանակահատվածը:
Հարկ է նշել, որ բնակելի տարածքի նյութակենցաղային պայմանները, խցերի
մակերեսից և ընդհանուր վիճակից բացի, ներառում են նաև բնական լույսի և թարմ
օդի առկայությունը: Եվրոպական բանտային կանոնների 18-րդ կետի համաձայն՝
անձը որքան շատ ժամանակ է անցկացնում խցում, այնքան ավելի շատ են զգաց-

18.2 Այն բոլոր կառույցներում, որտեղ ապրում, աշխատում կամ հավաքվում են
ազատազրկվածներ.
ա) պատուհանները պետք է բավարարաչափ մեծ լինեն, որպեսզի ազատությունից զրկված
անձինք բնական լույսի ներքո կարդալու և աշխատելու հնարավորություն ունենան, և պետք
է ապահովվեն թարմ օդով՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առկա է բավարար
օդափոխության համակարգ, բ) արհեստական լուսավորությունը պետք է բավարարի
ընդունված տեխնիկական չափորոշիչներին, և գ) պետք է լինի ահազանգման համակարգ,
որը ազատությունից զրկված անձանց հնարավորություն կտա անհապաղ կապ հաստատել
վարչակազմի հետ:
18.4 Ներպետական օրենսդրությամբ պետք է ապահովվեն մեխանիզմներ, որպեսզի այս
նվազագույն չափորոշիչները չխախտվեն ուղղիչ հիմնարկների գերբեռնվածությամբ:
1
Ananyev and Others v. Russia, nos. 42525/07 and 60800/08, 10 January 2012, §148.
2
Iacov Stanciu v. Romania, no. 35972/05, 22 October 2009, §§ 123 and 135.
3
Olszewski v. Poland, no., 21880/03, 2 April 2013, § 98.

Государство и право

101

վում գերբեռնվածության ազդեցությունը և ազատազրկման հակահիգիենիկ պայմանները:
Այս առումով ևս Դատարանը նույն մոտեցումն է ցուցաբերել՝ նշելով` անկախ
այն բանից, թե ազատազրկման վայրում բավարար չափով բնակելի տարածություն
առկա է, թե ոչ, այն պետք է դիտարկել ազատ տեղաշարժման, բնական լույսի, մաքուր օդի և օդափոխության հասանելիության, ինչպես նաև հիմնական սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխանության համատեքստում1:
Նույնիսկ այն դեպքերում, երբ Կենվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում ուղղակիորեն չի արձանագրվում, գերբեռնվածությունը բավականին խնդրահարույց է՝ ազատությունից զրկված անձանց վրա իր բացասական ազդեցության, մասնավորապես՝ նրանց առողջության, վերասոցիալականացմանն ուղղված ծրագրերին մասնակցելու հնարավորության բացակայության և ընդհանուր առմամբ քրեակատարողական համակարգի կառավարման, կանոնակարգի պահպանման տեսանկյունից:
Խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման Եվրոպական կոմիտեն (այսուհետ՝ ԽԿԿ) իր պարբերական և հատուկ (ad hoc) այցելությունների ընթացքում
մշտապես անդրադառնում է գերբեռնվածության խնդրին և այս կապակցությամբ
20-րդ դարի 90-ական թվականներից ի վեր ազատությունից զրկված անձանց
տրամադրվող բնակելի տարածութայն վերաբերյալ մշակել է նվազագույն չափորոշիչներ, որոնց պետք է հետևեն անդամ պետությունները գերբեռնվածության
խնդրին առնչվելիս: Թեև այդ չափորոշիչները հաճախ են օգտագործվել ԽԿԿ զեկույցներում, սակայն մինչ այժմ դրանք չեն ընդգրկվել մեկ փաստաթղթում:
Հատկանշական է, որ այս չափորոշիչների նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն է
ցուցաբերվում ներպետական և միջազգային մակարդակներով ոչ միայն գերբեռնվածության խնդրի և դրանից բխող հետևանքների, այլև այն պատճառով, որ ներկայումս ԵԽ Ուղղիչ համագործակցության խորհուրդը բանտերի գերբեռնվածության վերաբերյալ «Սպիտակ թուղթ» է մշակում: Այս փաստաթղթի նպատակը ԽԿԿ-ի
դիրքորոշումները և բնակելի տարածության նվազագույն չափորոշիչներ սահմանելն է:
ԽԿԿ-ն գտնում է, որ բնակելի տարածության նվազագույն չափի հարցը
անխզելիորեն կապված է ԵԽ անդամ պետությունների՝ ազատությունից զրկված
անձանց արժանապատվությունը հարգելու պարտավորության հետ:
Ուղղիչ հիմնարկների բնակելի տարածության կապակցությամբ ԽԿԿ-ն նշում է,
որ այս ոլորտում կա հստակ ուղեցույցի կարիք: Մասնավորապես, ԽԿԿ-ի կարծիքով՝ ազատությունից զրկված յուրաքանչյուր անձի համար 3 քառ. մետրը բավարար չէ, և առաջարկվում է ուղղիչ հիմնարկների խցերը գնահատելիս դրանց նվազագույն չափը սահմանել առնվազն 4 քառ. մետր, ընդ որում՝ պատերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 2 կամ ավելի մետր, իսկ առաստաղի և հատակի միջև՝ 2,5
մետրից ոչ պակաս2:

1

Sergey Babushkin v. Russia; Kulikov v. Russia, no. 48562/06, 27 November 2012, § 37; and
Yepishin v. Russia, no., 591/07, 27 June 2013, § 65.
2
Criminal Justice Responses to Prison Overcrowding in Eastern Partnership Countries.
Regional project Promoting penitentiary reforms (from a punitive to a rehabilitative approach)
2016, էջ 58:
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ԽԿԿ-ի այլ չափորոշիչների համաձայն՝ նման նվազագույն չափը վերաբերելի
է միայն բազմամարդ բնակելի կացարաններին, որոնց մեջ սանհանգույցները չեն
ներառվում: Մենախցերի համար ԽԿԿ չափորոշիչը սահմանվում է նվազագույնը 6
քառ. մետր՝ չհաշված սանհանգույցը:
Այս առումով հատկանշական է, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մշտապես ձեռնպահ է մնացել Կոնվենցիայի համատեքստում սահմանել
ազատությունից զրկված անձանց համար բնակելի տարածության նվազագույն չափը՝ նշելով, որ այն յուրաքանչյուր դեպքում պայմանավորված է որոշակի հանգամանքներով2:
Անհրաժեշտ է նշել, որ «նվազագույն բնակելի տարածության» հարցը այնքան
էլ պարզ չէ, որքան առաջին հայացքից է թվում: Նախ, ԽԿԿ-ի կողմից օգտագործվող «նվազագույն բնակելի տարածության» չափորոշիչը, կառույցի տեսակով պայմանավորված, փոփոխական է: Օրինակ՝ մի քանի ժամից մի քանի օր ձերբակալման համար նախատեսված՝ ոստիկանության ստորաբաժանման խցի մակերեսը
պարտադիր չէ համապատասխանի ուղղիչ հիմնարկի խցի համար սահմանված
մակերեսին:
Երկրորդ, տարբերակված մոտեցում պետք է ցուցաբերել բնակելի տարածություն մարդկանց թույլատրելի քանակին (մասնավորապես՝ մենախո՞ւց է, թե՞
բազմամարդ բնակելի կացարան, որոնցում կարող են տեղավորվել տասնյակ, իսկ
երբեմն նաև հարյուրավոր անձինք3):
ԽԿԿ-ն, իր 11-րդ Ընդհանուր զեկույցում4 անդրադառնալով բազմամարդ բնակելի կացարաններին, նշել է, որ նման կացարանները դատապարտյալների համար
հաճախ խիստ ճնշող են և առողջության համար վտանգավոր: Այս հանգամանքով
պայմանավորված՝ ԽԿԿ-ն կոչ է անում անդամ պետություններին բազմամարդ
բնակելի կացարաններից անցում կատարել ավելի փոքր կացարանների5:
Երրորդ, ԽԿԿ-ն ըստ իր սահմանած չափորոշիչների խցերի չափերը գնահատելիս հաշվի է առնում նաև կանոնակարգը, համաձայն որի պահվում են դատապարտյալները:
Թեև ԽԿԿ-ն մշտապես նշել է, որ 8 քառ. մետր մակերես ունեցող խցերում կարող են պահվել 2 անձինք, այնուամենայնիվ 2011 թվականին Նիդերլանդներ կատարած այցելության ժամանակ առաջարկեց «խուսափել 8 քառ. մետր մակերես ունեցող խցերում երկու անձ տեղավորելու պրակտիկայից», քանի որ ԵԽ մի շարք
անդամ պետություններում դատապարտյալներն ապահովվում են 7.5 քառ. մետրից
9.5 քառ. մետր մակերես ունեցող անհատական խցերում (Սլովենիա 2006թ., Հունգարիա 2013թ., Բելգիա 2009թ.)6:
1

www.cpt.coe.int/en/working-documents/cpt-inf-2015-44-eng.pdf
Logothetis and Others v. Greece, no. 740/13, 25 September 2014, §40.
3
Տե՜ս, օրինակ՝ 1995 թվականին Ռումինիայի բանտ այցելության ժամանակ ԽԿԿ-ն պարզեց,
որ ազատազրկված 88 անձինք պահվում են 80 քառ. մետր մակերես ունեցող բնակելի
կացարանում, 2009 թվականին Ուկրաինայի ուղղիչ հիմնարկ այցելության ժամանակ
պարզվեց՝ 200 քառ. մետր մակերես ունեցող բնակելի կացարանում տեղադրված է 114
մահճակալ:
4
CPT/Inf (2001) 16, §29.
5
Տե՜ս, օրինակ՝ 2009 թվականին Ուկրաինա կատարած այցելության զեկույցը (CPT/Inf.
(2011) 29, § 113).
6
Criminal Justice Responses to Prison Overcrowding in Eastern Partnership Countries.
Regional project Promoting penitentiary reforms (from a punitive to a rehabilitative approach)
2016, էջ 61:
2
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Այս հանգամանքը հաշվի առնելով՝ ԽԿԿ-ն առաջ է քաշել մինչև չորս անձի համար նախատեսված բնակելի կացարանի նախընտրելի չափորոշիչներ՝ ավելացնելով մակերեսի չափը: Մասնավորապես առաջարկվում է 2 դատապարտյալի համար ապահովել առնվազն 10 քառ. մետր տարածք, 3 և 4 դատապարտյալների համար՝ համապատասխանաբար առնվազն 14 և 18 քառ. մետր տարածք:
Հայաստանի Հանրապետությունը եվրոպական պենիտենցիար չափանիշներին համահունչ քրեակատարողական համակարգ ունենալու նպատակով իր վավերացրած միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների ուժով ներպետական օրենսդրության մակարդակով ամրագրել է միջազգային իրավական մի շարք չափորոշիչներ: Մասնավորապես, ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի համաձայն՝ ուղղիչ հիմնարկում դատապարտյալին հատկացված բնակելի տարածքը պետք է համապատասխանի ընդհանուր բնակելի
տարածքների համար սահմանված շինարարական և սանիտարահիգիենիկ չափանիշներին, ինչպես նաև ապահովի նրա առողջության պահպանումը: Ուղղիչ հիմնարկում մեկ դատապարտյալին հատկացվող բնակելի տարածության չափը չի
կարող պակաս լինել չորս քառակուսի մետրից։
«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքի 20րդ հոդվածի համաձայն՝ ձերբակալված և կալանավորված անձանց համար ստեղծվում են սանիտարահիգիենիկ և հրդեհային անվտանգության պահանջներին համապատասխանող նյութակենցաղային պայմաններ:
Ձերբակալված և կալանավորված անձանց հատկացված բնակելի տարածքը
պետք է համապատասխանի ընդհանուր բնակելի տարածքների համար սահմանված շինարարական և սանիտարահիգիենիկ նորմերին: Ձերբակալված և կալանավորված անձանց հատկացված բնակելի տարածության չափը չի կարող պակաս լինել չորս քառակուսի մետրից յուրաքանչյուր անձի համար:
Հարկ է նշել, որ ներկայումս ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկների ընդհանուր բնակելի տարածքը բավարար է ապահովելու յուրաքանչյուր դատապարտյալի համար սահմանված նվազագույն չորս քառակուսի մետրը:
Գերբեռնվածության խնդրի լուծման առումով ուշադրության է արժանի այն
հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված պրոբացիոն ծառայությունը կարող է նպաստել ինչպես դատարանների կողմից ազատությունից
զրկելու հետ կապված պատիժների անհարկի նշանակման, այնպես էլ մեղադրյալների նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու դեպքերի
նվազմանը, ինչն էլ կթեթևացնի նաև քրեակատարողական հիմնարկների գերբեռնվածությունը:
Հայաստանի Հանրապետությունը քրեակատարողական հիմնարկների գերբեռնվածության խնդիրը լուծելու համար որդեգրել է քրեակատարողական նոր հիմնարկ կառուցելու և եղածները վերակառուցելու քաղաքականությունը: Գերբեռնվածության լուծման նպատակով կառուցվել է միջազգային չափանիշներին համապատասխան «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկը, որի շահագործման
հանձնվելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում գերբեռնվածության խնդիրը որոշ չափով լուծվեց: Այս մասին նշվում է
նաև ԽԿԿ 2015 թվականի հոկտեմբերի 5-ից 15-ը Հայաստան կատարած այցելության արդյունքում հրապարակված զեկույցում («Ընդհանուր առմամբ ներպետական

մակարդակով գերբեռնվածություն այլևս առկա չէ՝ միաժամանակ նշելով, որ որոշ
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քրեակատարողական հիմնարկներում («Նուբարաշեն» ՔԿՀ) դեռ առկա է գերբեռնվածության խնդիր»)1:
Թեև Հայաստանի Հանրապետությունում գերբնակեցման նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների շնորհիվ ամբողջությամբ լուծվել են անազատության մեջ
պահվող անձանց ամենօրյա զբոսանքի, ինչպես նաև գերբեռնվածության խնդիրները, այնուամենայնիվ գտնում ենք, որ նոր ուղղիչ հիմնարկների կառուցումը կամ
դրանց ընդարձակումը գերբեռնվածության խնդրի արդյունավետ լուծում չէ:
Կարծում ենք, որ նոր քրեակատարողական հիմնարկների կառուցումը կարող
է միայն կարճաժամկետ լուծում համարվել, ուստի՝ առաջարկում ենք այդ խնդրին
մոտենալ համակողմանիորեն, մասնավորապես՝ իրականացվի գերբեռնվածությանը նպաստող հանգամանքների մանրամասն վերլուծություն՝ դրա դեմ պայքարի
ռազմավարություն մշակելու համար, ինչպես նաև վերանայել պատժի համակարգը
և դրանում նախատեսել ազատազրկման այլընտրանքային պատժատեսակներ,
կատարելագործել եղածները, նախատեսել քրեական պատասխանատվությանն
այլընտրանք հանդիսացող միջոցներ, որոնք թույլ կտան տնտեսելու քրեաիրավական հարկադրանքը: Դրան հասնելու համար կարելի է նաև Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի Հատուկ մասի հոդվածների սանկցիաներից ազատազրկումը հնարավորինս բացառել կամ ավելի կարճ ժամկետներ նախատեսել:
Այս մոտեցումները տեղ են գտել նաև ԵԽ Նախարարների կոմիտեի՝ բանտերի
գերբնակեցվածության և ազատազրկվածների թվի աճի վերաբերյալ թիվ (99) 22
Հանձնարարականում և ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծում, և միայն դրանք
կյանքի կոչելու պարագայում կարող ենք ունենալ գերբեռնվածության խնդրից
զերծ, եվրոպական չափանիշներին համահունչ քրեակատարողական համակարգ:

ПРОБЛЕМА ПЕРЕПОЛНЕННОСТИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Кристина Хачатрян
Соискатель Кафедры уголовного права ЕГУ

__________________________
В контексте совершенствования пенитенциарной системы и ее соответствия
европейским стандартам, в качестве приоритета улучшения пенитенциарных
учреждений, очень актуальны предпринимаемые меры, направленные на
снижение уровня “переполненности”. В статье проанализирована проблема
переполненности. В настоящее время в законодательстве Республики Армения
предусматриваются правовые нормы, направленные на определение
минимального пространства необходимого для лиц, лишенных свободы. Для
получения полной картины по теме в статье были представлены различные
стандарты, которые относятся к проблеме переполненности и содержатся как в
международно-правовых документах, так и в интерпретациях Европейского суда
по правам человека. В статье также введены минимальные стандарты
переполненности, разработанные Европейским комитетом по предупреждению
пыток.
1

CPT/Inf (2016) 31, էջ 7. http://www.cpt.coe.int/documents/arm/2016-31-inf-eng.pdf
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THE PROBLEM OF OVERCROWDING
IN PENITENTIARY INSTITUTIONS
Kristina Khachatryan
Applicant of the YSU Chair of Criminal Law

__________________________
In the context of having a penitentiary system relevant to European penitentiary
standards, as a priority improvement of the penitentiary system, undertaken measures
aimed at reducing the rate of “overcrowding” are very actual. The present article
analyzes the issue of overcrowding in the penitentiary institutions. Currently, in
Armenia there are some legal regulations defining the minimum space needed for
each person deprived of liberty. For a complete picture of the topic various standards,
concerning to the problem of overcrowding contained both in the international legal
documents and in the interpretations of the European Court of Human Rights, were
presented in the article. The article also introduces the minimum standards of
overcrowding developed by the European Committee for the Prevention of Torture.
Բանալի բառեր – գերբեռնվածություն, քրեակատարողական համակարգ, քրեակատարողական հիմնարկներ, չափորոշիչներ, նվազագույն տարածություն:
Ключевые слова: перенаселенность, пенитенциарная система, пенитенциарные
учреждения, стандарты, минимальное пространство.
Key words: overcrowding, penitentiary system, penitentiary institutions, standards, minimum
space.
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ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ
ՈՐՈՇ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Իվետա Մանուկյան
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
___________________________

Անչափահասների շեղվող և հանցավոր վարքագիծը պայմանավորված է այն
նույն գործոններով, ինչ որ չափահասներինը1: Անչափահասների շեղվող կամ հանցավոր վարքագծի յուրահատուկ պատճառներ չկան, սակայն անչափահասների
տարիքից բխող սոցիալական, հոգեբանական առանձնահատկությունների պատճառով այդ գործոնների ազդեցությունը յուրահատուկ ձևով է դրսևորվում:
Կրիմինալոգիայում համընդհանուր ճանաչում է ստացել այն տեսակետը, որ
հանցավոր և շեղվող վարքագծի պատճառների զգալի մասը պայմանավորված է
անձի ընտանեկան դաստիարակության, ընտանիքում տիրող մթնոլորտի, ընտանիքի անդամների փոխհարաբերություններով: Հետևաբար անչափահասների հանցավորության գործոնների բացահայտման համար կարևոր են երեխայի ընտանիքում առկա խնդիրների վերհանումը, դրա հետ կապված հանգամանքների վերլուծությունը:
Անչափահասների շեղվող և հանցավոր վարքագիծը զգալի չափով պայմանավորված է ընտանիքի անբարենպաստ վիճակով, որի նախադրյալներ են նյութական, կենցաղային ծանր պայմանները, ծնողների առողջական վատ վիճակը,
նրանց կրթական ցածր մակարդակը և այլն2: Նյութական վատ պայմանները, աղքատությունը նպաստում են ընտանիքում լարված մթնոլորտի ձևավորմանը, հնարավորություն չեն տալիս լիարժեք բավարարելու ոչ միայն կենսական, այլև հոգևոր
պահանջմունքները: Նշված գործոնները որոշ դեպքերում բացասական ազդեցություն են ունենում անչափահասի սոցիալականացման և նրա վարքագծի վրա:
Դրությունը ավելի է բարդանում ծնողների գործազրկության դեպքում: Վերջինս ոչ
միայն նպաստում է ընտանիքի նյութական դրության վատթարացմանը, այլև բացասական խոր ազդեցություն է ունենում գործազուրկի հոգեբանության վրա: Նա իրեն
զգում է ոչ պիտանի, անտեսված, անարդարացիորեն ոտնահարված, չգնահատված, իր վիճակի համար մեղադրում է հասարակությանը: Այստեղից էլ գործազուրկին բնորոշ ագրեսիվությունը, թշնամանքը, մեղքի զգացումը, անլիարժեքության
բարդույթը, օտարվածությունը, ընկճվածությունը 3 : Պարզ է, որ այդ վիճակում
գտնվող ծնողը չի կարող իրականացնել իր պարտականությունը: Այնինչ անչափահասի սոցիալականացման համար շատ կարևոր են ծնողների հսկողությունը,
նրանց հետ շփումը: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ եթե ծնողները երեխաների նկատմամբ որոշակի հսկողություն են սահմանում, սահմանափակում
դրսում գտնվելու չափը, նշում դեռահասի տուն վերադառնելու ժամանակը, ապա

1

Տե´ս Гилинский Я. И. Девианталогия. Социология преступности, наркотизма, проституции,
самоубийств и других «отклонений» 2-е изд., испр. ի доп., СПб., 2007, էջ 462:
2
Տե´ս Ермаков В., Крюкова Н. Несовершеннолетние преступники., М., 1999, էջ 63:
3
Տե´ս Аствацатуров С. Безработные: проблемы и решения.// Меняющеесия общество., Ер.,
2001, N 1-2, էջ 16:
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դա մի քանի անգամ նվազեցնում է շեղվող վարքագիծ դրսևորելու կամ նման վարքագծից տուժելու ռիսկը1:
Կրիմինալոգիական տեսանկյունից կարևոր է պարզել, թե ինչ ընտանիքում է
ապրում երեխան: Անձի լիարժեք ձևավորման համար ծնողների ազդեցությունը,
նրանց ներկայությունը, երեխայի և նրանց միջև ջերմ հուզական կապերի հաստատումը անգնահատելի են: Ակնհայտ է, որ ծնողների ամուսնալուծությունը կամ առանձին ապրելու հանգամանքը, ինչպես նաև դեռահասի՝ իր ծնողներից առանձին
ապրելը էական հանցածին գործոններ են: Դա, ըստ էության, մանկալքության
դրսևորման յուրօրինակ ձև է: Իսկ մանկալքությունը հանգեցնում է դեռահասի դեպրիվացիայի: Երեխայի դեպրիվացիան ընտանիքում այն երևույթն է, երբ նա հնարավորություններ և անհրաժեշտ պայմաններ չունի յուրացնելու իրեն անհրաժեշտ սոցիալական դերերը, ձեռք բերելու այն որակները, որոնք անհրաժեշտ են սոցիալական իրականությունը համարժեք ընդունելու, գնահատելու և որոշակի իրավիճակում գիտակից որոշումներ կայացնելու, ինչպես նաև սեփական գործողությունները
վերահսկելու համար: Դեպրիվացիան կարող է քրեածին նշանակություն ունենալ:
Ընդ որում, դեպրիվացիայի կարող է հանգեցնել ոչ միայն ծնողների հետ համատեղ
չապրելու, այլև ընտանիքի ոչ լրիվ լինելու փաստը: Պատահական չէ, որ հանցագործության համար դատապարտված, շեղվող վարքագծի համար հաշվառման
վերցված և իրավահպատակ վարքագիծ դրսևորած անչափահասների շրջանում
կատարված հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ դատապարտված և շեղվող
վարքագծի համար հաշվառման վերցված անչափահասների մեջ կիսատ ընտանիքներում ապրողների թիվը մոտ երկու անգամ գերազանցում է իրավահպատակ
վարքագիծ դրսևորած անչափահասների շրջանում համանման ընտանիքներում
ապրողների թիվը2:
Անձի ձևավորման գործում էական նշանակություն ունեն անչափահասների
ծնողների տարիքը, կրթությունն ու մասնագիտությունը, որոնք, որպես կանոն, ազդում են ծնողների մանկավարժական գիտելիքների մակարդակի, ընտանիքում
փոխհարաբերությունները ճիշտ կառուցելու ընդունակության և անչափահասին
ճիշտ դաստիարակելու ու ճիշտ ուղու վրա դնելու նրանց գործունեության վրա:
Ընտանիքում առկա մթնոլորտն էական ազդեցություն է ունենում անչափահասի սոցիալականացման, ինքնադրսևորման, ինքնաարտահայտման վրա: Դրանով
պայմանավորված՝ անհրաժեշտ և շատ կարևոր է պարզել, թե ինչպիսին է ընտանիքում առկա մթնոլորտը, թե ինչպիսին են ընտանիքի անդամների փոխհարաբերությունները, և այդ ամենը ինչպես է գնահատում հենց ինքը՝ անչափահասը:
Կրիմինալոգիական տարբեր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ հուզական ջերմ կապերի բացակայությունը ընտանիքի անդամների միջև, անչափահասին
անտեսելը, անչափահասի նկատմամբ բռնությունը, դաժան, անմարդկային, կոպիտ
վերաբերմունքը հանցածին նշանակություն ունեն3: Ծնողների կողմից դաստիարակության ոչ ճիշտ մեթոդների կիրառումը, ծնողների մանկավարժական տարրական
1

Տե´ս Ara Gabuzyan, Anna Margaryan, Martin Killias, Josine Junger-Tas, etc. Juvenile
Delinquency in Europe and Beyond: Results of the Second International Self-Reported Study.
Springer 2009, ISBN-978-0-387-95982-5:
2
Տե´ս Գաբուզյան Ա. Մարգարյան Ա. Առաքելյան և ուրիշ. Անչափահասների հանցավորության
դեմ պայքարի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Եր., 2010թ. էջ 27:
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գիտելիքների պակասը, ծնողների և անչափահասների միջև խիստ ձևական, կանոնակարգված հարաբերությունները կարող են էական հանցածին նշանակություն ունենալ:
Պատահական չէ, որ ՄԱԿ-ի ուղենիշները անչափահասների հանցավորությունը կանխելու վերաբերյալ (Ռիադյան ուղենիշներ) շեշտում են այնպիսի միջոցառումների և ծրագրերի մշակման անհրաժեշտությունը, որոնք նպատակաուղղված
կլինեն ծնողներին` երեխայի զարգացման և խնամքի հարցում ծնողական դերի ու
պարտականությունների վերաբերյալ ուսուցում անցնելու հնարավորություն ընձեռելուն (16-րդ կետ):
Անչափահասների հանցավոր և շեղվող վարքագծին նպաստող կարևոր գործոններից է միկրոմիջավայրը: Մասնավորապես ընկերական շրջապատը, ուսումնական կոլեկտիվը, անձի բնակության վայրի անմիջական միկրոմիջավայրը: Փաստորեն, անձին դաստիարակում է նրան շրջապատող ամբողջ սոցիալական միջավայրը, ընդ որում` բացի ընտանիքից, անձի դաստիարակության, նրա ձևավորման
վրա մեծ դեր է ունենում սոցիալական միջավայրի այն խումբը, որը տվյալ անձի
համար դառնում է ռեֆերենտային: Ռեֆերենտային է այն խումբը, որի արժեքային
համակարգը ամբողջությամբ ընդունվում է անձի կողմից, և որտեղ անձը հոգեբանական տեսանկյունից առավել լավ է զգում: Անձը ամեն ինչ անում է այդ խմբում
ընդգրկվելու, այնտեղ ամրապնդվելու համար: Խմբի որոշումները դառնում են անվերապահորեն ընդունելի: Ակնհայտ է, եթե ռեֆերենտային խումբը հակասոցիալական ուղղվածություն ունի, ապա անձը վաղ թե ուշ հանցավոր ուղի է բռնելու: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ հանցածին գործոններ են նաև հարևանների
միջև հաճախակի կոնֆլիկտները, բռնությունները, հարևանների մեջ դատապարտված, թմրամիջոցներ գործածող, ալկոհոլը չարաշահող անձանց առկայությունը,
թաղամասում լքված շինությունների առկայությունը, ինչը բարենպաստ պայմաններ
է ստեղծում թմրամիջոցներ գործածելու կամ շեղվող վարքագծի այլ տեսակների
դրսևորման համար1:
Անչափահասների շեղվող և հանցավոր վարքագծի վրա ազդող էական գործոններից է նրանց վերաբերմունքը դպրոցի և ուսման նկատմամբ: Դպրոցը հիմնականում նպատակաուղղված է գիտելիքներ տալուն, իսկ աշակերտների մեջ տարբեր հետաքրքրությունների ձևավորմանը, նրանց ինքնուրույն մտածողության խրախուսմանը այդքան էլ մեծ ուշադրություն չեն դարձնում:
ՄԱԿ-ի ուղենիշները անչափահասների հանցավորությունը կանխելու վերաբերյալ (Ռիադյան ուղենիշներ) խիստ կարևորում են կրթական համակարգերի դերը
անչափահասների հանցավորության կանխման գործում: Նշված ուղենիշների 21րդ կետի համաձայն՝ կրթական համակարգերը, իրենց կրթական և մասնագիտական ուսուցման գործունեությունից բացի, պետք է առանձնակի ուշադրություն
դարձնեն երեխայի ինքնուրույնության, տաղանդների, հոգեկան և ֆիզիկական կարողությունների խթանմանը և զարգացմանը, ուսուցանեն հիմնական արժեքները և
ձևավորեն հարգանք երեխայի մշակութային ինքնության և պատկերացումների, երեխայի բնակության երկրում ընդունված սոցիալական արժեքների, երեխայի սեփական երկրից տարբերվող քաղաքակրթությունների և մարդու իրավունքների և
հիմնարար ազատությունների և այլնի նկատմամբ:
1

Տե´ս Ara Gabuzyan, Anna Margaryan, Martin Killias, Josine Junger-Tas, etc. նշված
աշխատությունը:
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Անչափահասների կողմից հանցանք կատարելու դրդապատճառների հետազոտությունները ցույց են տվել, որ դրանց մեջ բավականին մեծ տեղ է գրավում
ձանձրույթը (մոտ12%) 1: Այդ է պատճառը, որ անչափահասների հանցավոր և շեղվող վարքագծին նպաստող գործոններից է նրանց ազատ ժամանցի վատ կազմակերպումը: Կրիմինալոգիական տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի նաև
անչափահասի մոտ վատ սովորությունների առկայությունը: Ալկոհոլի, թմրամիջոցների օգտագործումը անձի շեղվող վարքագծի ձևերից է և հաճախ նախորդում է
հանցավոր վարքագծին, վկայում է այդպիսի վարքագիծ դրսևորելու հավանականության մասին և կրիմինալոգիական կանխատեսման հիմք հանդիսանում: Անչափահասների ազատ ժամանցի հիմնական ձևերն են ինտերնետ ակումբներ, սրճարան հաճախելը, ընկերների հետ շփվելը, զբոսանքը: Սակավաթիվ են մշակութային, սպորտային հաստատությունները, որտեղ կարելի է բովանդակալից կազմակերպել անչափահասների ազատ ժամանցը: Բոլորն էլ մեծ մասամբ վճարովի են,
հետևաբար ոչ բոլորին հասանելի:
Ասվածը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ անչափահասների հանցավորության
կանխման հիմնական ուղղություններից պետք է լինեն նրանց նկատմամբ հսկողության ուժեղացումը, շրջապատի անբարենպաստ ազդեցության չեզոքացումը
կամ մեղմացումը, ծնողներին տարրական մանկավարժական գիտելիքներ տալը,
անապահով ընտանիքներին օգնություն ցույց տալը, անչափահասին ինքնահաստատման պահանջմունքի բավարարման սոցիալապես օգտակար ձևերին ծանոթացնելը, դրանք անչափահասի մեջ ձևավորելը, անչափահասների ազատ ժամանցի բովանդակալից կազմակերպումը, դպրոցում և այլ կրթական հաստատություններում նրանց տաղանդների, ինքնուրույնության, կարողությունների խթանմանն
ուղղված գործունեությունը:

О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Ивета Манукян
Старший лаборант Кафедры уголовного права ЕГУ
__________________________________

Факторами, влияющими на преступность несовершеннолетних, являются
отсутствие внутрисемейных эмоциональных связей, нехватка педагогических
знаний родителей, безработность родителей, негативные явления в сфере активности несовершеннолетних, плохая организация свободного времени.
По мнению автора, основными направлениями предотвращения преступности несовершеннолетних являются повышение контроля над ними, нейтрализация негативного влияния среды, повышение уровня педагогических знаний родителей, оказание помощи необеспеченным семьям, ознакомление несовершеннолетних с социально полезными видами самореализации, организация свободного времени несовершеннолетних, деятельность, нацеленная на поощрение их
талантов, самостоятельности, способностей в школах и других учебных заведениях.
1

Տե´ս Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения М., 1991, էջ167:
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CERTAIN ISSUES OF JUVENILE CRIME FACTORS
Iveta Manukyan
Senior Assistant of the YSU Chair of Criminal Law
_______________________________

Some factors impacting juvenile crime include the absence of emotional
connections in the family, lack of basic educational skills of parents, parents’
unemployment, negative phenomena in the micro-environment of minors, poor
organization of leisure.
In the author’s opinion the main directions of the prevention of juvenile crime
must include supervision activation, neutralization of the negative impact of
environment, raising awareness of parents, assistance to poor families, introduction
and development of socially useful ways of self-establishment to the juveniles, efficient
organization of leisure, activity directed at their talents, skills, development at school
and other educational facilities.

Բանալի բառեր - անչափահաս, հանցավորություն, շեղվող վարքագիծ, հանցավոր

վարքագիծ, ռեֆերենտային խումբ
Ключевые слова: несовершеннолетний, преступность, девиантное поведение,
преступное поведение, референтная группа.
Key words: juvenile, crime, deviant behavior, criminal behavior, referent group.
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ
Արսեն Մարտիրոսյան
ՀՀ գլխավոր դատախազության հետաքննության
և նախաքննության օրինականության նկատմամբ
հսկողության վարչության պետի տեղակալ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
_______________________________

Քրեական գործով վարույթի կասեցման ինստիտուտը նախկին քրեական դատավարության օրենսգրքի համեմատությամբ որոշ փոփոխությունների է ենթարկվել: Մասնավորապես` ընդլայնվել են կասեցման հիմքերը, ուժեղացվել են դատավարության այն մասնակիցների իրավունքների ապահովման երաշխիքները, որոնց
շահերը կարող են շոշափվել կասեցման մասին որոշում կայացնելով, սահմանվել է
վարույթն իրականացնող մարմնի պարտականությունը կասեցման հիմքերի վերացման ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ և այլն:
Միաժամանակ, կասեցման ինստիտուտը կազմող առանձին նորմեր (խոսքը
հատկապես վերաբերում է կասեցման հիմքերին), իրավակիրառ պրակտիկայում
առաջացնում են որոշ խնդիրներ` պայմանավորված դրանց կիրառմամբ կամ մեկնաբանմամբ, ուստի կասեցման ինստիտուտը կազմող նորմերի իրավական կարգավորումը պետք է իրականացվի այն հաշվով, որ գործնականում բացառվի
դրանց երկակի կամ տարածական մեկնաբանումը, և ապահովվի այդ նորմերի
պատշաճ կիրառումը:
Գաղտնիք չէ, որ գործով վարույթի կասեցման հիմքերն այս դատավարական
ինստիտուտում զբաղեցնում են կենտրոնական տեղ և մեծապես կանխորոշում են
դրա էությունը1: Այդ հիմքերի սպառիչ ցանկն ամրագրված է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ նաև` ՀՀ քր. դատ. օր.) 31-րդ հոդվածում, որտեղ
թվարկված է կասեցման վեց հիմք: Այս հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` քրեական
գործով վարույթը դատախազի, քննիչի կամ դատարանի որոշմամբ ամբողջությամբ
կամ համապատասխան մասով կարող է կասեցվել, եթե`
1) հայտնի չէ անձը, որը գործով պետք է ներգրավվի որպես մեղադրյալ,
2) մեղադրյալը թաքնվել է քննությունից կամ դատից, կամ նրա գտնվելու
վայրն այլ պատճառներով պարզված չէ,
3) մեղադրյալը կամ այն անձը, որին գործով որպես մեղադրյալ ներգրավելու
բավարար հիմքեր կան, օգտվում է քրեական հետապնդման ենթարկվելու անձեռնմխելիությունից,
4) մեղադրյալը ծանր հիվանդ է կամ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, որոնց պատճառով չի կարող մասնակցել քրեական գործով վարույթին, եթե առանց նրա մասնակցության քրեական գործով հետագա վարույթն անհնար է,
5) գործում է անհաղթահարելի ուժ, որը ժամանակավորապես խոչընդոտում է
1

Տե´ս Быков В. М. Основания приостановления предварительного следствия по УПК РФ
//Государство и право, 2004, № 5, С. 106.

112

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

քրեական գործով հետագա վարույթը:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ քրեական գործով վարույթը դատարանի նախաձեռնությամբ կամ դատավարության մասնակիցների միջնորդության հիման վրա դատարանի որոշմամբ կարող է կասեցվել, եթե դատարանը գտնում է, որ
կիրառման ենթակա օրենքը կամ այլ իրավական ակտը հակասում է Հայաստանի
Հանրապետության Սահմանադրությանը: Այս դեպքում դատարանն իրավունք ունի
կասեցնելու գործի վարույթը և դիմելու Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարան:
Քրեական գործով վարույթի կասեցման առաջին հիմքը որպես մեղադրյալ
ներգրավման ենթակա անձի հայտնի չլինելն է: Մինչև կասեցման այս հիմքի էությունը բացահայտելը ամենից առաջ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել դրա օրենսդրական ձևակերպմանը: Այս առումով, ինչպես արդարացիորեն նշվում է մասնագիտական գրականության մեջ 1 , նշված հիմքի օրենսդրական ձևակերպումը`
«որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձը չի պարզվել», հաջող չէ, քանի որ
հանրորեն վտանգավոր արարքը կարող է կատարված լինել այնպիսի անձի կողմից, որը ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության (օրինակ` անձը արարքը
կատարելու պահին գտնվել է անմեղսունակության վիճակում, կամ արարքը կատարվել է քրեական պատասխանատվության տարիքի չհասած անձի կողմից):
Հետևաբար, որպեսզի պարզվի նշված հանգամանքը, նախ պետք է բացահայտվի
հանցագործությունը, պարզվի այն կատարած անձը, հաստատվի նրա մեղավորությունը հանցագործության կատարման մեջ, որից հետո միայն քրեական գործով
ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցության հիման վրա որոշում կայացվի անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին: Նշվածով պայմանավորված՝
գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է ՀՀ քր. դատ. օր.-ում հստակեցնել կասեցման այդ
հիմքի օրենսդրական ձևակերպումը և այն ներկայացնել հետևյալ խմբագրությամբ.

«չի պարզվել քրեական օրենքով չթույլատրված արարք կատարած անձի ինքնությունը»:
ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքով գործով վարույթի կասեցման հնարավոր իրավիճակների վերաբերյալ մասնագիտական գրականության մեջ տեղ են գտել տարբեր մոտեցումներ: Այսպես, Ա.Մ.
Պոպովը և Ա.Ս. Շահինյանը առանձնացնում են երկու իրավիճակ, որոնց դեպքում
քրեական գործով վարույթը կարող է կասեցվել քննարկվող հիմքով`
1) երբ հանցագործության դեպքը ապացուցվել է, սակայն քրեական գործում
բացակայում են տեղեկություններ այն կատարած անձի (անձանց) վերաբերյալ,
2) հանցագործության դեպքը նույնպես ապացուցվել է, այն կատարող անձը
հայտնի է, սակայն քրեական գործով ձեռք չեն բերվել բավարար ապացույցներ անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշում կայացնելու համար2:
Բացի վերը նշված երկու դեպքերից, Ա.Վ. Կոչետովան առանձնացնում է ևս
մեկ իրավիճակ, որի պայմաններում նույնպես քրեական գործով վարույթը պետք է
1

Տե´ս Патов Н. А. Процессуальные и организационные основы производства по
уголовным делам, приостановленным в связи с неустановлением лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого. Дис. … канд. юрид. наук, М., 1997, С. 55-56.
2
Տե´ս Попов А. М. Проблемы совершенствования оснований и условий приостановления
предварительного следствия: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 14.,
Шагинян А.С. Приостановление предварительного следствия: Автореф. дисс. … к.ю.н.
Томск. 2000. С. 20.
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կասեցվի որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձի հայտնի չլինելու հիմքով.
«Քրեական գործով նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված ապացույցներով
հաստատվել է, որ կասկածյալը կամ մեղադրյալը արարքը կատարել է անմեղսունակության վիճակում, ինչը հիմք է տալիս կոնկրետ անձի նկատմամբ հարուցված
քրեական հետապնդումը դադարեցնելու»1:
Քրեական գործով վարույթի կասեցման երկրորդ հիմքը առկա է այն դեպքում,
երբ մեղադրյալը թաքնվում է քննությունից կամ դատից, կամ նրա գտնվելու վայրն

այլ պատճառներով պարզված չէ (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ
կետ): Նշված հիմքի էությունն այն է, որ վարույթն իրականացնող մարմնին հայտնի
չէ, թե որտեղ է գտնվում մեղադրյալը: Քննարկվող հիմքի օրենսդրական ձևակերպումից հետևում է, որ այն ընդգրկում է քրեական գործով վարույթի կասեցման հարաբերականորեն ինքնուրույն երկու հիմք`
ա) մեղադրյալը թաքնվում է քննությունից,
բ) մեղադրյալի գտնվելու վայրն այլ պատճառներով պարզված չէ:
Գործնականում հաճախ որևէ տարբերություն չի դրվում մեղադրյալի՝ քննությունից թաքնվելու կամ այլ պատճառներով նրա գտնվելու վայրը պարզված չլինելու հիմքերի միջև: Ավելին՝ հաճախ գործերով վարույթը կասեցնելու մասին որոշումներում վկայակոչվում են թե´ մեղադրյալների քննությունից թաքնվելու և թե´ նրանց
գտնվելու վայրն այլ պատճառներով պարզված չլինելու մասին: Կամ մեղադրյալի
քննությունից թաքնվելու հիմնավորմամբ միջնորդություն է ներկայացվում դատարան նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ,
սակայն գործով վարույթը կասեցվում է մեղադրյալի գտնվելու վայրն այլ պատճառներով պարզված չլինելու հիմքով:
Նշված հիմքերի տարանջատումը շատ կարևոր է, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրն ունի տարբեր իրավական բնույթ, առաջացնում է տարբեր քրեաիրավական և քրեադատավարական հետևանքներ: Մասնավորապես՝ մեղադրյալի քննությունից թաքնվելու դեպքում միաժամանակ կասեցվում են նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետները: Բացի այդ, մեղադրյալի
քննությունից թաքնվելը կարող է հիմք հանդիսանալ նրա նկատմամբ ավելի խիստ
խափանման միջոց ընտրելու համար, կամ գրավի ձևով կիրառված խափանման
միջոցի դեպքում այն կարող է վերածվել պետության եկամուտի:
Հաշվի առնելով նշված իրավական հետևանքները` որոշ հեղինակներ առաջարկում են մեղադրյալի քննությունից կամ դատից թաքնվելը և նրա գտնվելու
վայրն այլ պատճառներով պարզված չլինելը օրենքում ամրագրել որպես գործով
վարույթի կասեցման երկու ինքնուրույն հիմքեր2:
Քննարկվող հիմքերի մասին ամբողջական պատկերացում կազմելու համար
անհրաժեշտ է բացահայտել նաև «մեղադրյալի քննությունից թաքնվել» և «մեղադրյալի գտնվելու վայրն այլ պատճառներով պարզված չլինել» հասկացությունների
էությունը:

1

Տե´ս Кочетова А. В. Актуальные вопросы института приостановления производства по
уголовному делу: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. С. 73.
2
Տե´ս Решняк М. Г. Деятельность следователя и органа дознания по розыску и установлению местопребывания обвиняемого. Дис. … канд. юрид. наук, М., 1998, С. 42.
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Թաքնվել ասելով պետք է հասկանալ քննությունից խուսափելու ակտիվ ձև1:
Քննությունից թաքնվելու դեպքում մեղադրյալի գործողությունները կրում են գիտակցական, դիտավորյալ բնույթ և հատուկ ուղղված են իրեն հայտնաբերելու գործընթացի դժվարացմանը2: Ընդ որում, մեղադրյալի բնակության վայրից բացակայությունը չի կարող միանշանակ հիմք հանդիսանալ հետևություն կատարելու այն
մասին, որ վերջինս թաքնվում է քննությունից:
Ինչ վերաբերում է մեղադրյալի գտնվելու վայրն «այլ պատճառով» պարզված
չլինելուն, ապա օրենսգիրքը դրա վերաբերյալ որևէ նշում չի պարունակում: Մեղադրյալի գտնվելու վայրն այլ պատճառով պարզված չլինել ասելով պետք է հասկանալ այնպիսի օբյեկտիվ հանգամանքներ, որոնք հնարավորություն չեն տալիս
քննիչին ստանալու տեղեկություններ մեղադրյալի գտնվելու վայրի վերաբերյալ՝
պայմանով, որ վերջինս չի իրականացրել դիտավորյալ, ակտիվ գործողություններ
քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար3:
Մինչև նշված հիմքերից որևէ մեկով գործով վարույթը կասեցնելն անհրաժեշտ
է կատարել ստուգումներ մեղադրյալի բնակության վայրում, հարցում կատարել
նրա հարազատներին և հարևաններին, բժշկական հաստատություններ, աշխատանքի վայր, քրեակատարողական հիմնարկներ՝ նրա հնարավոր գտնվելու վայրի
վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար: Նշված ստուգողական գործողությունները կատարելուց հետո միայն հնարավոր կլինի հիմնավորված հետևության հանգել մեղադրյալի քննությունից թաքնվելու և այդ հիմքով գործով վարույթը
կասեցնելու մասին4:
Քրեական գործով վարույթի կասեցման երրորդ հիմքը մեղադրյալի կամ այն

անձի, որին գործով որպես մեղադրյալ ներգրավելու բավարար հիմքեր կան, քրեական հետապնդման ենթարկվելու անձեռնմխելիությունից օգտվելն է «ՀՀ քր. դատ.
օր.-ի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ»:
Կասեցման նշված հիմքի հետ կապված` դատավարական օրենսդրության մեջ
իր լուծումը չի ստացել այն հարցը, թե ինչպես պետք է վարվել, եթե իրավասու
մարմինն անձին անձեռնմխելիությունից զրկելու համաձայնություն չի տալիս: Թեև
ՀՀ քր. դատ. օր.-ում նշված հարցի վերաբերյալ որևէ կարգավորում նախատեսված
չէ, սակայն խնդիրը փորձել է լուծել ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը իր նախադեպային որոշմամբ: Այսպես, 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ին կայացրած թիվ
ԳԴ5/0022/01/10 գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, անդրադառնալով քննարկվող
խնդրին, արձանագրել է. «Չնայած որ ՀՀ Սահմանադրության և ՀՀ դատական օ1

Է.Ֆ. Զակիրովան, քննարկելով «խուսափել» և «թաքնվել» հասկացությունների հարաբերակցությունը, նշում է, որ «խուսափել» հասկացությունը ավելի լայն է և ընդգրկում է նաև
թաքնվելը: Թաքնվելը անհրաժեշտ է դիտել որպես խուսափելու ակտիվ ձև, որից էլ հետևում
է այն հիմնավորումը, որ պետք է տարբերակել պասիվ ձևով խուսափելը, որպիսին է քննիչին
չներկայանալը: Տե´ս Закирова Э.Ф. Приостановление предварительного следствия в
случае, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия, либо место его
нахождения не установлено по иным причинам. Автореф. дисс. канд. юрид. наук, Ижевск,
2004, С. 18-19:
2
Տե´ս Бердичевский Ф. Ю., Якубович Н. А. Приостановление предварительного следствия.
М.-1974, С. 10.
3
Տե´ս Солодовник В. В. Уголовно-процессуальные проблемы института приостановления
предварительного следствия: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2011. С. 121.
4
Տե´ս Быков В. М. Основания приостановления предварительного следствия по УПК РФ
//Государство и право 2004, № 5, С. 107.
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րենսգրքի համապատասխան իրավանորմերը հստակորեն բացառում են դատավորին կալանավորելու կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հնարավորությունն առանց Հանրապետության Նախագահի համաձայնության, այնուամենայնիվ, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված իրավական մեխանիզմը, որը վերաբերում է ՀՀ արդարադատության խորհրդի կողմից համապատասխան միջնորդությունը մերժելու կամ Հանրապետության Նախագահի կողմից
համաձայնություն չտալու դեպքում արդեն իսկ հարուցված քրեական գործի հետագա ընթացքին, հստակ ու համարժեք չէ»:
Խնդրո առարկա հարցի որոշակի կարգավորում սահմանված է ՀՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով, որի 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:
Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ քրեական գործով վարույթի կասեցումը, օբյեկտիվ հանգամանքներով պայմանավորված, գործի վարույթի ժամանակավոր ընդմիջումն է: Գործով վարույթը կասեցվում է, եթե գործի քննության ընթացքում առաջ են գալիս նախաքննությունը շարունակել խոչընդոտող այնպիսի հանգամանքներ, որոնք սպառիչ թվարկված են օրենքով, և որոնց վերացման ուղղությամբ մինչդատական վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է միջոցներ ձեռնարկի:
Քրեական գործով վարույթի կասեցման իրավական հետևանքները գնահատելով դատավորի անձեռնմխելիության հիմնարար իրավական արժեքի լույսի ներքո`
Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 31րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով նախատեսված հիմքով քրեական գործով վարույթը կարող է կասեցվել մինչև օրենքով սահմանված կարգով քրեական հետապնդման ենթարկվելու անձեռնմխելիությունից օգտվող անձին պատասխանատվության ենթարկելու համաձայնություն ստանալու հարցի լուծումը: ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի լայն մեկնաբանությունը (այն, որ դատավորին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համաձայնություն տալու մասին միջնորդությունը մերժվելուց հետո մինչդատական վարույթն իրականացնող մարմինն իրավասու է կասեցված պահել քրեական գործով վարույթը և առանց որևէ միջոց ձեռնարկելու սպասել մինչև դատավորի լիազորությունները դադարեն) կիմաստազրկեր դատավորի անձեռնմխելիության հիմնարար իրավական արժեքը և դրանով կվտանգեր դատական իշխանության անկախությունը:
Հետևաբար, հիմնվելով սույն որոշման մեջ շարադրված դատական իշխանության անկախության և անձեռնմխելիության հիմնարար սկզբունքները երաշխավորող սահմանադրաիրավական և միջազգային-իրավական նորմերի վրա, ինչպես
նաև հաշվի առնելով նշված իրավանորմերով սահմանված այն իմպերատիվ պահանջը, համաձայն որի` դատավորը չի կարող քրեական պատասխանատվության
ենթարկվել առանց ՀՀ արդարադատության խորհրդի առաջարկության հիման վրա
Հանրապետության Նախագահի տված համաձայնության` Վճռաբեկ դատարանը
գտնում է, որ դատավորին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մասին
իրավասու մարմնի միջնորդության մերժման դեպքում մինչդատական վարույթն ի-
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րականացնող մարմինը պարտավոր է կարճել քրեական գործի վարույթը:
Քրեական գործով վարույթի կասեցման չորրորդ հիմքը մեղադրյալի ծանր հի-

վանդությունը կամ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվելն է (ՀՀ քր. դատ.
օր.-ի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ): Ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս հիմքի
դեպքում օրենսդիրը մեկ կետում նախատեսել է քրեական գործով վարույթի կասեցման երկու ինքնուրույն հիմքեր`
ա) մեղադրյալը ծանր հիվանդ է,
բ) մեղադրյալը գտնվում է ՀՀ սահմաններից դուրս:
Ընդ որում, ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում օրենսդիրը օգտագործում է «ծանր հիվանդություն», մեկ այլ՝ 310-րդ հոդվածի 2-րդ մասում՝ «հոգեկան կամ այլ ծանր հիվանդություն» եզրույթները: Առկա օրենսդրական
ձևակերպումների պայմաններում հարց է առաջանում` դրանք նույնակա՞ն, թե՞
տարբեր հասկացություններ են:
Մ.Վ. Կարալյովի կարծիքով՝ հոգեկան հիվանդությունը ծանր հիվանդության
տարատեսակ է1:
Գրականության մեջ տեղ գտած մեկ այլ մոտեցման համաձայն՝ նպատակահարմար է տարանջատել մեղադրյալի ժամանակավոր հոգեկան հիվանդության
հիմքը ծանր հիվանդության հիմքից2: Կարծում ենք՝ այդպիսի տարանջատում կատարելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ նախ, հոգեկան հիվանդությունները
նույնպես կարող են լինել ծանր, բացի այդ, այդպիսի տարանջատումը որևէ իրավական նշանակություն չի կարող ունենալ:
Վ.Մ. Բիկովը և Լ.Դ. Լոմովսկին արդարացիորեն նշում են, որ քրեական գործով
վարույթը նշված հիմքով կարող է կասեցվել միայն այն դեպքում, եթե մեղադրյալի
հիվանդությունը կրում է ժամանակավոր բնույթ 3 : Նշված տեսակետը պաշտպանում է նաև Լ.Մ Ռեպկինը4: Ներկայացված մոտեցումը, կարծում ենք, միանշանակ
արդարացված է: Միաժամանակ, հոգեկան հիվանդությունների առանձնահատկությունն այն է, որ առանձին դեպքերում, ինչպես նախապես, այնպես էլ հետագայում, շատ դժվար է ախտորոշել անձի ապաքինվելու մոտավոր ժամանակահատվածը:
Թեև քրեադատավարական օրենքը սահմանում է, որ մեղադրյալի ծանր հիվանդությունը կարող է գործով վարույթի կասեցման հիմք հանդիսանալ, սակայն
որևէ կերպ չի բացահայտում այդ հասկացության բովանդակությունը: Կարծում ենք,
որ քրեադատավարական օրենքում օգտագործվող «ծանր հիվանդություն» հասկացությունը ունի ոչ միայն բժշկական, այլ նաև իրավական նշանակություն, քանի
որ անձի հիվանդությունը կարող է բժշկական տեսանկյունից համարվել ծանր, սակայն չխոչընդոտել նրա՝ վարույթն իրականացնող մարմնին ներկայանալը: Այլ
կերպ՝ հիվանդության «ծանրությունը» չի կարող դառնալ հիմնական չափանիշը
նշված հիմքով գործով վարույթը կասեցնելու համար:
1

Տե´ս Королев М. В. Приостановление предварительного следствия в связи с
психическим или иным тяжким заболеванием обвиняемого: Aвтореф. дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2000. С. 14.
2
Տե´ս Клюкова М. Е. Приостановление дела в советском уголовном процессе: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 1990. С. 16 - 17.
3
Տե´ս Быков В. М., Ломовский В. Д. Приостановление производства по уголовному делу.
Юридическая литература. М., 1978, С. 16.
4
Տե´ս Репкин Л.М. Приостановление предварительного следствия: учебное пособие. –
Волгоград, 1971.

Государство и право

117

Ամեն դեպքում ծանր հիվանդությունը կարող է գործով վարույթի կասեցման
հիմք հանդիսանալ, եթե այն խոչընդոտում է մեղադրյալի ներկայանալուն նախաքննական մարմնին կամ դատարան, ինչպես նաև հնարավորություն չի տալիս
նրան իրացնելու գործով վարույթի ընթացքում իր դատավարական լիազորությունները:
Թերևս նշված կանոնից բացառություն կարող է լինել միայն այն դեպքը, երբ
անձի մոտ ախտորոշվել է այնպիսի վարակիչ հիվանդություն, որը թեև մեղադրյալին չի զրկում վարույթն իրականացնող մարմնին ներկայանալուն, սակայն կարող է
վտանգել շրջապատողների կյանքն ու առողջությունը:
Քննարկվող հիմքի առնչությամբ մասնագիտական գրականության մեջ միասնական մոտեցում չկա նաև այն հարցում, թե ինչպիսի դատավարական փաստաթղթով պետք է հաստատվի մեղադրյալի հոգեկան կամ այլ ծանր հիվանդությունը:
Այսպես, Մ. Ռեպկինը գտնում է, որ եթե հիվանդության փաստը ակնհայտ է, և
դրա ծանրության աստիճանը կարող է հաստատել բուժող բժիշկը, բավական է
միայն նրա տեղեկանքը: Այն դեպքում, երբ բժիշկը անձամբ ի վիճակի չէ որոշելու
հիվանդության բնույթը, նոր միայն անհրաժեշտ է նշանակել դատաբժշկական փորձաքննություն1:
Ա.Մ. Պոպովի կարծիքով՝ մեղադրյալի (կասկածյալի) հոգեկան հիվանդության
փաստը կարող է հաստատվել միայն դատահոգեբուժական փորձաքննության
«ամբուլատոր կամ ստացիոնար» եզրակացության միջոցով, իսկ այլ հիվանդությունները՝ բժշկական հանձնաժողովի կամ վիճահարույց դեպքերում՝ փորձաքննության եզրակացության միջոցով2:
Ս.Ս. Չերնովան արդարացիորեն գտնում է, որ մեղադրյալի ծանր հիվանդությունը կարող է հաստատվել միայն դատահոգեբուժական կամ դատաբժշկական
փորձաքննությունների եզրակացություններով, քանի որ եզրակացությունն ունի էական առավելություններ, հատկապես՝
ա) փորձաքննության եզրակացությունը քրեական գործով հանդիսանում է ապացույց,
բ) փորձագետը նախազգուշացվում է ակնհայտ կեղծ եզրակացություն տալու
համար սահմանված քրեական պատասխանատվության մասին,
գ) դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունը կարող է կողմնորոշիչ նշանակություն ունենալ՝ պատկերացում կազմելու, թե երբ կառողջանա մեղադրյալը՝ նկատի ունենալով, որ վերջինս բժշկության բնագավառում ունի հատուկ
գիտելիքներ,
դ) մեղադրյալի՝ քննչական գործողություններին մասնակցելու անհնարինությունը կարող է հաստատվել միայն դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացության միջոցով, քանի որ այդ հարցի որոշումը մտնում է փորձագետի իրավասությունների մեջ3:
Ելնելով վերոգրյալից՝ կարելի է եզրակացնել, որ մեղադրյալի ծանր հիվանդու1

Տե´ս Репкин Л.М. Приостановление предварительного следствия: учебное пособие. –
Волгоград, 1971. С. 51.
2
Տե´ս Попов А. М. Проблемы совершенствования оснований и условий приостановления
предварительного следствия: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 138.,
3
Տե´ս Чернова С. С. Проблемы принятия следователем решения о приостановлении
производства по уголовному делу на основании заболевания подозреваемого или
обвиняемого// Вестник Уралского юридического института МВД России, № 3, 2016, С. 64.
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թյան հիմքով քրեական գործով վարույթը կարող է կասեցվել, եթե՝
ա) հոգեկան կամ այլ ծանր հիվանդությունը ժամանակավոր է,
բ) որպես կանոն խոչընդոտում է մեղադրյալի մասնակցությունը քրեական գործով վարույթին,
գ) հիվանդության փաստը հաստատված է համապատասխան բնագավառի
փորձաքննության եզրակացությամբ:
Այսպիսով, ամփոփելով նշված հիմքի վերաբերյալ առկա մոտեցումները, կարծում ենք, որ այն փոփոխության կարիք ունի և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում պետք է ներկայացվի հետևյալ խմբագրությամբ. «Մեղադրյալը ժամա-

նակավոր հոգեկան կամ այլ ծանր հիվանդ է, ինչը հնարավորություն չի տալիս նրան
մասնակցելու գործով վարույթին, եթե այդ փաստը հաստատված է համապատասխան փորձաքննության եզրակացությամբ»:
ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված գործով վարույթի կասեցման մյուս հիմքը մեղադրյալի՝ ՀՀ սահմաններից դուրս գտնվելն

է, եթե առանց նրա մասնակցության քրեական գործով հետագա վարույթն անհնար է:
Գործնականում հաճախ մեղադրյալի՝ ՀՀ սահմաններից դուրս գտնվելու հիմքը նույնացվում է նրա քննությունից թաքնվելու հետ: Այստեղ կարևոր է ընդգծել, որ նշված
դեպքում մեղադրյալի՝ ՀՀ սահմաններից դուրս գտնվելը չպետք է հանդիսանա
քննությունից թաքնվելու հետևանք, հակառակ դեպքում գործով վարույթը պետք է
կասեցվի մեկ այլ՝ քննությունից մեղադրյալի թաքնվելու հիմքով:
Այսպիսով, մեղադրյալի՝ ՀՀ սահմաններից դուրս գտնվելու հիմքով քրեական
գործով վարույթը կասեցնելու համար միաժամանակ պարտադիր կարգով պետք է
առկա լինեն հետևյալ պայմանները.
ա) մեղադրյալը պետք է գտնվի ՀՀ սահմաններից դուրս, ընդ որում՝ ՀՀ սահմաններից դուրս գտնվելը չպետք է քննությունից խուսափելու նպատակ հետապնդի,
բ) առանց մեղադրյալի մասնակցության հետագա քրեական վարույթը պետք է
անհնար լինի:
Քրեական գործով վարույթի կասեցման հինգերորդ հիմքը անհաղթահարելի ու-

ժի առկայությունն է, որը ժամանակավորապես խոչընդոտում է քրեական գործով հետագա վարույթին (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ): Գործով
վարույթի կասեցման այս հիմքը նորույթ է գործող օրենսդրության մեջ, թեպետ տեսական գրականության մեջ ավելի վաղ է առաջարկվել այն ամրագրել կասեցման
հիմքերի շարքում: Այսպես, Վ. Դացենկոն դեռևս 1983 թվականին առաջարկում էր
ընդլայնել կասեցման հիմքերը` դրանց շարքում նախատեսելով բնության տարերային երևույթների (գետերի վարարում, երկրաշարժ և այլն) առկայությունը1:
Նախատեսելով անհաղթահարելի ուժի հետևանքով գործով վարույթի կասեցման հնարավորություն՝ օրենսդիրը չի սահմանում, թե ինչ պետք է հասկանալ անհաղթահարելի ուժ ասելով: Համեմատության համար նշենք, որ, օրինակ, Ղազախստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 50-րդ հոդվածում այն բնորոշվում է որպես բնական և տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակ, արտակարգ կամ ռազմական դրություն, որոնք խոչընդոտում են քրեական
գործով հետագա վարույթին:
1

Տե´ս Даценко В. Регламентация приостановления по делы //Социалицтическое
законность, М., 1983, № 11, С. 49.
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«Անհաղթահարելի ուժ» հասկացության քրեադատավարական էությունը գործող օրենսդրության մեջ բացահայտված չլինելը գործնականում հանգեցնում է այն
բանին, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ ստեղծված իրավիճակը չի ներառվում կասեցման մյուս հիմքերի մեջ, մեկնաբանվում է որպես անհաղթահարելի ուժ, և գործով վարույթը կասեցվում է հենց այդ հիմքով: Օրինակ, հաճախ գործնականում
փորձաքննության եզրակացությունները նախաքննության ժամկետում ստացված
չլինելը գնահատվում է որպես անհաղթահարելի ուժ, և գործով վարույթը կասեցվում է ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով: Կարծում ենք, որ
ներկայացված պրակտիկան ընդունելի չէ, քանի որ նույն տրամաբանությամբ գործով կարևոր նշանակություն ունեցող վկային չհայտնաբերելը, տուժողի ծանր հիվանդությունը ևս կարող են գնահատվել որպես անհաղթահարելի ուժ: Այսինքն՝
ստացվում է գործով վարույթի հետագա ընթացքը խոչընդոտող ցանկացած հանգամանք, եթե դա նախատեսված չէ ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասում, կարող է գտահատվել որպես անհաղթահարելի ուժ:
Հետևաբար, խնդրի օրենսդրական կարգավորումը արդիական է և հրատապ:
Այս առումով որպես ուղենիշ կարող է ծառայել Ղազախստանի Հանրապետության
քրեական դատավարության օրենսգիրքը:
Քրեադատավարական օրենքով սահմանված գործով վարույթի կասեցման
վերջին հիմքը կիրառման ենթակա օրենքի կամ այլ իրավական ակտի առերևույթ ՀՀ

Սահմանադրությանը հակասելն է, որի սահմանադրականության հարցը որոշելու համար դատարանն իրավունք ունի կասեցնելու գործի վարույթը և դիմելու Հայաստանի
Հանրապետության Սահմանադրական դատարան (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 31-րդ հոդվածի 2-րդ մաս): Այս դեպքում դատավարական գործողության ընդմիջումը օրենսդիրը
կապում է այլ իրավաբանական փաստի, այն է՝ կիրառման ենթակա օրենքի կամ այլ
իրավական ակտի առանձին դրույթների սահմանադրականությունը որոշելու հետ:
Քրեական դատավարությունում ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումը իրավաբանական փաստ է, որն ուղղված է կանխելու հակասահմանադրական նորմերի
կիրառումը քրեական գործով վարույթի ընթացքում: Կիրառելով սահմանադրական
օրենք՝ դատարանը դրանով ապահովում է նաև դատավարության մասնակիցների
իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը:
Այսպիսով, ամփոփելով կասեցման հիմքերին առնչվող տեսական և գործնական հիմնախնդիրների վերաբերյալ ուսումնասիրության արդյունքները` կարելի է
հիմնավորված կերպով հետևություն կատարել, որ ներկայացված առաջարկությունները միտված են վերացնելու գործնականում տեղ գտած այն խնդիրները, որոնք առաջանում են քրեադատավարական օրենքով սահմանված այս կամ այն
հիմքով գործով վարույթը կասեցնելիս: Միաժամանակ, կասեցման առանձին հիմքերի վերաբերյալ ներկայացված վերլուծությունները հնարավորություն կտան իրավակիրառողներին, որ դրանք գործնականում կիրառվեն օրենքի տառին և ոգուն
խիստ համապատասխան:
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕУЛИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ В
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ РА
Арсен Мартиросян
Заместитель начальника управления по надзору за законностью дознания и
предварительного следствия Генеральной прокуратуры РА, к.ю.н., доцент
_______________________________

Статья посвящена проблемам правового регулирования оснований
приостановления производства по уголовному делу. В настоящей статье автор
анализирует основания приостановления производства по делу в соответствии с
нормами УПК РА и представляет ряд предложений по их реформированию,
направленных на решение ряда практических вопросов, возникающих при
применении того или иного основания приостановления производства по делу.
Кроме того, автором представляется ряд проблем, возникающих на практике при
применении отдельных оснований приостановления производства по делу, в
связи с чем предлагаются конкретные предложения, направленные на
применение этих основания в соответствии с буквой и духом закона.

THE PROBLEMS OF REGULATION OF THE GROUNDS
FOR SUSPENSION OF CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE
CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE REPUBLIC OF
ARMENIA
Arsen Martirosyan
Deputy Head of the department of Supervision over Legality
of Inquest and Preliminary Investigation of the RA General Prosecutor's office,
Candidate of Law, Docent
_______________________________________

The article is devoted to the legal problems of regulating the grounds for
suspension of criminal proceedings. In this article, the authors presents the grounds
for suspension of criminal proceedings and gives some offers, intended to reform
several problems we deal with when suspense the criminal procedure. Besides, in the
article the author shows some practical problems on the grounds we deal with when
suspense the criminal procedure and gives concrete offers directed to solve them
according to the letter and soul of law.
Բանալի բառեր – քրեական գործով վարույթի կասեցում, կասեցման հիմքեր, քննությունից

թաքնվել, մեղադրյալի գտնվելու վայրն այլ պատճառով պարզված չլինել, ծանր
հիվանդություն, քրեական հետապնդման անձեռնմխելիություն, անհաղթահարելի ուժ
Ключевые слова: приостановление производства по уголовному делу, основания
приостановления, уклонение от расследования, неустановление местонахождения
обвиняемого по иным причинам, тяжелая болезнь, иммунитет от уголовного
преследованияб непреодолимая сила
Key words: suspension of criminal proceedings, grounds for suspension, escaping of an
accused, unknown whereabouts of an accused because of other reasons, severe illness,
immune from criminal prosecution, insurmountable circumstances [force majeure]
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ
СПЕЦИАЛИСТА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сергей Жданов
Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Российской таможенной академии, кандидат юридических наук
__________________________________

В настоящее время пробелы в современном законодательстве являются, к
сожалению, его неотъемлемым атрибутом, выступают результатами правотворчества и правоприменения и обнаруживаются в сферах, поименованных Г. Кельзеном позитивным и негативным правовым регулированием1.
В первой названной области они заключаются в наличии в формальных
источниках права суждений, непонятных или взаимно исключающих друг друга
либо нуждающихся для практической реализации в дополнении другими.
Во второй сфере эти результаты представлены иными феноменами. Речь
идет о присутствии здесь разрядов поступков, которые, исходя из целей суверена, следует упорядочить позитивным правовым регулированием, т.е. или запретить, или предписать, или дозволить, сформулировав дополнительные законодательные правила2. Субъектами, в том числе владеющими инструментарием позитивного правового регулирования, должны выступать эксперты и специалисты, т.е.
лица, обладающие специальными познаниями (знаниями).
Применение (использование) познаний (знаний) этих лиц является неотъемлемой частью всего современного судопроизводства и оперативно-разыскной
деятельности (ОРД) в Российской Федерации.
Значимость использования специальных знаний в ОРД очевидна. Их применение в ней повышает ее эффективность, способствует успешному выявлению
преступлений, их предупреждению, пресечению и раскрытию, розыску лиц,
скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также решению других задач указанной деятельности, а ее субъектами являются специалисты, участвующие в проведении оперативно-разыскных мероприятиях (ОРМ) и другие лица3.
Под специалистом в ОРД понимается лицо, обладающее научно-техническими или иными специальными знаниями, умениями или навыками, привлекаемое оперативником для участия в ОРД (ОРМ и др.) в соответствии с оперативно-

1

Цит. по: Тихонравов, Е.Ю. Способы восполнения пробелов в законодательстве: вопросы
теории и истории: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Е.Ю. Тихонравов. М., 2013. С. 8.
2
Цит. по: Тихонравов, Е.Ю. Способы восполнения пробелов в законодательстве: вопросы
теории и истории: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Е.Ю. Тихонравов. М., 2013. С. 8.
3
Атмажитов, В.М. Использование специальных знаний в оперативно-розыскной
деятельности / В.М. Атмажитов, В.Г. Бобров // Теория и практика использования
специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений (к 90-летию со дня
рождения профессора И.М. Лузгина и к 80-летию со дня рождения профессора Е.И.
Зуева): сб. материалов 50-х Криминалистических чтений: В 2-х ч. М.: Академия
управления МВД России, 2009. Ч. 1. С. 241.
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разыскным законодательством в целях оказания содействия в решении конкретных задач ОРД, как на гласной, так и на конфиденциальной основе1.
Практическое значение участия специалистов при проведении ОРМ и процессуальных действиях подтверждается не только позицией некоторых ученыхюристов2, но и результатами проведенного нами исследования среди практических работников правоохранительного блока Российской Федерации за период с
2012 по 2016 гг.

На основе результатов проведенного нами самостоятельного научного исследования полагаем возможным сделать следующие выводы3:
1. На основе проведенного нами анализа практики и сложившейся позиции
различных взглядов ученых (в их числе Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, А.И. Винберг, А.М. Зинин, Е.Р. Россинская, Ю.Г. Корухов, Н.Т. Малаховская, Н.П. Майлис,
А.В. Нестеров, А.Р. Шляхова и др.), предложенных ими в разные периоды времени, позволило нам сделать вывод о том, что формирование частной теории
«участия специалиста в правоохранительной деятельности» происходило параллельно с частной теорией «судебная экспертиза» (судебная экспертология)»
и специологии как общей теории науки.
2. Теорию участия специалиста в правоохранительной деятельности и тео-

рию судебной экспертизы можно и необходимо объединить в специологию как
новое направление в юридических науках.
Специология может объединить в себе институт специалистов и институт экспертов и связанную с ними деятельность по признаку лиц, обладающих специальными
познаниями (знаниями). А различие решаемых ими задач в процессе конституционного, уголовного, гражданского судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях и оперативно-разыскной деятельности послужило бы основой для отделения института специалиста от института эксперта.
Специологию можно рассматривать не только как научное направление или
практику применения и (или) использования правового института специалиста и
эксперта в процессе конституционного, уголовного, гражданского судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях и оперативно-разыскной деятельности, но и как учебную дисциплину.
В связи с этим специология как учебная дисциплина должна, на наш взгляд,
войти в перечень обязательных дисциплин не только для студентов, обучающихся на юридических специальностях, но и на иных, где может применяться и (или)
использоваться правовой институт эксперта и специалиста.
Мы полагаем, что специология как учебная дисциплина должна состоять
из следующих частей:
1

Оперативно-розыскной словарь: учеб. пособие / авт.-сост. А.Ю. Шумилов. М.: ИД
Шумиловой И.И., 2008. С. 144.
2
Например, см.: Блинов, Ю.С. Участие специалиста в проведении оперативно-розыскных
мероприятий // Практическое руководство по производству судебных экспертиз для
экспертов и специалистов: науч.-практич. пособие / под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф.
Статкуса. М.: изд-во Юрайт, 2011. С. 301-317; Зинин, А.М. Участие специалиста в
процессуальных действиях: учебник / А.М. Зинин. М.: Проспект, 2016. 256 с.
3
Данное исследование проводилось в связи с подготовкой диссертации «Научные
основы участия специалиста в правоохранительной деятельности»; научный консультант:
доктор юридических наук, профессор А.Ю. Шумилов.
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1) правовое регулирование института эксперта и специалиста;
2) практика применения и (или) использования института эксперта и специалиста в деятельности законодательной, исполнительной и судебной власти;
3) специология как научное направление.
Итак, специология — это новая юридическая наука о правовых отношениях,
связанных с деятельностью эксперта и специалиста по применению и (или) использованию специальных познаний (знаний) в процессе конституционного, уголовного, гражданского судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях и оперативно-разыскной деятельности.
3. В действующем законодательстве Российской Федерации не содержится
ответа на основной практический вопрос: кто определяет, является данное лицо
специалистом или нет? Следовательно, по нашему мнению, определить, является ли данное лицо специалистом, вправе руководитель судебно-экспертного учреждения или профильного высшего учебного заведения, иной организации, где
он состоит в трудовых правоотношениях.
К специалисту должны быть предъявлены следующие требования (в дальнейшем они могут быть изменены и (или) дополнены):
1) наличие у специалиста знаний в области конкретной науки, в том числе
техники и (или)
2) наличие у специалиста практических навыков, приобретенных путем получения профессионального образования и (или)
3) наличие у специалиста профессионального опыта работы не мене пяти
лет.
В данной связи под специалистом мы предлагает понимать физическое лицо, обладающее специальными познаниями (знаниями), привлекаемое к
участию для решения конкретных задач в конституционном, уголовном, гражданском, административном производстве и оперативно-разыскной деятельности.
Это определение целесообразно нормативно представить в виде нормы-дефиниции в соответствующем законодательном акте.
4. Под специальными познаниями (знаниями) следует понимать — систему
знаний в области конкретной науки, в том числе техники и (или) практических навыков, приобретаемых путем получения профессионального образования и
(или) профессионального опыта работы не мене пяти лет и необходимых для
применения и (или) использования в конституционном, уголовном, гражданском,
административном производстве и оперативно-разыскной деятельности.
В свою очередь, специальные познания (знания) специалиста — это система знания в области конкретной науки, в том числе техники и (или) практических
навыков, приобретаемых путем получения профессионального образования и
(или) профессионального опыта работы не мене пяти лет и необходимых для
применения и (или) использования в конституционном, уголовном, гражданском,
административном производстве и оперативно-разыскной деятельности без
производства экспертизы.
Эти определения целесообразно нормативно представить в виде нормы-дефиниции в соответствующем законодательном акте.
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5. По нашему мнению, принципы участия специалиста в уголовном, административном судопроизводстве и оперативно-разыскной деятельности — это
общие руководящие, исходные теоретико-правовые положения, определяющие
правовой статус специалиста, формы и порядок применения (использования)
его специальных познаний (знаний) для установления обстоятельств, имеющих
значение для дела.
6. Не секрет, что заключение и показания специалиста являются важными
средствами доказывания обстоятельств дела и в некоторых случаях лежат в основе обвинения и (или) профессиональной защиты от него. Поэтому ненадлежащее или недостаточное правовое обеспечение достоверности показаний и заключений специалистов способно породить ряд серьезных проблем для современного правосудия и как одного из важнейших элементов и достижений правовой культуры, и как особого объекта уголовно-правовой охраны. Среди таких
проблем, отметим следующие:
1) отсутствие норм о юридической ответственности специалиста за дачу заведомо ложного заключения, как в Уголовном кодексе Российской Федерации,
так и в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, а также отсутствие в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации упоминания о его ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации;
2) отсутствие в Уголовном кодексе Российской Федерации нормы об ответственности специалиста за уклонение от исполнения своих процессуальных
обязанностей, несмотря на то, что в соответствии со ст. 58 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации он не вправе уклоняться от явки по
вызовам дознавателя, следователя или в суд.

Для решения первой из обозначенных проблем необходимо дополнить ст.
307 Уголовного кодекса Российской Федерации еще одни преступным деянием
— дачей специалистом заведомо ложного заключения по делу.
Решение второй проблемы, на наш взгляд, теоретически возможно путем

расширения диспозиции ст. 308 Уголовного кодекса Российской Федерации за
счет включения в нее такого противоправного деяния, как незаконный отказ специалиста от дачи заключения или показаний.
7. Решение проблем участия специалиста в уголовном судопроизводстве,
производстве об административных правонарушениях и оперативно-разыскной
деятельности на начальном этапе, с нашей точки зрения, возможно путем создания института специалистов в части касающейся реализации обеспечительной
функции управления правоохранительной деятельностью в рамках регламентации на законодательном уровне, т.е. на уровне принятия федерального закона
«О деятельности специалиста в Российской Федерации».
Это перспективное направление, на наш взгляд, будет способствовать обеспечению развития в РФ добросовестной профессиональной деятельности специалиста в уголовном судопроизводстве, производстве по делам об административных правонарушениях, оперативно-разыскной деятельности и повышению
его роли в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, укреплению
дисциплины между субъектами, а также установлению механизма правовой защиты его участников.
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Создание на научной основе правового механизма участия специалиста в
правоохранительной деятельности (в широком смысле), по нашему мнению, позволит повысить качество судопроизводства, в том числе тактики уголовного
преследования и профессиональной защиты от него. Это приведет к тому, что
значительно снизиться количество приговоров (решений) судов, нарушающих
права и интересы субъектов судопроизводства, охраняемые законом.
Кроме того, это будет способствовать разграничению правового статуса
специалиста и эксперта и определению места переводчика, педагога, специалиста-кинолога, специалиста-криминалиста в судопроизводстве и оперативноразыскной деятельности; «спасет от наводнения» сведущих лиц — специалистов по профессиональному признаку и специфики их познаний в узкой области знаний.
С учетом особенностей уголовного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях и оперативно-разыскной деятельности предлагаем обязанности, права и ответственность специалиста предусмотреть в новом федеральном законе «О деятельности специалиста в Российской Федерации», используя при этом принцип бланкетности.
Считаем также целесообразным принять отдельный федеральный закон «О
деятельности специалиста в Российской Федерации» (о чем было указано выше), либо внести в Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ отдельную
главу, регулирующую деятельность специалиста, где необходимо дать более детальное определение «специалиста», установить предъявляемые к нему требования (образование, уровень знаний, стаж работы и т.д.), права и обязанности,
обязательно предусмотрев возможность привлечения его к уголовной ответственности за отражение заведомо недостоверных сведений при подготовке заключения и даче показаний (со ссылками на соответствующие статьи Уголовного
кодекса Российской Федерации).
8. В юридической науке широко известна классификация специальных познаний (знаний), по формам (процессуальная и непроцессуальная) и видам (в зависимости от субъекта и целей их применения) специальных познаний (знаний).
Надо признать, что предлагаемая классификация весьма условна и может
изменяться и дополнять по мере совершенствования уголовно-процессуального,
административного и оперативно-разыскного законодательства о применении и
(или) использовании специальных познаний (знаний), в том числе специалиста.
Полагаем, что классификация должна включать и научную область специальных познаний (знаний) специалиста при применении (использовании) в
уголовном судопроизводстве, производстве по делам об административных правонарушениях и ОРД.
Таким образом, в целях единообразного подхода в понимании содержания
специальных познаний (знаний) в области науки, в том числе техники предлагаем классификацию исходя из шифра и наименования специальности, формулы и области исследования, то есть паспорта научных специальностей одобренных президиумом ВАК при Минобрнауки России.
9. Что же касается норм, регулирующих при необходимости участие специалиста при осмотре трупа, эксгумации и освидетельствовании (ст. 178—179, 290
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Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации), а также определяющих особенности производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении в отношении живых лиц, предусмотренные гл. IV Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» то мы полагает, что данные нормы необходимо исключить.
С учетом специфики предлагаем рассмотреть их отдельно, включая регламентацию на законодательном уровне, например в федеральном законе «О деятельности судебно-медицинского эксперта и специалиста в Российской Федерации» или федеральном законе «О медицинской деятельности эксперта и специалиста в Российской Федерации».
10. Предлагаем также проводить при необходимости выездные консультации специалистов государственных экспертных учреждений, имеющих ученую
степень или большой опыт работы (не менее пяти лет), для судей, дознавателей, следователей, прокуроров, адвокатов, оперативных работников и иных
участников процесса как на уровне субъекта Российской Федерации, так и на региональном, местном уровнях. По возможности привлекать профессорско-преподавательский состав различных вузов нашей страны в качестве специалистов
для дачи ими консультаций, заключений, оказания помощи и т.д.
Кроме того, можно предложить создать единый Консультационный центр
(на уровне субъекта Российской Федерации) и Консультационные пункты (на региональном и местном уровнях) в аспекте взаимодействия с государственными
экспертными учреждениями как по телефону, так в рамках личном приема или
вызова.
11. Предлагаем также с учетом теории, практики и авторской позиции создать универсальную (криминалистическую) информационную систему «Спец»,
которая займет достойное место не только в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, но и в конституционном, гражданском, административном судопроизводстве, а также в оперативно-разыскной, адвокатской, экспертной, следственной, медицинской деятельности и т.д.
Основным принципом ее построения будет применение и (или) использование специальных познаний (знаний) уполномоченными на то субъектами (эксперт, специалист).
Следует подчеркнуть, что систематизация информации о применении и
(или) использовании специальных познаний (знаний) в деятельности правоохранительных органов позволит некоторым ее субъектам не уничтожать и скрывать
идеальные и материальные следы, а выявлять их, тем самым способствуя развитию институтов судебной экспертизы и участия специалиста в открытом (для
отдельных субъектов) информационно-криминалистическом пространстве.
12. Судебно-следственная практика показывает, что при оценке заключения
эксперта специалист нередко устанавливает недостаточность разработки методик экспертного исследования; несовершенство и ошибочность рекомендованных методик и т.д.
Между тем небезынтересен тот факт, что в последнее время некоторые
представители научной юридической общественности и «правящих» экспертных
учреждениях продвигают Закон о судебно-экспертной деятельности, который
приблизит негосударственный сектор к деятельности экспертов и специалистов,
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связанных с привлечением их как по уголовным делам, так и по делам об административных правонарушениях, т.е., как указывает В.Н. Махов, приблизится с
«помощью сведущего лица «со стороны» — не из специально созданных учреждений».
Как нам представляется, при всем возможном взаимодействии между уполномоченными субъектами есть вероятность опасаться того, что негосударственный сектор экспертных учреждений, функционирующих на коммерческой основе,
может в последующем поглотить государственные (ведомственные) экспертные
учреждения.
Это обусловливается тем, что огромный объем судебно-экспертной деятельности осуществляют в Российской Федерации свыше 100 негосударственных экспертных учреждений с организационно-правовой формой (в большинстве
случаев) ООО и, следовательно, их работники могут быть привлечены в качестве специалистов по различным категориям дел.
Очевидно, что коммерческие организации преследуют извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности (ч. 1 ст. 50 Гражданского кодекса
Российской Федерации) как реализации одного из принципов ее существования.
Настораживает и тот факт, что при реализации принципа состязательности
сторон в процессе как одного из направлений обращения к коммерческим организациям в связи с необходимостью привлечения специалиста и эксперта работа последних напрямую зависит от оплаты заинтересованных в этом лиц, что
может порождать негативные последствия.
Считаем, что это не тот вид деятельности, который следует «отдавать»
предпринимателям, они по отношению к государственным судебно-экспертным
учреждениям должны выполнять второстепенную функцию, а не подменять их и,
более того, «поглощать» квалифицированные кадры (экспертов и специалистов).
13. Полагаем, что предмет регулирования и сфера действия Федерального
закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ могут
распространяться как на профессиональную деятельность специалиста, так и
эксперта.
14. Предлагаем дополнить статью 6 Федерального закона «Об адвокатской

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», подп. 4.1 следующего содержания: «Обязанности и права специалистов (сведущих лиц), привлекаемых
на договорной основе для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи адвокатом, регламентируются соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации».
15. Кроме того, на наш взгляд, целесообразно дополнить статью 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» абз. 2.1 следующего
содержания: «Обязанности и права специалистов (сведущих лиц), выделяемых
для выяснения возникших у прокурора вопросов, регламентируются иными федеральными законами».
16. Предлагаем кодифицировать нормы о «заключении и показании специалиста» и «участии специалиста в правоохранительной деятельности» путем принятия Кодекса о правоохранительной деятельности в Российской Федерации.
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THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF THE
PARTICIPATION OF A SPECIALIST IN LAW
ENFORCEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Sergey Jdanov
Docent at the Chair of Criminal Law at the Russian Academy of Customs,
Candidate of Legal Sciences
________________________________

Based on the results of the author's independent research for the period from
2012 to 2016, the article draws some insights to improve the application and (or)
special knowledge (knowledge) of a specialist in law enforcement activities of the
Russian Federation. In particular, it is proposed to combine the theory of the
participation of a specialist in law enforcement and the theory of judicial examination in
the new scientific direction speleologia.

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱՊԱՀ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍԱԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Սերգեյ Ժդանով
Ռուսաստանի մաքսային ակադեմիայի քրեաիրավական դասընթացների ամբիոնի դոցենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
_______________________________

2012-2016 թթ. ընկած ժամանակահատվածում հեղինակի իրականացրած
գիտական հետազոտությունների հիման վրա հոդվածում ներկայացվում են մի
շարք եզրահանգումներ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ գործունեության
մեջ մասնագետի հատուկ գիտելիքների օգտագործման կամ կիրառման
վերաբերյալ: Մասնավորապես առաջարկվում է միավորել իրավապահ գործունեությանը մասնագետի մասնակցության և դատական փորձաքննության տեսությունները նոր գիտական ուղղության՝ սպեցիոլոգիայի մեջ:
слова: специалист, специальные познания, специальные знания,
правоохранительная деятельность, участие специалиста, специология, сыскология
Key words: specialist, special knowledge, expertise, law enforcement activities, the participation
of a specialist, speleologia, sismologia
Բանալի բառեր – մասնագետ, հատուկ գիտելիքներ, հատուկ ճանաչողություն, իրավապահ
գործունեություն, մասնագետի մասնակցություն, սպեցիոլոգիա, հետախուզաբանություն
Ключевые
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ԳՈՒՅՔԻ ՎՐԱ ԿԱԼԱՆՔ ԴՆԵԼՈՒ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Առնոլդ Վարդանյան
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրանտ
___________________________

Ներկայումս ՀՀ–ում իրականացվող դատաիրավական բարեփոխումները կոչված են ապահովելու ինչպես ողջ իրավական համակարգի, այնպես էլ քրեական
արդարադատության շրջանակներում անձի իրավունքների արդյունավետ երաշխավորումը։ Անվիճելի է, որ իրավական պետության առաջնահերթ խնդիրներից է
անձի սեփականության պաշտպանությունը, որն իրավական քաղաքակրթության
զարգացման ողջ ժամանակաշրջանում ունեցել է հիմնարար նշանակություն։ Հետևաբար, սահմանադրաիրավական և միջազգային առաջադեմ պահանջներին համապատասխան անձի սեփականության իրավունքի արդյունավետ պաշտպանության երաշխավորումն իրավունքի բոլոր ճյուղերի, այդ թվում` քրեական դատավարության խնդիրն է։
Անձի սեփականության իրավունքի արդյունավետ պաշտպանության կապակցությամբ քրեադատավարական հարթությունում առանցքային նշանակություն ունի
գույքի վրա կալանք դնելու կապակցությամբ ծագող իրավահարաբերությունների
հստակ կանոնակարգումը, որի պարագայում այդ իրավունքի նկատմամբ իրականացվող միջամտությունը կարող է համարվել իրավաչափ։
Նախ և առաջ պետք է նշել, որ գույքի վրա կալանք դնելու ՀՀ քրեադատավարական նորմերով օրենսդիրն այն դասում է քննչական գործողությունների շարքին։
Մինչդեռ, իրավագետներին հայտնի է, որ այն երբևէ չի կարող համարվել քննչական գործողություն, քանի որ գույքի վրա կալանք դնելուն բնորոշ չէ քննչական գործողության կատարման ճանաչողական բնույթը։ Դրանով է պայմանավորված, որ
ՀՀ Նախագահի ՆԿ–96–Ա կարգադրությամբ1 սկիզբ դրված դատաիրավական բարեփոխումների շրջանակներում մշակված և ներկայումս ՀՀ Ազգային ժողովի օրակարգում գտնվող քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծում գույքի վրա
կալանք դնելը ոչ թե քննչական գործողություն է, այլ դատավարական հարկադրանքի միջոց, քանի որ այն պրևենտիվ բնույթ ունի, այսինքն` ուղղված է գույքային
բնույթ կրող հնարավոր ոչ իրավաչափ վարքագծի կանխմանը2։
Սակայն պետք է արձանագրել, որ անձի գույքի վրա կալանք դնելու գործողության վերաբերյալ հիմնահարցերն առավել ընդգրկուն են և չեն սահմանափակվում միայն վերը նշվածով։
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը, որն ընդունվել է 1998 թվականի
հուլիսի 1–ին և օրինական ուժի մեջ մտել 1999 թվականի հունվարի 12–ից, ամբող1

Տե´ս ՀՀ Նախագահի կարգադրությունը ՀՀ իրավական և դատական բարեփոխումների
2012-2016 թվականների ռազմավարության ծրագիրը և ծրագրից բխող միջոցառումների
ցանկը հաստատելու մասին:
2
Այդ մասին տե՜ս Корнуков В.М., Меры процессуального принуждения в уголовном
судопроизводстве, Саратов, 1978, էջ 14, Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное
принуждения, Воронеж, 1975, էջ 36–37, Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и
принуждение в уголовном процессе, М.,1989, էջ 204:
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ջությամբ հիմնված է ԱՊՀ անդամ պետությունների կողմից 1996 թվականի փետրվարի 17–ին Սանկտ Պետերբուրգում կայացված որոշմամբ ընդունված քրեական
դատավարության մոդելային օրենսգրքի վրա (այսուհետ` նաև Մոդելային օրենսգիրք)1։
Հիշյալ Մոդելային օրենսգրքի և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
համակողմանի ուսումնասիրությամբ պարզ է դառնում, որ գործող քրեական դատավարության օրենսգրքում նախատեսված` բազմաթիվ, այդ թվում` գույքի վրա
կալանք դնելը կանոնակարգող իրավանորմերը ներմուծվել են Մոդելային օրենսգրքից։ Ընդ որում, դա իրականացվել է թերի, որի հետևանքով խաթարվել է գույքի
վրա կալանք դնելու բովանդակային արժեբանությունը։
Համեմատական ուսումնասիրություն կատարելու արդյունքում պարզ է դառնում, որ անձի սեփականության անձեռնմխելիությունը սկզբունքի մակարդակով երաշխավորում են ինչպես ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը, այնպես էլ
Մոդելային օրենսգիրքը։
Այսպես, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը 13-րդ հոդվածում ամրագրում է. «1. Քրեական դատավարության ընթացքում անձանց բանկային ավանդների և այլ գույքի վրա կալանք կարող է դրվել հետաքննության մարմնի, քննիչի, դատախազի, դատարանի որոշմամբ (…)»։
Սակայն, ի տարբերություն քրեական դատավարության օրենսգրքի` Մոդելային օրենսգրքի 18-րդ հոդվածում նշվում է. «Անձի բակային և այլ սեփականության
վրա կալանք կարող է դրվել քրեական վարույթի ընթացքում բացառապես դատարանի որոշմամբ, բացառությամբ սույն քրեական դատավարության օրենսգրքով
նախատեսված հատուկ դեպքերի»։
Այսինքն` դեռևս 1996 թվականին մշակված Մոդելային օրենսգրքում ամրագրվել է, որ անձի սեփականության իրավունքի նկատմամբ միջամտությունը պետք է
իրականացվի բացառապես դատարանի որոշմամբ։ Ինչպես նշում է հանրաճանաչ
գիտնական Ի.Պետրուխինը, դատարանն առավել վստահելի երաշխավոր է, քանի
որ այն կաշկանդված չէ գերատեսչական շահերով և պատասխանատվություն չի
կրում հանցագործության բացահայտման համար քրեական գործով մինչդատական
վարույթի ընթացքում2։ Մինչդեռ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում ամրագրված իրավակարգավորումների պատճառով 21-րդ դարի 2-րդ տասնամյակում դեռևս շարունակվում է անձի սեփականության իրավունքի նկատմամբ միջամտությունն իրականացվել առանց դատարանի թույլտվության։
Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության պատմահամեմատական ուսումնասիրությունը վկայում է, որ դեռևս 1864 թվականից գործող քրեական դատավարության կանոնադրության 268-րդ հոդվածը քննիչին պարտադրում էր մեղադրյալի գույքի վրա կալանք դնելիս դիմել դատարան։ Միայն խորհրդային տարիների ընթացքում այդ մոտեցումը փոխվեց, և ընդունված նոր քրեական դատավարության օրենսգիրքը հնարավորություն ընձեռեց քննիչին կամ դատախազին կայացնելու
գույքի վրա կալանք դնելու մասին որոշում առանց դատարանի թույլտվության3։Այնինչ, Ռուսաստանի Դաշնության քրեական դատավարության օրենսգրքի 115-րդ
1
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հոդվածի համաձայն` քննիչը նույնիսկ իրավասու չէ սեփական նախաձեռնությամբ
դիմել դատարան անձի գույքի վրա կալանք դնելու միջնորդությամբ, քանի որ անհրաժեշտ է ստանալ դատախազի համաձայնությունը։
Կարծում ենք, անձի գույքի նկատմամբ կալանք դնելու համար իրավական երաշխիքների բարձր շեմ սահմանելը հիմնավորված է` հաշվի առնելով անձի սեփականության իրավունքի նկատմամբ իրականացվող միջամտության կապակցությամբ ինչպես Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջները և Եվրոպական դատարանի դիրքորոշումները, այնպես էլ ՀՀ Սահմանադրության և ՀՀ սահմանադրական
դատարանի դիրքորոշումները։
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության
մասին» 1950 թվականի նոյեմբերի 4-ին ընդունված` Եվրոպական կոնվենցիայի 1ին արձանագրության 1-ին հոդվածում ամրագրված է. «Յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ ունի իր գույքից անարգել օգտվելու իրավունք։ Ոչ
ոք չի կարող զրկվել գույքից, բացառությամբ ի շահ հանրության և այն պայմաններով, որոնք նախատեսված են օրենքով ու միջազգային իրավունքի ընդհանուր
սկզբունքներով»։
Այդ իրավական նորմի հիման վրա` անձի սեփականության իրավունքի երաշխիքներին Եվրոպական դատարանն անդրադարձել է մի շարք վճիռներում, այդ
թվում` Հայաստանի Հանրապետության դեմ կայացված վճիռներում։ Մասնավորապես, Եվրոպական դատարանը` Մինասյանը և Սեմերջյանն ընդդեմ Հայաստանի
վճռի 69–77-րդ կետերում, Հովհաննիսյանը և Շիրոյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռի
42–47-րդ կետերում, Թունյանը և մյուսներն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 35-39-րդ կետերում, Դանիելյանը և մյուսներն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 35-39-րդ կետերում,
Ղասաբյանը և մյուսներն ընդդեմ Հայաստանի վճռի 24-26-րդ կետերում հայտնել է
հետևյալը. «(…) թիվ 1 Արձանագրության 1–ին հոդվածի առաջին և ամենակարևոր
պահանջն այն է, որ գույքից անարգել օգտվելուն պետական մարմինների կողմից
ցանկացած միջամտություն պետք է լինի օրինական. առաջին պարբերության երկրորդ նախադասությամբ գույքից զրկելը թույլատրվում է միայն «այն պայմաններում, որոնք նախատեսված են օրենքով», իսկ երկրորդ պարբերությամբ սահմանվում է, որ պետություններն իրավասու են իրականացնելու վերահսկողություն գույքի օգտագործման նկատմամբ` կիրարկելով «օրենքներ»։ (…) «այն պայմաններով,
որոնք նախատեսված են օրենքով» արտահայտությամբ առաջին հերթին պահանջվում է համարժեքորեն հասանելի և բավականաչափ հստակ ներպետական իրավական դրույթների առկայություն և կիրառության ապահովում (տե՜ս Լիթգոուն և
մյուսներն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության, 1986 թվականի հուլիսի 8, § 110,
շարք «Ա», թիվ 102)»։
Օրենքով սահմանված պահանջներին համապատասխան` անձի սեփականության իրավունքի սահմանափակում է նախատեսում նաև 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանադրության 60-րդ հոդվածը` ամրագրելով հետևյալը. «Սեփականության իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով` հանրության շահերի կամ այլոց հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության նպատակով»։
ՀՀ սահմանադրական դատարանն անձի սեփականության իրավունքի սահմանափակմանն անդրադարձել է ՍԴՈ–903 որոշմամբ, որտեղ մեկնաբանել է` «սեփականությունից զրկում» ձևակերպումը. «ՀՀ Սահմանադրության 31-րդ հոդվածը նա-
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խատեսում է սեփականության իրավունքի իրականացման սահմանափակման միմյանցից տարանջատվող չորս հանգամանք.
ա) սեփականության իրավունքի իրականացման սահմանափակում` շրջակա
միջավայրին վնաս պատճառելու, այլ անձանց, հանրության և պետության իրավունքներն ու օրինական շահերը խախտելու արգելքով (31-րդ հոդվ. 1-ին մասի
երկրորդ պարբերություն),
բ) սեփականազրկում (31-րդ հոդվ. 2-րդ մաս),
գ) սեփականության հարկադիր օտարում հասարակության և պետության կարիքների համար (31-րդ հոդվ. 3-րդ մաս),
դ) հողի սեփականության իրավունքի սահմանափակում` օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար:
Ինչպես հետևում է նշված ա) ենթակետի բովանդակությունից, սեփականության իրավունքի իրականացումը սահմանադիրը կաշկանդում է որոշակի հանրային
արժեքներ պահպանելու պահանջով: Դրանք են շրջակա միջավայրը, այլ անձանց,
հանրության և պետության իրավունքները և օրինական շահերը: Նման մոտեցումը
կոչված է ապահովելու սեփականատիրոջ և այլոց իրավունքների ու հանրային շահերի միջև ողջամիտ հավասարակշռություն` գույքի նկատմամբ անձի սեփականության իրավունքի իրականացումը ճանաչելով երաշխավորված, սակայն ոչ բացարձակ»:
Ի տարբերություն 2005 թվականի ՀՀ Սահմանադրության` 2015 թվականի
տեքստում տեղ է գտել անձի սեփականության իրավունքի սահմանափակման
հնարավորությունը, որտեղ, սակայն, «բացառապես դատարանի որոշմամբ» անձի
սեփականության իրավունքի սահմանափակման պահանջ նախատեսված չէ, որը
մեր համոզմամբ առավելապես վերաբերում է «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված պահանջների կատարմանը։ Այսպես, այդ օրենքի 30.2-րդ հոդվածը
հնարավորություն է ընձեռում անձի գույքի նկատմամբ կալանք դնել առանց դատարանի թույլտվության, որի սահմանադրականությունը դեռևս 2013 թվականի
հունվարի 30–ին քննարկել է ՀՀ սահմանադրական դատարանը թիվ ՍԴՈ–1073 որոշմամբ և անձի հարկային պարտավորությունների կատարումն ապահովելու
նպատակով անձի գույքի նկատմամբ առանց դատարանի թույլտվության կալանք
դնելու հնարավորությունը ճանաչել է ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանող։
Ընդ որում, ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ դիմումատուն որպես իր կողմից
ներկայացված դիմումի հիմնավորում վկայակոչել է նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի 17-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, որտեղ սահմանված է եղել.
«Քրեական վարույթի ընթացքում անձանց ֆինանսական միջոցների և այլ գույքի
վրա արգելանք դնելն իրականացվում է միայն դատարանի որոշմամբ, բացառությամբ նշված օրենսգրքով նախատեսված անհետաձգելի դեպքերի: Անհետաձգելի
դեպքերում, երբ հարկադրանքի միջոցի անհապաղ չկիրառումը կարող է հանգեցնել գույքի կորստի, վնասման կամ ոչնչացման, գույքի վրա կալանք դնելը կարող է
կիրառվել դատախազի որոշմամբ: Այս դեպքում անհապաղ, սակայն ոչ ուշ, քան 24
ժամվա ընթացքում պետք է համապատասխան որոշումը և այն հիմնավորող նյութերը ներկայացվեն դատարանի հաստատմանը» (սույն իրավանորմը նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծում բացակայում է, սակայն առկա է
պահանջ առ այն, որ քննիչի կողմից կայացված` գույքի վրա կալանք դնելու մասին
որոշումը պետք է ներկայացվի դատարանի հաստատմանը)։
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Անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ թեև անձի հարկային պարտավորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով առանց դատարանի թույլտվության
արգելանք դնելը ճանաչվել է ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանող, ապա
վերջինս mutatis mutandis կիրառելի չի կարող լինել նաև քրեական դատավարության ընթացքում առանց դատարանի թույլտվության անձի գույքի վրա կալանք դնելու նկատմամբ` ներքոշարադրյալ հանգամանքներից ելնելով.
ա) Եթե «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 30.2-րդ հոդվածի համաձայն` հարկային
մարմինը արգելանքը դնում է միայն հարկ վճարողի գույքի վրա, ապա ՀՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 232-րդ հոդվածի համաձայն` կալանք կարող է դրվել
ոչ միայն կասկածյալի կամ մեղադրյալի, այլ նաև բարեխիղճ երրորդ անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի վրա (օրինակ` Ա–ն, չարաշահելով
Բ–ի վստահությունը, վերջինիս սեփականությունը վաճառում է Գ–ին (բարեխիղճ
ձեռք բերող), որի կապակցությամբ նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում սեփականության իրավունքով Գ–ին պատկանող հանցագործության առարկայի
նկատմամբ անհրաժեշտ է լինում դնել կալանք),
բ) Եթե անձի սեփականության նկատմամբ իրականացվող միջամտության համաչափությունն ապահովելու նպատակով «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 30.2-րդ
հոդվածում ամրագրվել է, որ անձի գույքի վրա արգելանք կարող է դրվել բացառապես իր ունեցած հարկային պարտավորությունների չափով, ապա քրեական վարույթի ընթացքում, մասնավորապես` նախաքննության ընթացքում, անձի գույքի
վրա դրվող կալանքի չափը որպես կանոն որոշակիացված չի լինում, այսինքն` անձի գույքի վրա կալանք չի դրվում որոշակի արժեքի չափով,
գ) Եթե «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի շրջանակներում անձի գույքի վրա դրվող
կալանքը ժամանակային առումով կրում է կանխատեսելի բնույթ, այն է` մինչև հարկային պարտավորության կատարումը, ապա քրեական դատավարությունում այն
կրում է անկանխատեսելի բնույթ, որովհետև ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված չեն ո՜չ նախաքննության, ո՜չ դատական քննության առավելագույն ժամկետներ։
Կարծում ենք, որ վերոնշյալ կետերում վկայակոչված հանգամանքներն առնվազն բավարար են, որ քրեական դատավարության ընթացքում անձի գույքի վրա
դրվող կալանքը չնույնացվի անձի հարկային պարտավորությունների չկատարման
կապակցությամբ գույքի վրա դրվող կալանքի հետ։
Ուստի քրեական վարույթի ընթացքում անձի գույքի վրա կալանքը պետք է
դրվի բացառապես դատարանի թույլտվությամբ, որպիսի մոտեցում որդեգրված է
նաև նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծում։ Այսպես, նախագծի
133-րդ հոդվածի 1–ին մասում նախատեսված է. «1.Նախաքննության ընթացքում
գույքն արգելադրվում է քննիչի որոշման հիման վրա: Այդ որոշումը և այն հիմնավորող նյութերը եռօրյա ժամկետում ներկայացվում են իրավասու դատարանի հաստատմանը: Դատական վարույթում գույքն արգելադրվում է դատարանի որոշմամբ»։
Թեև նման բովանդակությամբ նորմը լուծում է մեր կողմից քննարկվող հիմնահարցը, սակայն, կարծում ենք, գույքի վրա կալանք դնելու նկատմամբ դատական
վերահսկողությունը քննիչի որոշումը «հաստատելու» եղանակով կյանքի կոչելու
մոտեցումն ընդունելի համարվել չի կարող։
Այսպես, նախ անհասկանալի է, թե արդյոք դատարանը քննիչի կողմից կայացրած որոշումը պետք է «հաստատի»` կայացնելով պատճառաբանված որոշում, թե
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«հաստատումը» պետք է իրականացվի քննիչի որոշման աջակողմյան վերին հատվածում ընդամենը դնելով դատավորի ստորագրություն և կնիք։ Նման մտահոգությունը կարծում ենք տեղին է` պայմանավորված ներկայիս այն իրավակիրառ պրակտիկայով, երբ համանման եղանակով` առանց դատարանի որոշման, սակայն դատավորի ստորագրությամբ և կնիքով «հաստատված» քննիչի որոշմամբ անձին
տեղավորում են հոգեբուժական հիվանդանոց։ Վերջինիս իրավական հիմքը նախատեսված է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 459-րդ հոդվածի 2-րդ
մասում. «2. Հոգեբուժական հաստատությունում տեղավորելը թույլատրվում է
քննիչի պատճառաբանված որոշմամբ, որը հաստատում է դատարանը»։ Մինչդեռ
նման մոտեցումը, կարծում ենք, որ արդարացված համարվել չի կարող և ինքնին
վտանգի տակ է դնում դատական վերահսկողությամբ պաշտպանվող առարկան`
համապատասխան որոշման հասցեատիրոջը զրկելով Դատարանի պատճառաբանությունների շղթային հետևելու հնարավորությունից։
Ուստի գույքի վրա կալանք դնելու մասին քննիչի կայացրած որոշման նկատմամբ «հաստատման» եղանակով վերահսկողության իրականացումը ստանում է
վերացական, ձևական բնույթ։ Այդ կապակցությամբ հիշատակման է արժանի Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրական դատարանի կողմից 2014 թվականի
հոկտեմբերի 21–ին կայացված թիվ 25–Պ որոշումը, որտեղ դատարանն արձանագրել է, որ գույքի վրա կալանք դնելու նկատմամբ իրականացվող դատական վերահսկողությունը չպետք է կրի ձևական բնույթ. այն պետք է լինի արդյունավետ,
քանի որ գույքի վրա կալանք դնելով սահմանափակվում են անձի կողմից իր գույքը
տիրապետելու (եթե այն վերցվում է), օգտագործելու և տնօրինելու իրավունքները1։
Ուստի կարծում ենք, որ անձի սեփականության իրավունքի պաշտպանության
կարևորությունից ելնելով` անձի գույքի վրա կալանք դնելու բացառիկ իրավասությամբ պետք է օժտված լինի միայն դատարանը` կայացնելով պատճառաբանված
դատական որոշում, որի վերաբերյալ կարգավորումներ նախատեսված են եղել
դեռևս երկու տասնամյակ առաջ մշակված Մոդելային օրենսգրքում։
Այդ կապակցությամբ անհրաժեշտ ենք համարում վկայակոչել ևս մեկ ուշագրավ հանգամանք. այսպես` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 235-րդ հոդվածում ամրագրված է.
«1. Հետաքննության մարմինը, քննիչը կամ դատախազը գույքի սեփականատիրոջը կամ տիրապետողին ստորագրությամբ հանձնում են գույքի վրա կալանք
դնելու մասին որոշումը և պահանջում հանձնել այն: Այդ պահանջը կամովին կատարելուց հրաժարվելու դեպքում գույքի վրա կալանքը դրվում է հարկադիր կարգով:
2.Քրեական գործի նախնական քննության ավարտից հետո դատարանի կայացրած որոշմամբ գույքի վրա կալանք դնելն իրականացնում է դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը:
(…)
5. Հետաքննության մարմինը, քննիչը կամ դատախազը գույքի վրա կալանք
դնելու մասին կազմում է արձանագրություն, իսկ հարկադիր կատարողը` օրենքով
նախատեսված այլ փաստաթուղթ: (…)»։
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Ի տաբերություն վկայակոչված իրավանորմի 2-րդ մասի, որտեղ սահմանվում
է, որ դատարանի որոշումն իրականացվում է դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով, 1–ին մասում նույնիսկ հիշատակված
չէ «դատարան» եզրույթը, որից տպավորություն է ստեղծվում, որ դատարանն
օժտված չէ անձի գույքի վրա կալանք դնելու իրավազորությամբ։ Նման տպավորություն է առաջանում, քանի որ Մոդելային օրենսգրքում ձևակերպված նորմն անհաջող է վերախմբագրվել։ Մասնավորապես, Մոդելային օրենսգիրքը վերոնշյալ
հոդվածի 1–ին մասում սահմանում է, որ հետաքննության մարմինը, քննիչը կամ
դատախազը ստորագրությամբ հանձնում են անձին դատարանի որոշումը, որը կամավոր եղանակով չկատարվելու դեպքում 2-րդ մասի ուժով դատարանի որոշումն
ի կատար է ածվում դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով։
Հենց այդ պատճառով էլ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 32-րդ
գլխում, որը սահմանում է անձի գույքի վրա կալանք դնելու իրավանորմերը, նախատեսված չէ, որ Դատարանն առհասարակ ունի իրավասություն անձի գույքի վրա
կալանք դնելու` բացառությամբ 235-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` վերը վկայակոչված
անհաջող ձևակերպման։ Այսինքն, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում
միայն սկզբունքի մակարդակով 13-րդ հոդվածում ամրագրված իրավանորմն է
նշում Դատարանի կողմից անձի գույքի նկատմամբ կալանք դնելու հնարավորությունը։
Ընդ որում, իրավակիրառ պրակտիկայում հետաքննության մարմինը, քննիչը
կամ դատախազը եթե կայացնում են աձի գույքի նկատմամբ կալանք դնելու մասին
որոշում, ապա այն ի կատար չի ածվում դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով (որպես կանոն ի կատար է ածում ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի միջոցով)։ Դրա պատճառն այն է, որ
կատարողական վարույթի հարուցման հիմքը, «Դատական ակտերի հարկադիր
կատարումն ապահովող» ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն, կատարողական թերթն է, որը կարող է տրամադրվել բացառապես դատարանի կողմից։
Շարունակելով գույքի վրա կալանք դնելու կապակցությամբ ներկայումս ձևավորված իրավակիրառ պրակտիկայում առկա հիմնահարցերի քննարկումը` նշենք,
որ գործող իրավակարգավորումների պայմաններում տարածված է քննիչների
կողմից (քրեական գործերի մինչդատական փուլում) ենթադրյալ հանցանք կատարած անձանց գույքի վրա կալանք դնելու մասին որոշում կայացնելը` «հնարավոր»
քաղաքացիական հայցի հատուցումը կամ գույքի բռնագրավումն ապահովելու
պատճառաբանությամբ։
Մինչդեռ, մեր համոզմամբ, նման պատճառաբանությամբ անձի գույքի վրա
կալանք դնելն այնքան էլ արդարացված համարվել չի կարող, քանի որ հանգեցնում
է անձի սահմանադրորեն ամրագրված սեփականության իրավունքի անհամարժեք
սահմանափակման։ Այդ մասին է վկայում նաև տեսական գրականության ուսումնասիրությունը, որտեղ նշվում է, որ ինքնին պատճառված վնասի առկայությունը բավարար պայման չէ գույքի վրա կալանք դնելու համար1։
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Այսպես, ապագայում ներկայացվելիք «հնարավոր» քաղաքացիական հայցի
հատուցումն ապահովելու նպատակով գույքի վրա կալանք դնելու հնարավորություն չի ընձեռում գործող քրեական դատավարության օրենսգիրքը հատկապես այն
դեպքում, երբ որոշումը կայացնելու պահին գործով նույնիսկ քաղաքացիական
հայցվորներ չկան։
«Հնարավոր» քաղաքացիական հայցի հատուցումն ապահովելու նպատակով
գույքի վրա կալանք դնելու հնարավորություն ընձեռում էր խորհրդային քրեական
դատավարության օրենսգիրքը, մինչդեռ ներկայիս իրավակարգավորումների պարագայում կարծում ենք, որ երբ չկա քաղաքացիական հայց, ապա գույքի վրա կալանք դնելու մասին որոշումը դառնում է առարկայազուրկ։
Նման դիրքորոշումը հիմնված է այն մոտեցման վրա, որ այն դեպքում, երբ բացակայում է տուժողների կամահայտնությունն իրենց իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնելու համար, ապա պետությունը չպետք է իր նախաձեռնությամբ
ստանձնի այդ անձանց իրավունքների պաշտպանությունն այլ անձանց իրավունքների անհամարժեք սահմանափակման հաշվին։ Կարծում ենք` այդպիսի դիրքորոշումը որևէ կերպ վտանգի տակ չի դնում 1985 թվականի նոյեմբերի 29–ին ՄԱԿ–ի
Գլխավոր ասամբլեայի ընդունած` «Հանցագործությունների և իշխանության չարաշահման զոհերի հանդեպ արդարադատության հիմնարար սկզբունքների մասին»
40/34 բանաձևը, որտեղ հռչակվում է պետության կողմից օրենսդրական մակարդակով հանցագործության զոհերի փոխհատուցում ստանալու հնարավորության երաշխավորությունը։
Մինչդեռ, ներկայումս ձևավորված իրավակիրառ պրակտիկայի պարագայում`
քննիչները կայացնում են մեղադրյալի գույքի վրա կալանք դնելու մասին որոշում`
նկատի ունենալով, որ առկա են բազմաթիվ տուժողներ և անհրաժեշտ է ապահովել
«հնարավոր» քաղաքացիական հայցի հատուցումը։
Վերոնշյալ քննարկված հարցերը դիտարկելով քրեական վարույթի ընթացքում
հանրային և մասնավոր շահերի պաշտպանության մոդելների ներքո` անհրաժեշտ
ենք համարում նշել, որ գործող իրավակարգավորումների պարագայում նախատեսված է հիշյալ շահերի պաշտպանության ունիֆիկացված մոդելը1, որի դասական օրինակ է մասնավոր քրեական հետապնդման գործերով իրականացվող մինչդատական վարույթը։
Մինչդեռ նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծում գործում է
դիֆերենցված մոդելը, որի հիմքում ընկած սկզբունքներից է այն, որ մասնավոր շահերի պաշտպանությունը չպետք է իրականացվի հանրային ռեսուրսների հաշվին,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա հնարավոր չէ իրականացնել միայն մասնավոր ռեսուրսների հաշվին։ Օրինակ` երբ մասնավոր քրեական հետապնդման գործերով չի իրականացվում մինչդատական վարույթ, բացառությամբ այն դեպքերի,
երբ ենթադրյալ հանցանք կատարած անձը թաքնվում է, որի պարագայում գործի
են դրվում հանրային ռեսուրսները` նրան հայտնաբերելու համար։
Հիշյալ մոդելների տարբերությամբ պայմանավորված` կարծում ենք, որ հաշվի
առնելով տուժողներին պատճառված վնասի հատուցման կապակցությամբ ծագող
իրավահարաբերությունների մասնավոր-իրավական բնույթը` դիֆերենցված մոդելի
գաղափարախոսությունից հետևում է, որ հենց տուժողները սեփական նախաձեռ1

Տե´ս ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված
գիտական հոդվածների ժողովածու, ք.Երևան, իրավաբանների միություն, 2014թ., էջ 10
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նությամբ պետք է միջոցներ ձեռնարկեն` իրենց պատճառված վնասի հատուցումն
ապահովելու և իրենց մասնավոր շահերի պաշտպանությունն իրականացնելու
նպատակով։
Մասնավորապես, գտնում ենք, որ դիֆերենցված մոդելի պարագայում գույքի
վրա կալանք դնելու մասին որոշում կայացնելու իրավասությամբ օժտված դատարանին քրեական գործի մինչդատական վարույթի ընթացքում այդպիսի միջնորդություն պետք է ներկայացնեն հենց տուժողները։ Վերջիններս պետք է դատարանի առաջ հիմնավորեն, որ գույքի վրա կալանք դնելն անհրաժեշտ է իրենց պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու նպատակով։
Հակառակ պարագայում, ինչպես արդեն նշել ենք, առնչվում ենք այն իրավակիրառ պրակտիկային, երբ տուժողի կողմից իր շահերի պաշտպանությանն ուղղված կամահայտնության բացակայության պայմաններում անձանց գույքի վրա կալանք դնելու մասին որոշումներ են կայացվում վարույթն իրականացնող մարմինների կողմից։ Մեր համոզմամբ նման մոտեցումն արդարացված չէ, քանի որ խաթարվում է «գործառույթ-ինստիտուտ-իրավասություն» եռամիասնության շղթան, երբ
քրեական վարույթի հանրային և մասնավոր մասնակիցների գործառույթները չեն
համապատասխանում քրեադատավարական ինստիտուտի շրջանակներում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի խնդիրների հիմքում ընկած` իրավունքի շահից բխող սկզբունքին համապատասխան լիազորությունները գործադրելու ելակետային պահանջին։
Այսպիսով, ամփոփելով սույն աշխատանքում քննարկված հիմնահարցերը`
գտնում ենք, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում ամրագրված` գույքի
վրա կալանք դնելու` իր բնույթով դատավարական հարկադրանքի միջոցը ենթակա
է արմատական վերանայման` ձերբազատվելով խորհրդային տարիներից մնացած
հատկանիշներից, այն դարձնելով անձի` սեփականության իրավունքի երաշխավորման սկզբունքի հիման վրա գործող իրավական ներգործության միջոց։

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С АРЕСТОМ
ИМУЩЕСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Арнольд Варданян
Магистрант юридического факультета ЕГУ
________________________________
В статье обсуждаются основные вопросы, возникающие при аресте
имущества в ходе следствия как с точки зрения правовых норм, установленных
законодателем, так и с точки зрения подходов, принятых в правоприменительной практике. Автор представляет правовую неопределенность в связи с
институтом ареста имущества в ходе следствия.
По убеждению автора, правовая неопределенность основных вопросов,
поднятых в статье, может быть разрешена, исходя из соображений защиты
основополагающих прав и свобод человека, закрепленных в Конституции РА и
Европейской конвенции.
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MAIN ISSUES RELATED TO THE ARREST OF PROPERTY
IN CRIMINAL PROCEDURE
Arnold Vardanyan
Masters Decree student at the YSU Faculty of Law
____________________________

In the submitted article, the author discusses the issues that arise from the arrest
of property during investigations both from the perspective of legal norms as defined
by the legislator and the perspective of approaches adopted in law enforcement
practice. The author discusses the existing legal uncertainty as regards the practice of
arresting property during investigations.
The author has a strong belief that the legal uncertainty of the issues raised in the
article can be overcome, departing from the considerations of the protection of the
person’s fundamental rights and freedoms as reserved in the RA Constitution and the
European Convention.

Բանալի բառեր – գույքի արգելադրում, գույքի վրա կալանք դնել, սեփականության անձեռն-

մխելիություն, դատարանի որոշում, տուժող
Ключевые слова: арест имущества, наложение ареста, неприкосновенность имущества,

решения суда, пострадавший.
Key words: arrest of property, imposition of an arrest, inviolability of property, judicial decision,
injured.

140

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù
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 ունենան 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։

