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ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
___________________________________

Ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցող քաղաքական, կրոնական, իրավական և ընդհանրապես սոցիալական գործընթացները իրենց բնակության վայրերից
մարդկանց հարկադրաբար տեղահանելու պատճառ են դառնում, որոնք անմիջականորեն հակասում են այդ անձանց կամահայտնությանը` վերջիններիս վերածելով փախստականների։ Այդ մարդիկ, լքելով իրենց բնակավայրերը, հաճախ ստիպված են լինում նաև հատել այլ պետությունների սահմանները, որն էլ իր հերթին
հանգեցնում է բռնությունների, հետապնդումների: Այդտեղից էլ համապատասխան
պետության իրավասու մարմինների և փախստականների միջև ծագում են որոշակի
իրավահարաբերություններ (այդ թվում նաև` քրեաիրավական): Այսինքն` փախստականների իրավունքը սերտորեն առնչվում է քրեական իրավունքին: Փախստականի կարգավիճակ չունեցող անձանց կողմից որոշակի գործողություններ կատարելու համար նախատեսված քրեաիրավական բացասական հետևանքների օրինակ է պետական սահմանն ապօրինի հատելու հանցակազմի առկայությունը
փախստականի կամ ապաստանի իրավունք հայցողի կարգավիճակ չունեցողի համար:
ՀՀ քրեական օրենսգիրքը պարունակում է մի շարք հանցակազմեր, որոնք այս
կամ այն կերպ վերաբերում են այնպիսի սոցիալական խմբին, ինչպիսիք են փախստականները: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 329-րդ հոդվածով («Պետական սահմանն
ապօրինի հատելը») սահմանված հանցակազմը հատուկ քննարկման կարիք ունի,
քանի որ փախստականի և իրավասու պետական մարմինների միջև ծագող իրավահարաբերությունները հաճախ պայմանավորված են առանց իրավական պահանջների պահմպանմամբ սահմանի հատմամբ, երկրորդ՝ ներպետական և միջազգային իրավական ակտերի միջև առկա են որոշ հակասություններ, որոնք հարթելու
անհրաժեշտություն կա:
Այսպես, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 329-րդ հոդվածի համաձայն` պատասխանատվություն է առաջադրվում՝
1) առանց սահմանված փաստաթղթերի ՀՀ պահպանվող պետական սահմանը հատելու համար,
2) առանց պատշաճ թույլտվության ՀՀ պահպանվող պետական սահմանը հատելու համար:
ՀՀ օրենսդիրը սահմանել է տվյալ հանցակազմը որակյալ դարձնող հետևյալ
հանգամանքները. մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ կամ
կազմակերպված խմբի կողմից կամ բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու
սպառնալիքով արարքը կատարելը:
«Պետական սահմանի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի համաձայն` պետական սահմանն այն գիծն է և այդ գծով անցնող այն ուղղահայաց մակերևույթը, որոնք
որոշում են ՀՀ տարածքի՝ ցամաքի, ջրերի, ընդերքի, օդային տարածության շրջա-
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նակները :
Պետական սահմանի առկայությունը պետության կարևորագույն հատկանիշներից է, որի վրա պետությունն իրականացնում է իր տարածքային գերիշխանությունը: Պետական սահմանի անձեռնմխելիությունը պետության տարածքային ամբողջականության կարևոր պայմաններից է: Դրա համար էլ օրենքը պատասխանատվություն է սահմանում պետական սահմանի անձեռնմխելիության դեմ կատարված
ոտնձգությունների համար2: Այսպիսով, քննարկվող հանցակազմի օբյեկտը պետական սահմանի անձեռնմխելիության պաշտպանության հետ կապված հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմից սույն հանցակազմը դրսևորվում է գործողությամբ, այն է՝ առանց սահմանված փաստաթղթերի կամ առանց հատուկ թույլտվության ՀՀ պահպանվող պետական սահմանը հատելու (և´ մուտք գործելու, և´ մեկնելու) միջոցով:
Հանցակազմը ձևական է, ուստի հանցագործությունն ավարտված համարելու
համար բավական է, որ անձը հատի սահմանը` մուտք գործելու կամ մեկնելու միջոցով:
Հանցակազմի սուբյեկտիվ կողմը բնութագրվում է միայն ուղղակի դիտավորությամբ: Այսինքն` մեղքի առկայության համար բավարար է այն, որ անձը գիտակցում է, որ հատում է պետական սահմանը: Հակառակ պարագայում, օրինակ` մոլորվելու կամ անզգուշությամբ սահմանը հատելու այլ դեպքերում, հանցակազմը
բացակայում է:
Սույն հանցակազմի սուբյեկտ կարող են լինել 16 տարին լրացած անձինք:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի քննարկվող հոդվածը բացառություն է սահմանել
նույն հոդվածի 3-րդ մասով: Մասնավորապես նշվել է, որ հոդվածի գործողությունը
չի տարածվում այն դեպքերի վրա, երբ ՀՀ Սահմանադրությամբ և ՀՀ օրենսդրությամբ վերապահված ապաստանի իրավունքից օգտվելու համար օտարերկրյա քաղաքացին կամ քաղաքացիություն չունեցող անձն առանց սահմանված փաստաթղթերի կամ առանց պատշաճ թույլտվության մուտք է գործում ՀՀ:
ՄԱԿ-ի 1951թ. «Փախստականների կարգավիճակի մասին» կոնվենցիայի3 (այսուհետ՝ Կոնվենցիա) 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` պայմանավորվող պե-

տությունները պատժամիջոցներ չեն կիրառում այն փախստականների ապօրինի
մուտքի կամ ներկայության կապակցությամբ, ովքեր ուղղակիորեն գալով այն տարածքից, որտեղ նրանց կյանքը կամ ազատությունը վտանգվում էր 1-ին հոդվածի իմաստով, մուտք են գործում իրենց տարածք կամ գտնվում են այնտեղ առանց թույլատրության, պայմանով, որ նրանք անձամբ, առանց ձգձգման, ներկայանան իշխանություններին և մատնանշեն իրենց ապօրինի մուտքի կամ գտնվելու հիմնավոր
պատճառ։
ՀՀ Սահմանադրության 54-րդ հոդվածի համաձայն` քաղաքական հետապնդման ենթարկվող յուրաքանչյուր ոք ունի Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական ապաստան հայցելու իրավունք: Քաղաքական ապաստանի տրամադրման
կարգը և պայմանները սահմանվում են օրենքով4:
1

Տե´ս ՀՀՊՏ 2001.12.25/41(173)։
Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք։ Հատուկ մաս (չորրորդ
հրատարակություն՝ փոփոխություններով և լրացումներով)․- Եր․։ ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ. 966967:
3
Տե´ս ՄՊՀՀՊՏ 2008 (Հատուկ թողարկում):
4
Տե´ս ՀՀՊՏ 2015.12.21 (Հատուկ թողարկում)։
2
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Իսկ ահա ապաստանի և ապաստան հայցողի սահմանումները տրված են
«Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքի՝ համապատասխանաբար
2-րդ և 5-րդ հոդվածներով։ Մասնավորապես` ապաստանը օտարերկրյա քաղաքացուն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձին Հայաստանի Հանրապետությունում
շնորհված պաշտպանություն է, որը երաշխավորում է նրա նկատմամբ չվերադարձնելիության սկզբունքի կիրառումը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում փախստական ճանաչված անձանց` Կոնվենցիայով, «Փախստականների և
ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության այլ իրավական ակտերով շնորհված բոլոր իրավունքները։ Ապաստան հայցողն այն օտարերկրյա քաղաքացին կամ քաղաքացիություն չունեցող անձն է, ինչպես նաև Կոնվենցիան ստորագրած որևէ պետության կողմից փախստական ճանաչված անձը,
որը Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանի հայց է ներկայացրել:
Անհրաժեշտ է նշել, որ «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքի
28-րդ հոդվածի համաձայն` ապաստան հայցողները և փախստականները ՀՀ ապօրինի մուտք գործելու կամ գտնվելու համար չեն ենթարկվում քրեական կամ վարչական պատասխանատվության1:
Սա, ըստ էության, որոշակի կատեգորիայի անձանց լրիվ կամ մասնակի ազատումն է քրեական պատասխանատվությունից ու պատժից և կարող է դիտարկվել
որպես իրավական պետությունում որոշակի սոցիալական գործոնների հետևանքով
առաջացող երևույթների նկատմամբ պետության կողմից դրսևորվող մարդասիրական քայլ։
Այստեղ հարց է առաջանում այն մասով, որ, օրինակ, եթե փախստականը չի
ցանկանում ապաստան հայցել ՀՀ-ում, այլ մուտք է գործել ՀՀ տարածք՝ այլ երկիր
տեղափոխվելու նպատակով, ապա արդյոք նա կարող է օգտվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի արտոնյալ պայմանից։ Այս հարցին բացասական պատասխան տալու
դեպքում առաջ է գալիս քրեաիրավական ներպետական օրենսդրության և փախստականների վերաբերյալ իրավական ակտի, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրի նորմերի (Կոնվենցիային և 1967թ. «Փախստականների կարգավիճակի մասին» արձանագրության2) հակասության խնդիրը։
Կիրառելով տեքստային իրավամեկնաբանության ռազմավարության` օրենսդրի կամքի բացահայտման մեթոդը՝ ակնհայտ է դառնում, որ գործող օրենսդրության
պարագայում, ըստ էության, ՀՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված արտոնությունից օգտվելու հնարավորություն ստանում են միայն այն անձինք, ովքեր ցանկանում են օգտվել ապաստանի իրավունքից, որն էլ բերում է ՀՀ միջազգային իրավական ակտերով ստանձնած պարտավորությունների փաստացի չկատարմանը կամ
առնվազն ներպետական օրենսդրության և միջազգային իրավական ակտերի հակասությանը, որն էլ իր հերթին իրավական անորոշություն է առաջացնում: Անհրաժեշտ է այստեղ նշել, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագիծը3, որը դրվել է շրջանառության մեջ, քննարկվող հանցակազմին անդրադարձել է 436-րդ հոդվածում, որի 5-րդ մասում որպես արտոնյալ պայման է նախատեսել այն, որ նշված հոդվածի
գործողությունը չի տարածվում թրաֆիքինգից տուժած անձի վրա, որը համագործակցում է իրավապահ մարմինների հետ, ինչպես նաև ապաստան հայցողի և
փախստականի վրա: Ուստի այս ձևակերպումը լիովին արտացոլում է այն խնդիր1

Տե´ս ՀՀՊՏ 2009.01.14/2(668):
Տե´ս ՀՀԱԳՆՊՏ 2004.12.20/4(12)։
3
Տե´ս https://www.e-draft.am/projects/496,ժամը 22:11, 06.11.2017թ․։
2
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ները, որ կարող են առաջանալ գործող օրենսդրության պարագայում և միտված է
ՀՀ կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերի նորմերի պահպանմանը և
քրեաիրավական հարաբերություններում իրավական որոշակիության հաստատմանը ներկա ժամանակաշրջանում այնպիսի կարևոր սոցիալական երևույթի նկատմամբ, ինչպիսին փախստականների իրավունք է:
Պետք է նշել, որ նմանատիպ փոփոխություններ կատարվել են նաև այլ երկրների օրենսդրություններում, որոնք մաս են կազմել Կոնվենցիային: Այսպես, օրինակ, Բելառուսի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 371-րդ հոդվածը («Բելառուսի Հանրապետության պետական սահմանն ապօրինի հատելը») պարունակում
է ծանոթագրություն այն մասին, որ համապատասխան հոդվածի գործողությունը չի
տարածվում այն օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց վրա, որոնք միջնորդում են Բելառուսի Հանրապետությունում փախստականի
կարգավիճակ կամ լրացուցիչ պաշտպանություն կամ ապաստան ստանալու համար1:
Ուկրաինայի քրեական օրենսգրքի 331-րդ հոդվածի («Պետական սահմանն ապօրինի հատելը») 4-րդ մասը սահմանում է, որ համապատասխան հոդվածի գործողությունը չի տարածվում օտարերկրացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց վրա, որոնք Ուկրաինա են ժամանել երկրի սահմանադրությանը համապատասխան ապաստանի իրավունքի օգտագործման համար, փախստականի կարգավիճակ ստանալու նպատակով, ինչպես նաև անձանց վրա, ովքեր մարդկանց
առևտրի հանցագործության զոհ են դարձել2:
Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 344-րդ հոդվածի («Վրաստանի պետական
սահմանն ապօրինի հատելը») ծանոթագրության համաձայն` համապատասխան
արարքի համար քրեական պատասխանատվությունից ազատվում են այն օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ովքեր Վրաստան
են եկել անմիջապես այն տարածքներից, որտեղ իրենց կյանքին կամ ազատությանը վտանգ էր սպառնում՝ նախատեսված ՄԱԿ-ի 1951թ. «Փախստականների կարգավիճակի մասին» կոնվենցիայի 1-ին հոդվածով, և որոնք Վրաստանում են
գտնվում առանց թույլտվության և Կոնվենցիային ու Վրաստանի օրենսդրությանը
համապատասխան իշխանություններից հայցում են ապաստան` պայմանով, որ առանց հապաղելու ներկայանան իշխանության մարմիններին և ներկայացնեն անհրաժեշտ բացատրություններ անօրինական մուտքի կամ Վրաստանում գտնվելու
վերաբերյալ, և իրենց արարքներում այլ հանցագործության հատկանիշներ առկա
չլինեն, ինչպես նաև նշված արարքները կատարած անձինք, որոնք եղել են մարդկանց առևտրի (թրաֆիկինգի) զոհ մինչև նման կարգավիճակի ձեռքբերումը3:
Այնուամենայնիվ, ակնհայտ է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագիծը շատ ավելի համահունչ է Կոնվենցիային, քան Վրաստանի քրեական օրենսգիրքն է նախատեսել՝ հաշվի առնելով հենց այն հանգամանքը, որ արտոնությունից օգտվելու
պայման է հանդիսանում Վրաստանում ապաստանի իրավունքը հայցելը, ինչը չի
լուծում այն խնդիրները, որ բարձրացվել են մեր կողմից:
Այսպիսով, գործող ՀՀ քրեական օրենսգրքի 329-րդ հոդվածի 3-րդ մասի տառացի մեկնաբանության համաձայն, պետական սահմանն ապօրինի հատելու հան1

Տե´ս http://xn----ctbcgfviccvibf9bq8k.xn--90ais/statya-371, ժամը 15:19, 30,10,2017թ.:
Տե´ս http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/6119-statya-331nezakonnoe-peresechenie-gosudarstvennoj-granicy, ժամը 15:35, 30,10,2017թ.:
3
Տե´ս https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426, ժամը 13,28-ին, 30,10,2017թ.:
2
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ցակազմի գոյության մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն այն դեպքում, երբ
հստակ պարզված կլինեն ենթադրյալ իրավախախտի կողմից պետական սահմանը
հատելու (մուտք գործելու) իրական շարժառիթները և նպատակը: Մասնավորապես, եթե դրանք վերաբերում են ապաստանի իրավունք հայցելուն, ապա ՀՀ քրեական օրենսգրքի 329-րդ հոդվածով սահմանված հանցագործության մասին խոսք լինել չի կարող, ուստի և ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով կա´մ չպետք է հարուցվի քրեական գործ, կա´մ հարուցված քրեական գործով վարույթը ենթակա է կարճման հանցադեպի բացակայության հիմքով:
Ի տարբերություն գործող քրեաիրավական կարգավորումների՝ Կոնվենցիայի
31-րդ հոդվածը որպես իրավական նպատակ նախատեսել է պատժամիջոցներ
չկիրառելը այն փախստականների նկատմամբ «..., ովքեր ուղղակիորեն գալով այն

տարածքից, որտեղ նրանց կյանքը կամ ազատությունը վտանգվում էր 1-ին հոդվածի իմաստով (այն է՝ մինչև 1951թ. հունվարի 1-ը տեղի ունեցած իրադարձությունների և ռասայի, կրոնի, քաղաքացիության, որոշակի սոցիալական խմբի կամ քաղաքական կարծիքի հարելու պատճառով հետապնդվելու հիմնավորված երկյուղի
հետևանքով գտնվում է իր քաղաքացիության երկրից դուրս և անկարող է կամ,
նման երկյուղի պատճառով, չի ցանկանում օգտվել այդ երկրի պաշտպանությունից, կամ նա, ով, չունենալով քաղաքացիություն և նման իրադարձությունների
հետևանքով գտնվելով իր նախկին մշտական բնակության երկրից դուրս, անկարող
է կամ, նման երկյուղի պատճառով, չի ցանկանում վերադառնալ այնտեղ) առանց
ձգձգման, ներկայանան իշխանություններին և մատնանշեն իրենց ապօրինի մուտքի
կամ գտնվելու հիմնավոր պատճառ»:
Այսպիսով, Կոնվենցիան «պատժամիջոցներ» չկիրառելը պայմանավորում է
նրանով, որ անձը սահմանը հատում է առանց համապատասխան թույլտվության
կամ մնում է երկրում առանց դրա այն դեպքերում, երբ նպատակ է հետապնդում
փրկել իր կյանքը կամ ազատությունը, որը վտանգվել էր որոշակի ժամանակահատվածում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով կամ որոշակի ռասսայի, կրոնի, քաղաքացիության, սոցիալական խմբի կամ քաղաքական կարծիքի
հարելու պատճառով:
Այսինքն՝ փախստականը կարող է ընդհանրապես պատկերացում անգամ չունենա ապաստանի իրավունքի կամ նման իրավունք հայցելու ո´չ իրավական մեխանիզմների և ո´չ էլ նման իրավունքի գոյության մասին, սակայն, ըստ Կոնվենցիոն
կարգավորումների, պետք է իրենց գտնվելու երկրում «պատժամիջոցների» չենթարկվեն:
Այսպիսով, պետք է նշել, որ Կոնվենցիայի 31-րդ հոդվածը, ի հավելումն
փախստականների՝ պետության տարածք մուտք գործելու կամ գտնվելու նպատակին, նախատեսում է նաև «առանց ձգձգման» իշխանության մարմիններին ներկայանալու և իրենց ապօրինի մուտքի կամ գտնվելու հիմնավոր պատճառ մատնանշելու պայմաններ, որպեսզի համապատասխան պետությունները «պատժամիջոցներ» չկիրառեն:
Այստեղ անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ «առանց ձգձգման ներկայանալու» պահանջը գնահատողական կատեգորիա է, և դատարանները յուրաքանչյուր
առանձին վերցրած իրավիճակում իրավական վեճ առաջացած լինելու դեպքում
պետք է գնահատման ենթարկեն ենթադրյալ իրավախախտում կատարած անձի`
սահմանը հատելու և իշխանության մարմիններին ներկայանալու միջև ընկած ժամանակային խզման հիմնավորվածության հարցը։ Այսպես, օրինակ, Ջաբարին ընդ-
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դեմ Թուրքիայի գործով Եվրոպական դատարանը նշել էր, որ դիմումատուին քաղաքական ապաստան տրամադրելու հարցում մերժելը միայն ժամանելուց հետո 5օրյա ժամկետում չներկայացնելու պատճառաբանությամբ՝ հաշվի չառնելով նրա
փաստացի վախը վերադառնալու իր ծագման երկիր, ինչպես նաև այդքան կարճ
ժամկետներ սահմանելը հակասում են մարդու իրավունքների հիմնարար
սկզբունքներին, որոնք ամրագրված են Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածում1։
Այսպիսով, «առանց ձգձգման» չափանիշի գնահատման համար հարկ է հաշվի
առնել դեպքի անհատական հանգամանքները, ինչպիսիք կարող են լինել ինչպես
անձի ֆիզիկակենսաբանական, այնպես էլ նրա հոգեբանական առանձնահատկությունները, մասնավորապես` իրավագիտակցության մակարդակը, նյարդային
վիճակը, լեզվական խնդիրները, նախկին կենսափորձից բխող իշխանության ներկայացուցիչների հանդեպ վստահության մակարդակը և այլ անհատական հանգամանքները2։
Ավելին, պետք է նշել, որ «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքը ի դեմս 28-րդ հոդվածի, փախստականների և ապաստան հայցողների համար
քրեական կամ վարչական պատասխանատվության չենթարկվելու արգելք սահմանելով, ընդհանրապես չի անդրադառնում փախստականների կամ ապաստան հայցողների` ՀՀ մուտք գործելու կամ գտնվելու ո´չ նպատակներին և ո´չ էլ այն պայմաններին, որ առկա են Կոնվենցիայի 31-րդ հոդվածում։
Ըստ էության, միջազգային պայմանագրերը սահմանում են իրավունքների
պաշտպանության ներքևի սանդղակը, որից ներքև իջնելն անթույլատրելի է, իսկ ահա եթե պետությունները սահմանում են իրավունքների պաշտպանության ավելի
բարձր չափանիշներ, տրամադրում են ավելի շատ երաշխիքներ, ապա նման դեպքերում պետք է գործեն ներպետական իրավական կարգավորումները։ Ինչպես
նշում է ՄԻԵԴ-ն իր նախադեպային վճիռներում, իրավունքների պաշտպանության
Կոնվեցիոն համակարգը միայն սուբսիդիար է ազգային համակարգերին3։
Այսպիսով, փախստականների իրավունքների միջազգային իրավական կարգավորումները՝ համադրված ներպետական իրավական կարգավորումների հետ,
խիստ արդիական են դարձրել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 329-րդ հոդվածի 3-րդ մասում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը՝ դրանով իսկ իրավական
որոշակիության բարձր մակարդակի բարձրացնելով աշխարհաքաղաքական ներկա ժամանակաշրջանում այնպիսի զգայուն մի սոցիալական խմբի իրավունքները,
ինչպիսին են փախստականները։

1

Տե´ս Ջաբարին ընդդեմ Թուրքիայի, ՄԻԵԴ, թիվ 40035/98, վճիռ 11,07,2000թ․, կետ 40։
Տե´ս UNHCR comments on the Draft New Criminal Code of the Republic of Armenia with
particular reference to the wording of Article 329(3) of the existing Criminal Code UNHCR
comments on the Draft New Criminal Code of the Republic of Armenia with particular reference
to the wording of Article 329(3) of the existing Criminal Code
3
Տե´ս https://www.google.am/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=
8&ved=0ahUKEwj2rvKhz6rXAhUEDOwKHdR-BQ0QFggyMAE&url=http://at.gov.lv/files/
uploads/files/docs/conferences/protectionconf/jociene-galigais.doc&usg=AOvVaw2U5rGBgZ5
FIBYUg5IBRNAB
2
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ЗАЩИТА БЕЖЕНЦЕВ В КОНТЕКСТЕ УГОЛОВНОГО
КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Арсен Никогосян
Судья суда первой инстанции общей юрисдикции города Еревана,
доцент кафедры гражданского процесса ЕГУ,
кандидат юридических наук
__________________________________

В статье был рассмотрен ряд вопросов, которые связаны с уголовной защитой беженцев в конетексте применения 329-й статьи Уголовного кодекса РА –
''Незаконное пересечение государственной границы''. Автор, изучив особенности
вышеупомянутого преступления, а также содержание понятий ''убежище'' и ''проситель убежища'', предусмотренных законодательством РА, попытался выяснить, в какой мере действующее законодательство РА обеспечивает для данной
категории лиц возможность воспользоваться уголовно-правовой неприкосновенностью в случае незаконного пересечения границы, согласно минимальным гарантиям, предусмотренным международными правовыми актами.

THE PROTECTION OF REFUGEES IN THE CONTEXT OF
THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Arsen Nikoghosyan
Judge of the First Instance Court of General Jurisdiction of Yerevan,
Docent at the YSU Chair of Civil Procefure,
Candidate of Ledal Sciences
___________________________

In the article the author has examined a number of issues that are related to the
protection of the rights of the refugees in the context of Article 329 of the Criminal
Code of the RA (“Illegal state border crossing”). Analyzing the elements of the
abovementioned crime, as well as the concepts of "shelter" and "seeking asylum"
according to the legislation of the RA, the author has made an attempt to explain if the
legislation of the RA provides the minimum guarantees of international legal acts
referring to the criminal immunity of the people of abovementioned catagories in the
cases of illegally crossing the state border.
Բանալի բառեր – փախստական, քրեական օրենսգիրք, փախստականների իրավունք,
քրեաիրավական պաշտպանություն, ապօրինի մուտք, ապաստան, ապաստանի իրավունք
հայցող, պետական սահմանն ապօրինի հատելը, «առանց ձգձգման» չափանիշ
Ключевые слова – беженец, уголовный кодекс, права беженцев, уголовно-правовая
защита, незаконный въезд, убежище, проситель убежища, незаконное пересечение
государственной границы, критерий «Без задержки»
Key words: refugee, criminal code, refugee rights, criminal-legal protection, illegal entry,
asylum, asylum seeker, illegally crossing the state border, "Without delay" criterion
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ПРОБЛЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Геворг Исраелян
Кандидат юридических наук, доцент
__________________________

Индивидуaльное предупреждение преступлений – это одно из напрaвлений
предупреждения преступности, которaя предполaгaет рaзрaботку комплексa эффективных мер для воздействия нa причины и условия противопрaвного (преступного) поведения конкретного лицa и их длительную реaлизацию. При этом
возможность совершения преступления предупреждaется не только устрaнением внутренних (субъективных, личностных), ноaи внешних (объективных) фaкторов, способствующих принятию решения о совершении преступления1. Следовательно, индивидуaльнaя предупредительнaя работa должнa состоять из двух
групп мероприятий: мероприятия, которые направлены нa оказaние воздействия
по отношению лиц, склонных совершить преступления, и мероприятия, которые
нaпрaвленыaна оказание воздействия по отношению неблагоприятной микросреды, которaя отрицательно влияет нa лиц, склонных совершить преступления.
Первaя группa мероприятий предполагает учет лиц, склонных совершить
преступления, их изучение, прогнозированиеaиндивидуального преступного поведения, плaнирование и осуществление предупредительных мер.
Отношения, связaнные с учетом лиц, склонных совершить преступления, и
проведением индивидуaльных предупредительных работ регламентировaны
постaновлением Прaвительства Республики Армения N 1254-Н от 06 ноября
2014 года ՙОб утверждении положения оргaнизации деятельности общинной полиции при Прaвительстве Республики Армения и о признaнии утрaтивший силу
постановления Прaвительства Республики Армения N 1233-Н от 18 aвгуста 2006
года՚2.
Содержaние индивидуaльных предупредительных мероприятий можно определить после изучения лицa, склонного к совершению преступлений, и прогнозировaния его индивидуaльного поведения.
Изучение лицa, склонного к совершению преступления – это процесс выявления его социально-демогрaфических признаков, индивидуальныхaпсихологических особенностей, aнтиобщественных склонностей, данных о противопрaвном поведении и фaкторах, способствующих этому поведению, данных о нaличии преступного опыта, болезней и т.д. Для изучения лицa используются следующие методы: изучение документов; aнализ поведения лица; изучение микросреды; беседы с людьми, которые хорошо знают дaнного человека и т.п.3.
1

См.: Саркисов Г.С. Индивидуальная профилактика преступлений. – Ер.: Айастан, 1986.
С. 11-15.
2
ՀՀՊՏ 2014.11.19/63(1076).1. Հոդ. 1044.7.
3
См.: Предупреждения преступлений и административных правонарушений органами
внутренних дел: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностьям
ՙЮриспруденция՚ и ՙПравоохранительная деятельность՚ / Под ред. Кикотя В.Я.,
Лебедева С.Я. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. С. 133-135.
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Прогнозировaние индивидуального поведения предстaвляет собой специально оргaнизованную деятельность, целью которойaявляется определить
наиболее вероятные вaриaнты поведения конкретного лицa. Прогнозировaние
имеет следующий мехaнизм: aнaлизируется поведение лицa в прошлом и
нaстоящем, учитывая информaцию об общих закономерностях формировaния
личности, о состоянии микросреды лицa, о наличии или отсутствии факторов,
способствующих или препятствующих совершению преступления и т.п., на основе чего соответствующий субъект приходит к заключению о вероятности совершения или не совершения лицом преступления в определенном периоде времени1.
Анaлиз основных положений зaконодательных aктов в сфере индивидуального предупреждения преступлений показывает, что индивидуaльное предупредительное воздействие по отношению лица, склонного к совершению преступления, осуществляется методaмиaубеждения, окaзaнияaпомощи и принуждения.
Метод убеждения предполaгaет оказaние всестороннего влияния, с целью
обеспечить прaвомерное поведениеaлица, который нaходится на учете. Метод
убеждения достигнет своей цели, если в результaте его применения лицо, которое нaходится на учете, придет к тем зaключениям, в прaвоте которых нужно было его убедить 2 . Анaлиз пункта 30 вышеукaзaнного постaновления Прaвительствa приводит к зaключению, что основной формой реaлизaции этого методa являются регулярные встречи с подучетным и проведение с ним воспитaтельных бесед.
В постaновлении Прaвительствa Республики Армения N 1039-Н от 27 мaрта
2008 года ՙОб утверждении госудaрственной прогрaммы предупреждения
преступлений в Республике Армения՚3 предусмотрены меры окaзaния помощи:
меры обеспечения зaнятости и воспитaния детей из социально неблагополучных
семей; трудоустройство лиц, освобожденных от отбывания нaкaзaния и т.п. Осуществление дaнных мер предполaгает сотрудничество прaвоохранительных органов и служб социaльной защитыaнaселения, центров социaльной реaбилитации, общественных оргaнизaций и т.п.
Метод принуждения реaлизуетсяaпрaвоохранительными оргaнами. Нaпример, 1-ая статья зaкона Республики Армения ՙО полиции՚ (принят 16.04.2001)4
нaделяет полицию прaвом применения принуждения для решения свои зaдач.
Эффективными являются меры aдминистративного принуждения, особенно меры aдминистративного пресечения (aдминистрaтивное зaдержание и т.д.) и
aдминистрaтивные взыскaния (конфискaция предметa, явившегося орудием совершения или предметом или непосредственным объектом aдминистрaтивного
прaвонарушения и т.д.).
К уголовно-правовым мерам индивидуaльногоaпредупреждения преступле1

См.: Кирилов Д.А. Определение круга объектов индивидуальной профилактики
преступлений //Совершенствование деятельности органов внутренних дел в условиях
решительного усиления борьбы с преступностью /Сб. статей адьюнктов и соискателей/. –
М.: ВЮЗШ МВД СССР. 1990. С. 162-163.
2
См.: Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности: Учебное пособие. – М.: ТК Велби, 2003. С. 114-115.
3
ՀՀՊՏ 2008.10.01/60(650). Հոդ. 1024.
4
ՀՀՊՏ 2001.05.31/15(147). Հոդ.378.
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ний относится уголовное нaкaзaние. Так, при нaличии состава преступления
можно привлечь лицо к ответственности зa преступление небольшой тяжести,
тем сaмым предотвратить тяжкое преступление.
Вторая группа мероприятий нaпрaвлена нa предупреждение: отрицaтельного влиянияaмикросреды по отношению лицa, которое не совершило прaвонарушений, но может совершить, так как в его микросредеaесть люди, которые являются носителями aнтиобщественных взглядов и совершают правонaрушения;
отрицательного влияния микросреды по отношению лицa, которое совершaет
прaвонaрушения и нaходится в постоянном общении с лицaми, неблагоприятно
влияющими нa него; отрицательного влияния микросреды по отношению лицa,
которое отбыло нaкaзaние и вышло наaсвободу. Для решения этих зaдaч вышеупомянутыми методами необходимо:
- устрaнить aнтиобщественные представления, убеждения и взгляды лиц,
которые неблaгоприятноaвлияют на других;
- в микросредеaсоздaть тaкие условия, которые исключaт возможность неблaгоприятного влияния на окружающих со стороны тех лиц, которые совершают
противопрaвные деяния;
- вовремя решать конфликтные ситуации в семейно-бытовойaсфере;
- обеспечить в микросреде положительноеaвлияние, рaзвить положительные обычаи, привычки, нрaвы и т.п.1
Нaше исследование прaвовых основ индивидуaльного предупреждения преступлений покaзало, что прaвовое регулировaние этой деятельности имеет множество пробелов и неточностей. Так, во 2-ой статье зaкона Республики Армения
ՙО полиции՚, которaя предусматривает задачи этого правоохрaнительного
оргaнa, нет упоминаний об индивидуaльном предупреждении преступлений. 2-ой
пункт 1-ой части упомянутой статьи в качестве задачи полиции предусматривает
профилактику, предотвращение и пресечение преступлений и aдминистрaтивных прaвонарушений2. Как известно, профилaктикa, предотврaщение и пресечение являются нaправлениями специального предупреждения преступлений.
Следовaтельно, в вышеуказанный пункт необходимо внести следующее изменение: ՙ… обеспечить: … 2) специальное и индивидуaльное предупреждение
преступлений и aдминистрaтивных прaвонарушений. …՚.
В приложении постaновления Прaвительства Республики Армения N 1254-Н
от 06 ноября 2014 года ՙОб утверждении положения оргaнизации деятельности
общинной полиции при Прaвительстве Республики Армения и o признании утративший силу постaновления Прaвительства Республики Армения N 1233-Н от 18
1

См.: Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника (неблагоприятные влияния на личность в микросреде). Академия МВД СССР, М., 1975. С. 147.
2
Идентичная ситуация наблюдается также в 7-ом (цели и задачи полиции) и 8-ом
(функции полиции) пунктах приложения постановления Правительства Республики
Армения N 806-Н от 29 апреля 2004 года ՙОб утверждении устава полиции при
Правительстве Республики Армения՚, а также в 7-ом пункте (цели общинной полиции)
приложения постановления Правительства Республики Армения N 1254-Н от 06 ноября
2014 года ՙОб утверждении положения организации деятельности общинной полиции при
Правительстве Республики Армения и o признании утративший силу постановления правительства Республики Армения N 1233-Н от 18 августа N 2006 года՚.
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aвгустa 2006 годa՚ под зaглaвием VI (ՙФункции общинной полиции по профилактике преступлений и aдминистративных прaвонaрушений՚) предусмотрены меры
индивидуального предупреждения преступлений. С целью устрaнения данной
неточности необходимо вышеуказанное заглавие изменить в следующей
редaкции: ՙФункции общинной полиции по индивидуaльному предупреждению
преступлений и административных правонaрушений՚.
30-ый пункт того же прaвового aкта предусматривает: ՙЗaдaчей индивидуальных предупредительных рaбот является ограждение лиц, нaходящихся нa
учете, от совершения новых прaвонарушений путем осуществления системaтических встреч, рaзъястительных и иных рaбот в местах их жительства или учебы՚. Кaк уже отмечалось, объектом индивидуaльного предупреждения является
тaкже микросреда, которaя имеет негaтивное воздействие на лицо, которое может совершить прaвонарушение. Исходя из этого необходимо в 30-ом пункте
внести следующее изменение и дополнение: ՙЗaдaчей индивидуaльных предупредительных рaбот является огрaждение лиц, находящихся на учете, от совершения новых прaвонарушений путем оргaнизации систематических встреч с ними, а также с элементами микросреды, которые отрицательно влияют на них,
осуществление рaзъяснительных и иных работ в местах их жительства, учебы
или рaботы՚.
Таким образом, индивидуaльное предупреждение преступлений – это одно
из нaпрaвлений предупреждения преступности, которое предполaгает осуществить корректирующееaвоздействия по отношению лиц, склонных совершить преступления, и по отношениюaнеблaгоприятной микросреды, которая отрицательно влияет на лиц, склонных совершить преступления.

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Գևորգ Իսրայելյան
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
__________________________________

Հոդվածը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունում հանցագործությունների անհատական կանխարգելման հիմնախնդիրներին: Մասնագիտական գրականության և գործող օրենսդրության հիման վրա հեղինակը սահմանում է հանցագործությունների անհատական կանխարգելման հասկացությունը, բացահայտում
կանխարգելման քննարկվող ուղղության խնդիրները, օբյեկտները, սուբյեկտները,
բովանդակությունը: Հեղինակը մատնացույց է անում հանցագործությունների
անհատական կանխարգելման իրավական հիմքերում առկա բացերն ու անճշտությունները, առաջարկություններ ներկայացնում դրանց վերացման ուղղությամբ:
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FUNDAMENTALS OF INDIVIDUAL PREVENTION OF
CRIMES IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Gevorg Israyelyan
Candidate of Legal Sciences, Docent
____________________

The article is devoted to basic issues of individual prevention of crimes in the
Republic of Armenia. On the basis of professional literature and effective legislation
the author defines the concept of individual prevention of crimes, objects, subjects,
and content. The author points out existing gaps and inaccuracies on legal basis of
individual prevention of crimes, offers proposals to eliminate them.
Բանալի բառեր – հանցագործություններ, կանխարգելում, հանցագործությունների
անհատական կանխարգելում, անհատական հանցավոր վարքի կանխատեսում, համոզման
մեթոդ, հարկադրանքի մեթոդ:
Ключевые слова: преступления, предупреждение, индивидуальное предупреждения
преступлений, прогнозирование индивидуального поведения, метод убеждения, метод
принуждения.
Key words: crimes, prevention, individual prevention of crimes, anticipation of individual
criminal behavior, method of conviction, method of compulsion.
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Մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների տարատեսակ են համարվում
սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունները: Հանցագործությունների նշված խումբը տեսության մեջ ընդունված է
անվանել «եռական հանցագործություններ»1: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 18-րդ գլխի
138-142 հոդվածներում նախատեսված են սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցատեսակները: Դրանք հինգն են՝ բռնաբարությունը, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունները, սեռական հարաբերության
կամ սեքսուալ բնույթի գործողությունների հարկադրելը, սեռական հարաբերությունը տասնվեց տարին չլրացած անձի հետ կամ սեքսուալ բնույթի գործողություններ
կատարելը տասնվեց տարին չլրացած անձի նկատմամբ և անառակաբարո գործողությունները: Արևմտյան իրավունքում, մասնավորապես ԱՄՆ օրենսդրությամբ սեռական հանցագործություններ են բնորոշվում սեռական բռնության ցանկացած տեսակ, սեռական հարաբերություններ կամ վարք, որը տեղի է ունենում առանց տուժողի հստակ համաձայնության: Սեռական բռնության սահմանման մեջ ներառվում
են բռնի սեռական հարաբերությունները, բռնի սոդոմիան, անառակաբարո արարքները երեխաների նկատմամբ, անզգայացումը (հարբեցնելը, անօգնական վիճակի
մեջ դնելը և այդ վիճակն օգտագործելով՝ սեռական հարաբերությունը), այլ սեռական բռնությունը և բռնաբարության փորձը2:
Քրեական իրավունքի խորհրդային, ռուսական և հայրենական տեսությունը սեռական հանցագործությունների հասկացության և տեսակների այլ բնութագիր է
տալիս: Այսպես՝ Յա. Մ. Յակովլևը սեռական հանցագործությունները բնորոշել է որպես քրեական օրենքով նախատեսված հանրության համար վտանգավոր այնպիսի
արարքներ, որոնք ոտնձգում են հասարակության մեջ ձևավորված սեռական կենսակերպին բնորոշ սեռական հարաբերություններին և հանդիսանում են սուբյեկտի
կամ այլ անձի կողմից սեռական պահանջները բավարարելու նպատակով դիտավորությամբ կատարված սեքսուալ բնույթի գործողություններ` խախտելով տուժողի
սեռական իրավունքները կամ տարբեր սեռի անձանց միջև ձևավորված, նման
կենսակերպի համար բնական սեռական հարաբերությունները3: Ա.Ն. Իգնատովը,
քննադատելով սեռական հանցագործությունների նման բնորոշումը, նշում է, որ այդ
սահմանումը բացառում է ոչ սեքսուալ, օրինակ՝ վրեժի շարժառիթով կատարված,
1

Տե´ս օր.՝ Антонян Ю. М., Ткаченко А. А., Шостакович К. В. Криминальная сексология. Под
ред. Ю.М. Антоняна. - М.: Спарк, 1999.
2
https://www.justice.gov/ovw/sexual-assault
3
Տե´ս Яковлев Я. М. Половые преступления. Душанбе, 1969, էջ 64:
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հանրության համար վտանգավոր արարքների ճանաչումը որպես սեռական հանցագործություն: Նա նշում է նաև, որ բռնի արվամոլության և լեսբոսության քրեականացումից հետո ճիշտ չէ այն մոտեցումը, որ սեռական հանցագործությունները
ոտնձգում են տարբեր սեռի անձանց միջև տեղի ունեցող սեռական հարաբերությունների դեմ1: Վ.Պ. Ռեպինը սեռական հանցագործությունները բնորոշում է որպես
դիտավորյալ արարքներ, որոնք ոտնձգում են անչափահասների և մանկահասակների սեռական անձեռնմխելիության, ֆիզիկական և բարոյահոգեբանական բնականոն զարգացման, ինչպես նաև մեծահասակների սեռական ազատության՝
քրեական օրենքով պաշտպանվող հասարակական հարաբերությունների դեմ2: Ա.
Վ. Կորնևան նշում է, որ սեռական հանցագործությունների տեսակային (խմբային)
օբյեկտ է հասարակական հարաբերությունների ամբողջական համակցությունը,
որն ապահովում է անձի սեռական անձեռնմխելիությունն ու սեռական ազատությունը3: Վ.Ն. Կուդրյավցևը սեռական հանցագործությունների մասին խոսելիս նշում է,
որ հույժ կարևոր է հանցագործությունների այս խմբի օբյեկտի ճիշտ բնորոշումը,
ինչը թույլ կտա վեր հանել դրանց սոցիալ-քաղաքական էությունը, այն հիմնական
բարիքը, որոնց դեմ ոտնձգում են այս բնույթի հանցագործությունները: Քանի որ սեռական հարաբերությունները սեռական պահանջմունքների բավարարմանը միտված հասարակական հարաբերություններն են, հեղինակը կարծում է, որ սեռական
հանցագործությունների հիմնական օբյեկտը անձանց սեռական շահերի պաշտպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են4:
Մեր կարծիքով, նշված տեսակետը բավականաչափ խոցելի է, քանզի անչափահասների սեռական անձեռնմխելության պաշտպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերությունները անտեսվում են, և նրանց դեմ ուղղված սեռական
ոտնձգությունները դուրս են մնում քննարկման համատեքստից:
Տ.Վ. Կոնդրաշովան նշում է, որ սեռական դելիկտների ներքո պետք է հասկանալ քրեական օրենքով սահմանված հանրավտանգ այն արարքները, որոնք ենթադրում են տուժողի կամքին հակառակ կամ առանց նրա կամքը հաշվի առնելու
դիտավորությամբ սեռական բնույթի գործողությունների կատարում՝ բռնություն
գործադրելով, բռնություն գործադրելու սպառնալիքով կամ տուժողի անօգնական
վիճակն օգտագործելով5:
Տեսական գրականությունում առկա է մոտեցում այն մասին, որ ՀՀ քր. օր.-ի
142-րդ հոդվածով (անառակաբարո գործողություններ) նախատեսված հանցագործության հիմնական օբյեկտը երեխաների ֆիզիկական ու բարոյական զարգացումն
է: Իսկ անձի սեռական ազատությունը և սեռական անձեռնմխելիությունը չեն
ընդգրկվել հիմնական կամ լրացուցիչ օբյեկտում: Վերոշարադրյալը հաշվի առնելով՝ կարծում ենք, որ քր. օր.-ի 18-րդ գլխում տեղ գտած հանցագործությունների
տեսակային օբյեկտն ավելի լայն է, քան այն նշված է այդ գլխի վերնագրում: Այդ
հանցագործությունների տեսակային օբյեկտ են անձը և սեռական բարոյականութ-

1

Տե´ս Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. М., 1974, էջ 6:
Տե´ս Репин В.П. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / В.П. Репин. –
Юстицинформ, 2010. – С. 331.
3
Տե´ս Корнева А.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть.
4
Տե´ս Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. - М.: Госюриздат, 1960, էջ 79:
5
Տե´ս Кондрашова Т.В. Уголовная ответственность за понуждение к действиям сексуального характера // Юридический мир, 1999, № 3.
2
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յան կանոնների վրա հիմնված սեռական հարաբերությունների կենսակարգը :
Ընդհանուր առմամբ համաձայն լինելով նշված մոտեցմանը՝ հարկ է փաստել,
որ նշված հանցագործության օբյեկտի առումով, մեր կարծիքով, դրսևորվել է չափազանց ընդարձակ մեկնաբանություն՝ դրանում ներառելով նաև անձին: Այս պարագայում կարծես տարբերություն չի դրվում հանցագործության օբյեկտի և առարկայի միջև, ինչը կարող է տարամեկնաբանությունների տեղիք տալ:
Քննարկվող հանցագործությունների օբյեկտի ճիշտ որոշումը ունի ոչ միայն
տեսական, այլև գործնական կարևոր նշանակություն և կարող է մեծապես նպաստել հանցագործությունների ճիշտ որակմանը և համանման հանցատեսակներից
սեռական հանցագործությունների տարբերակմանը: Այսպես՝ ՀՀ քր. օր. հոդված
132-ի (Մարդու թրաֆիքինգը կամ շահագործումը) չորրորդ մասում նշվում է, որ
սույն հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի 132.2-րդ հոդվածով շահագործում
են համարվում այլ անձի` պոռնկության շահագործումը կամ սեքսուալ շահագործման այլ ձևերը, հարկադիր աշխատանքը կամ ծառայությունները, ստրկության կամ
ստրկությանը նմանվող վիճակի մեջ դնելը, առքը կամ վաճառքը, օրգանները կամ
հյուսվածքները վերցնելը: Այստեղ, ինչպես տեսնում ենք, ևս խոսքը այլ անձի սեռական շահագործման մասին է, որը ենթադրում է նաև բռնություն գործադրելով սեռական բնույթի տարբեր գործողությունների կատարում, սակայն այս պարագայում
գործ ունենք ոչ թե սեռական հանցագործության, այլ անձի ազատության, պատվի և
արժանապատվության դեմ ուղղված հանցանքի հետ, իսկ անձի սեռական անձեռնմխելիության և ազատության պաշտպանությանն ուղղված հասարակական
հարաբերություները համարվում են քննարկվող հանցագործության լրացուցիչ օբյեկտ:
Յուրաքանչյուր հասարակության գոյության և զարգացման համար կարևոր են
բնականոն սեռական հարաբերությունները: Որպես այդ հարաբերությունների անհրաժեշտ տարրեր հանդես են գալիս՝ տարբեր սեռի ներկայացուցիչները, հարաբերությունների կամավոր բնույթը, մասնակիցների սեռական հասունությունը, նրանց
միջև մոտ ազգակցական կապերի բացակայությունը, բնական սեռական հարաբերությունները և այլն: Ն.Ա. Օզովան նշում է, որ սեռական նորմալ հարաբերությունները ենթադրում են՝ 1) տարասեռություն, 2) սեռական հասունություն, 3) փոխադարձ համաձայնություն, 4) հաճույք ստանալու փոխադարձ ձգտում, 5) առողջությանը պատճառված վնասի բացակայություն, 6) այլ անձանց կամ հասարակությանը
պատճառված վնասի բացակայություն2:
Յուրաքանչյուր հասարակություն ընտրում է գոյություն ունեցող սեռական վարքագծի որոշակ՝ բարոյապես ընդունելի տեսակներ՝ մերժելով դրա այլ դրսևորումները: Սեռական վարքագծի ընդունելի նորմերը կարելի է համարել տվյալ հասարակության սեռական մշակույթ3:
Բնականաբար՝ քննարկվող հարաբերությունների ոչ բոլոր տարրերն են առնված քրեաիրավական պաշտպանության ներքո: Օրինակ՝ այժմ, ի տարբերություն
խորհրդային ժամանակաշրջանի, համասեռամոլությունը հանցագործություն չէ, եթե
1

Տե´ս Ղամբարյան Ա., Թումասյան Դ. Երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և սեռական
ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններն ու դրանց վարույթի առանձնահատկությունները (ձեռնարկ քննիչների համար): Երևան, 2015, էջ 18:
2
Տե´ս Озова H.A. Насильственные действия сексуального характера. - M., 2006, էջ 143.
3
Տե´ս Мусатов Д. Предупреждение сексуальной эксплуатации и растления малолетних и
несовершеннолетних в современной России // «Черные дыры» в Российском
Законодательстве. 2007. № 5. - С. 265, 266:
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իհարկե այն ունի կամավոր բնույթ և կապված չէ որոշակի տարիքի չհասած անձանց նկատմամբ կատարվող սեռական բնույթի գործողությունների հետ: Քրեաիրավական հարաբերությունների ոլորտից դուրս են նաև մոտ ազգակցական կապեր ունեցող անձանց միջև սեռական հարաբերությունները, չնայած դրանք կարող
են խիստ բացասական ազդեցություն ունենալ սերունդների համար՝ առաջացնելով
բազմաթիվ գենետիկ հիվանդություններ և շեղումներ: Սրանով է պայմնավորված
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 18-րդ գլխի վերտառության ընտրությունը՝ «Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ»:
Ակներև է, որ սեռական հանցագործությունների առումով քրեաիրավական պաշտպանության ներքո են գտնվում բացառապես անձի սեռական անձեռնմխելիությունը
և ազատությունը, իսկ սեռական կյանքի այլ ոլորտները կարգավորվում են հասարակական և սեռական բարոյականության նորմերով:
Այս հանցագործությունների տեսակային օբյեկտը անձի սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության ապահովմանն ուղղված հասարակական հարաբերությունների ամբողջությունն է: Որպես անմիջական օբյեկտ հանդես է գալիս
կոնկրետ անձի սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության ապահովմանն ուղղված հասարակական հարաբերությունը1: Ա. Ե. Յակուբովն առաջարկում
է սեռական որոշ հանցագործությունների դեպքում օբյեկտ դիտարկել տուժողի պատիվն ու արժանապատվությունը: Մասնավորապես՝ ըստ նրա, այս օբյեկտի դեմ են
ոտնձգում այն դեպքում, երբ հանցանքն իրականացվում է ոչ թե սեռական կարիքները բավարարելու, այլ այդ միջոցով անձին նվաստացնելու, պախարակելու, արատավորելու նպատակով2:
Սակայն կարելի է համաձայնել այն հեղինակների հետ, ովքեր պնդում են, որ
նման մանրամասնումն ավելորդ է, քանի որ բազմաթիվ հանցագործություններ (և
ոչ միայն սեռական) ոտնձգում են տուժողի պատվի ու արժանապատվության դեմ3:
Սեռական ազատությունը ինքնուրույն, սեփական կամքով իր զուգընկերոջը և
սեռական կրքերի բավարարման կոնկրետ ձևերը ընտրելու մարդու իրավունքն է:
Այս իմաստով որևէ մեկն իրավասու չէ պարտադրել նշված հարցերի սեփական լուծումը մեկ ուրիշին: Սեռական ազատությամբ օժտված են որոշակի տարիքի հասած (ֆիզիկապես և հոգեպես հասունացած) և մեղսունակ անձինք:
Սեռական անձեռնմխելիությունը մարդու իրավունքն է՝ զերծ մնալ սեռական
հարաբերությունների ոլորտ ներքաշվելուց: Մասնավորապես, մինչև տասնվեց
տարեկանները օժտված չեն սեռական ազատությամբ, և նրանց շահերը քրեական
օրենքով պաշտպանվում են այլ անձանց կողմից կատարվող սեռական ոտնձգություններից4:
ՀՀ Սահմանադրության հոդված 25-ի առաջին մասով սահմանվում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունք: Սեռական անձեռնմխելիության իրավունքը ֆիզիկական անձեռնմխելիության իրավունքի
անքակտելի տարր է: Միևնույն ժամանակ սեռական ազատության իրավունքը օրգանապես կապված է սեռական անձեռնմխելիության իրավունքի հետ, և եթե
1

Տե´ս Корнева А.В. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности/ Уголовное право РФ. Особенная часть. М.,1996. С 80.
2
Տե´ս Курс уголовного права. Том 3. Особенная часть/ Под ред. Г.Н. Борзенкова, B.C.
Комиссарова. М., 2002, էջ 227:
3
Տե´ս Уголовное право. Том 2. Особенная часть/ Отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Ульзеко. М., Юрайт, 2012, էջ 149:
4
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս (վեցերորդ հրատարակություն՝ փոփոխություններով և լրացումներով). Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 223:
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խախտվում է անձի սեռական անձեռնմխելիության իրավունքը, ապա դա միշտ
հանգեցնում է նաև սեռական ազատության իրավունքի խախտման:
Քննարկվող հանրավտանգ արարքները, բացի հիմնական անմիջական օբյեկտից, կարող են վնաս պատճառել նաև մի շարք այլ անմիջական օբյեկտների, ինչպիսիք են անձի կյանքի, ինչպես նաև ֆիզիկական և հոգեկան առողջության ապահովմանն ուղղված հասարակական հարաբերությունները և այլն: Այս հանացագործություններից տուժողներ կարող են լինել ինչպես արական, այնպես էլ իգական սեռի ներկայացուցիչները (ՀՀ քրեական օրենսդրության ներկա իրավակարգավորմամբ բռնաբարությունից տուժող կարող է լինել միայն իգական սեռի ներկայացուցիչը, սակայն, մեր կարծիքով, օրենսդրական հետագա զարգացումները կհանգեցնեն այս մոտեցման վերանայմանը)1, անչափահասները և մանկահասակները: Որպես տուժող կարող են հադես գալ թե´ գործունակ և թե´ անգործունակ անձինք:
Այսպես՝ սեռական հարաբերությունը կամ սեքսուալ բնույթի գործողությունները անմեղսունակ անձի նկատմամբ պետք է քննարկվեն ՀՀ քր. օր. հոդվածներ 138-ի
կամ 139-ի շրջանակներում՝ որպես տուժողի անօգնական վիճակն օգտագործելով
կատարված բռնաբարություն կամ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ: Քրեական օրենսդրությունը ընդհանուր առմամբ առավել խիստ պատասխնատվություն է
սահմանում այն հանցագործությունների համար, որոնք կատարվել են անչափահասների նկատմամբ, իսկ որոշ դեպքերում այն դիտվում է որպես ծանրացնող կամ
առավել ծանրացնող հանգամանք (ՀՀ քր. օր. հոդվածներ 138-ի երկրորդ մասի երրորդ կետ, երրորդ մասի երկրորդ կետ, 139-ի երկրորդ մասի երրորդ կետ, երրորդ
մասի երկրորդ կետ, 140-ի երկրորդ մաս):
ՄԱԿ-ի 1990 թվականի՝ «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիայի առաջին հոդվածի համաձայն՝ սույն կոնվենցիայի նպատակների համար երեխա է համարվում 18 տարեկան չդարձած յուրաքանչյուր մարդկային էակ, եթե նրա նկատմամբ կիրառվող օրենքով նա չափահասության չի հասնում ավելի վաղ2: Ինչպես
տեսնում ենք, այստեղ խոսքը վերաբերում է երեխային և ոչ թե անչափահասին: Այս
առումով հարկ է նկատել, որ ՀՀ քրեական օրենսդրությունում առկա է եզրութաբանական շփոթ, և հանցակազմերի մի մասում խոսվում է երեխայի (օր.՝ ընտանիքի և
երեխայի շահերի դեմ ուղղված մի շարք հանցատեսակների պարագայում (հոդվածներ 166, 166.1 և այլն), մեկ այլ դեպքում անչափահասի մասին, սակայն երկու
իրավիճակում էլ խոսքը 18 տարին չլրացած անձանց մասին է: Մեր կարծիքով՝ իրավաբանական տեխնիկայի և օրենսդրության միասնական տրամաբանության ապահովման նկատառումներով ՀՀ քրեական օրենսգրքում պետք է կիրառվի բացառապես «երեխա» եզրույթը, ինչը համահունչ կլինի նաև միջազգային իրավակարգավորումներին:
Անչափահասների դեմ ուղղված սեռական հանցագործությունների առավել
բարձր հանրային վտանգավորությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ
այս հանցանքների կատարմամբ կոպտորեն ոտնահարվում են անչափահասների
սեռական անձեռնմխելիության իրավունքը, նման հանցանքի կատարումը նրանց
վրա ունենում է այլասերող ազդեցցություն, կարող է պայմանավորել սեռական հարաբերությունների ոլորտ վերջիններիս վաղաժամ ներթափանցումը, ինչն էլ իր հերթին հղի է ամենավտանգավոր հետևանքներով անչափահասների ֆիզիկական և
1

ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի նախագծում բռնաբարության և սեքսուալ բնույթի բռնի
գործողությունների հանցակազմերը միավորվել են:
2
«Երեխայի իրավունքների մասին» Կոնվենցիան ուժի մեջ է մտել 1990 թվականի
սեպտմբերի 2-ին, ՀՀ-ում ուժի մեջ է մտել 1993 թ. հունիսի 22-ին:
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հոգեկան առողջության առումով: Նման իրավիճակը հակասում է թե´ բնության օրենքներին և թե´ հասարակական բարոյականության կանոններին:
Բոլոր սեռական հանցագործությունների օբյեկտիվ կողմի ընդհանրությունը
դրսևորվում է այնպիսի արարքների կատարմամբ, որոնք անձի սեռական շահերի
ապահովմանն ուղղված հասարակական հարաբերությունների դեմ են: Տեսության
մեջ կարծիք է հայտնվել, որ նշված հանցագործությունների օբյեկտիվ կողմը բնութագրվում է միայն ակտիվ գործողություններով, որոնք վնասում են մարդու օրինական սեռական շահերը (օրինակ՝ բռնաբարության դեպքում) կամ սպառնում են այդ
շահերին վնաս պատճառել (օրինակ՝ սեռական հարաբերության կամ սեքսուալ
բնույթի գործողությունների հարկադրելու դեպքում)1:
Ընդհանուր առմամբ ճիշտ է այս մոտեցումը, սակայն, մեր կարծիքով, կարող է
ունենալ բացառություններ հատկապես անչափահասների դեմ ուղղված այնպիսի
սեռական հանցագործության առումով, ինչպիսի են անառակաբարո գործողությունները: Օր.՝ տասնութ տարին լրացած անձը դիտում է պոռնկագրական տեսարաններ պարունակող տեսաֆիլմ, և այդ պահին ներս է մտնում տասը տարեկան երեխա: Վերջինս չի անջատում ֆիլմը կամ չի փոխում հեռուստացույցի ալիքը, չնայած պարտավոր է դա կատարել, և փաստորեն անգործությամբ թույլ է տալիս, որ
մանկահասակը դիտի այդ ֆիլմը, ինչը կարող է համարվել մտավոր անառակաբարո արարքի կատարում: Այս առումով առաջարկում ենք վերանավանել «անառակաբարո գործողությունների» հանցակազմը և ձևակերպել այն որպես «անառակաբարո արարք»: Հարկ է նկատել, որ համանման մոտեցում է դրսևորվել նոր քրեական օրենսգրքի նախագծի 193-րդ հոդվածում: Կարծում ենք՝ այս մոտեցումը լիովին արդարացված է և կարող է լրացնել օրենսդրական բացը և նպաստել այս հանցատեսակի որակման հետ կապված տեսական և գործնական հիմնախնդիրների
լուծմանը:
Ըստ օրենսդրական նկարագրման եղանակի՝ սեռական հանցագործությունները նախատեսված են ձևական հանցակազմերով: Ա.Վ. Կորնեևան նշում է, որ բոլոր
սեռական հանցագործություններն ունեն ձևական հանցակազմ, բացի բռնաբարության որակյալ տեսակներից2: Համանման դիրքորոշում ունի նաև Ա. Վ. Աղաֆոնովը,
ով նշում է, որ սեռական հանցագործությունների հիմնական հանցակազմերը ձևական են3:
Մեր կարծիքով՝ այս մոտեցումները որոշակի շտկման կարիք ունեն: Նախ
հարկ է նկատել, որ ձևական հանցակազմով են նկարագրված նաև բռնաբարութան
գրեթե բոլոր որակյալ տեսակները (ՀՀ քր. օր. հոդված 138-ի երկրորդ մասի առաջինից ութերորդ կետերը, բացառությամբ չորրորդ կետի, ինչպես նաև նույն հոդվածի երրորդ մասն ամբողջությամբ): Բացի այդ՝ նյութական հանցակազմով է նախատեսված ոչ միայն բռնաբարության, այլև սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների
հանցակազմի երկրորդ մասի չորրորդ կետը: Բնականաբար վերոնշյալ հեղինակների կարծիքներն առնչվում են ՌԴ քրեական օրենսդրությանը (հոդվածներ 131-135),
սակայն մեր բերած փաստարկները, կարծում ենք, արդարացված են թե´ ՀՀ և թե´
ՌԴ օրենսդրության համատեքստում:
Նյութական հանցակազմով նախատեսված սեռական հանցագործությունների
1

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս (վեցերորդ
հրատարակություն՝ փոփոխություններով և լրացումներով), էջ 225:
2
Տե´ս Корнеева А.В. Теория квалификации преступлений: учебное пособие для
магистрантов. М., 2015, էջ 41:
3
Տե´ս Агафонов А.В. Половые преступления. М., 2009, էջ 115:
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ծանրացնող հանգամանքները ճիշտ որակելու համար անհրաժեշտ է պարզել իրական պատճառական կապի առկայությունը կատարված սեռական հանցագործության և առաջացած վտանգավոր հետևանքների (օր.՝ տուժողին անզգուշությամբ
մահ պատճառելու) միջև:
Սեռական հանցագործությունները սուբյեկտիվ կողմից դրսևորվում են բացառապես ուղղակի դիտավորությամբ: ՀՀ քր. օր հոդվածներ 138-ի և 139-ի չորրորդ
մասով նախատեսված հետևանքների նկատմամբ կարող է դրսևորվել միայն անզգույշ մեղք, այսինքն՝ այս պարագայում խոսքը մեղքի՝ երկու ձևով կատարվող հանցագործությունների մասին է: Սեռական հանցագործությունների շարժառիթները
կամ նպատակները օրենսդրորեն ամրագրված չեն, սակայն դեպքերի գերակշիռ
մասում դրանք ունեն սեռական կրքերի բավարարման ուղղվածություն: Ասվածն իհարկե չի բացառում նաև այլ շարժառիթներով սեռական հանցագործությունների
կատարումը, ինչպես օրինակ՝ վրեժի, խանդի, ամուսնության դրդելու, որոշակի աշխատնքներ կատարելու կամ ծառայություններ մատուցելուն հարկադրելու, խուլիգանական, շահադիտական և այլն:
Տեսական գրականության մեջ նշվում է, որ երեխաների նկատմամբ կատարվող սեռական հանցագործությունների առավել տարածված շարժառիթներն են` սեռական լարվածության վերացումը, հեշտանքի հասնելը, ենթարկելը, ստորացնելը,
հետաքրքրությունը, զվարճանալը, նմանակումը, հատուցումը, ինքնահաստատումը և այլն1:
Քննարկվող հանցատեսակների սուբյեկտը նախքան հանցանքը կատարելը օրենքով սահմանված որոշակի տարիքի հասած մեղսունակ ֆիզիկական անձն է:
Հարկ է նկատել, որ սեռական հանցագործությունների սուբյեկտի միասնական
բնութագիր տալն անհնար է, քանզի դա պայմանավորված է յուրաքանչյուր հանցակազմի օրենսդրական կառուցվածքով: Տարբեր են սեռական հանցագործությունների թե´ սուբյեկտների տարիքը, թե´ սեռային կազմը (օր.՝ բռնաբարության սուբյեկտ
կարող է համարվել բացառապես արական սեռի ներկայացուցիչը): Հետևաբար՝
հանցագործության սուբյեկտի հիմնախնդիրը պետք է առանձին և հանգամանալից
քննարկել յուրաքանչյուր սեռական հանցագործության ուսումնասիրության ընթացքում: Հարկ է փաստել նաև, որ գրեթե բոլոր սեռական հանցագործությունների սուբյեկտը հատուկ է: Բացառություն է, թերևս, ՀՀ քր. օր. հովդած 140-ով նախատեսված արարքը (սեռական հարաբերության կամ սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելը), չնայած այս պարագայում ևս հարցը միանշանակ չի լուծվում,
քանզի այն դեպքերում, երբ քննարկվող հանցագործությունը կատարվում է տուժողի նյութական կամ այլ կախվածությունն օգտագործելով, ապա, մեր կարծիքով,
գործ ունենք հանցագործության հատուկ սուբյեկտի հետ:
Սեռական անձեռնմխելության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունները կարող են դասակարգվել ըստ տարբեր հիմքերի: Հանցագործությունների ցանկացած խմբի, այդ թվում՝ սեռական հանցագործությունների դասակարգումը թույլ է տալիս համակարգել գիտելիքները տվյալ խնդրո առարկայի վերաբերյալ, գնահատել քննարկվող հանցագործությունների օբյեկտի քրեաիրավական պաշտպանութան բազմակողմանիությունը, ամբողջականությունը և համաչափությունը, ինչպես նաև կանխորոշել այս հանցատեսակաների հետագա տեսական
և գործնական ուսումնասիրության ուղղություններն ու հիմնախնդիրները2:
1

Տե´ս Набойщиков Н.П. Актуальные проблемы предупреждения действий сексуального
характера, совершаемых в отношении несовершеннолетних. СПб., 2006, էջ 91:
2
Տե´ս Гаухман Л.Д. Объект преступления: Лекция. М., 1992, Էջ 14:
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Տեսական գրականության մեջ առաջ են քաշվել սեռական հանցագործությունների դասակարգման մի շարք հիմքեր, որոնք թույլ են տալիս առանձնացնել այս
հանցատեսակների առանձին խմբեր և տեսակներ: Հարկ է փաստել, որ իրավական
դոկտրինայում սեռական հանցագործությունների դասակարգման միասնական մոտեցում գոյություն չունի:
Այսպես՝ Ս. Ի. Նիկուլինն առաջարկում է հետևյալ դասակարգումը՝
• գործողություններ, որոնք ուղեկցվում են բացահայտ սեռական բռնությամբ,
• սեռական բարոյականության կոպիտ խախտումներով ուղեկցվող գործողություններ, որոնք չափահաս անձանց կողմից իրականացվում են 16 տարին չլրացած անձանց նկատմամբ1:
Նշված դասակարգումն անթերի համարվել չի կարող, քանզի այստեղ խոսվում
է բացահայտ սեռական բռնության մասին, մինչդեռ որոշ բռնի սեռական հանցագործությունների դեպքում բռնությունը կարող է գործադրվել այլ անձանց նկատմամբ և չկրել սեռական բնույթ:
Պ. Ի. Լյուբլինսկին իր աշխատությունում առանձնացնում է սեռական հարաբերությունների դեմ ուղղված հանցագործությունների յոթ առանձին տեսակներ՝
1. ամուսնության սահմանված կարգի խախտմանն առնչվող հանցագործություններ,
2. որոշակի անձանց սեռական անձեռնմխելության դեմ ուղղված հանցագործություններ,
3. մանկահասակների և պատանիների առողջ ու բնականոն սեռական զարգացման դեմ ուղղված հանցագործություններ,
4. հանցագործություններ, որոնք կապված են սեռական այլասերման հետ,
5. պոռնկության քրեականացումը,
6. այլ անձանց այլասերմանը նպաստելը,
7. սեռական հարաբերությունների սահմանափակումը եվգենիկական նկատառումներով2:
Հարկ է նկատել, որ այս դեպքում հեղինակը դասակարգել է իր ժամանակաշրջանի օրենսդրությամբ սահմանված սեռական հարաբերությունների ոլորտին
առնչվող հանցագործությունները և ոչ թե սեռական հանցագործությունները՝ այժմյան իմաստով:
Բավականաչափ ինքնատիպ դասակարգում են առաջարկում Ն. Գ. Իգնատովը և Յու. Ի. Լյապունովը՝ դասակարգման հիմքում դնելով արարքի կատարման ձևի
առանձնահատկությունները: Ըստ այդմ սեռական հանցագործությունները բաժանվել են չորս խմբի՝
1. սեռական հարաբերություններ, որոնք ուղեկցվում են բնական սեռական
ակտով (բռնաբարություն),
2. սեռական հարաբերություններ, որոնք չեն ուղեկցվում բնական սեռական
ակտով (բռնաբարություն չեն համարվում),
3. անառակաբարո գործողություններ, որոնք ունեն իրենց ուրույն առանձնահատկությունները,
4. ունիվերսալ հատկություններ ունեցող արարքներ, ինչպես օրինակ՝ սեռա-

1

Տե´ս Уголовное право России. Части Общая и Особенная/ Под ред. А.И. Рарога. М.,
Проспект, 2008, էջ 335:
2
Տե´ս Люблинский П.И. Преступления в области половых отношений / П.И. Люблинский. –
М., 1925, էջ 27:
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կան հարաբերության կամ սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելը :
Հազիվ թե նման դասակարգումը կարելի է հաջողված համարել: Բնական սեռական հարաբերությամբ ուղեկցվող հանցագործությունների խմբին կարելի է դասել ոչ միայն բռնաբարությունները, այլև ՀՀ քր. օր.-ի 140-րդ և 141-րդ հոդվածներով
նախատեսված հանցագործությունները:
Պետք է նշել, որ հեղինակների մեծ մասը սեռական հանցագործությունները
դասակարգում են՝ ելնելով դրանց անմիջական օբյեկտից: Այսպես, Ա. Վ. Կորնեևան
և մի շարք այլ հեղինակներ սեռական հանցագործությունները բաժանել են երկու
խմբի'
1. չափահաս անձի սեռական ազատության և սեռական անձեռնմխելիության
դեմ ուղղված ոտնձգություններ՝ բռնաբարություն, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ, սեռական հարաբերության կամ սեքսուալ բնույթի գործողություններին
հարկադրելը.
2. անչափահասի սեռական ազատության, սեռական անձեռնմխելիության, բարոյական և ֆիզիկական առողջության դեմ ուղղված ոտնձգություններ՝ սեռական
հարաբերությունը տասնվեց տարին չլրացած անձի հետ կամ սեքսուալ բնույթի
գործողություններ կատարելը տասնվեց տարին չլրացած անձի նկատմամբ և անառակաբարո գործողությունները2:
Պրոֆեսոր Ա. Ա. Պիոնտկովսկու կարծիքով, բոլոր սեռական հանցագործությունները կարելի է բաժանել երեք խմբի՝
1. սեռական հանցագործություններ, որոնց անմիջկան օբյեկտը արբունքի հասած անձանց սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության պաշտպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են,
2. սեռական հանցագործություններ, որոնց անմիջական օբյեկտը անչափահասների բնականոն սեռական զարգացման ապահովմանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են,
3. այլ սեռական հանցագործություններ3:
Մեր կարծիքով՝ սեռական հանցագործությունները ըստ հանցագործության անմիջական օբյեկտի դասակարգելը բավականաչափ խրթին է: Բանն այն է, որ թե´
բռնաբարության, թե´ սեռական բնույթի բռնի գործողությունների և թե´ սեռական
հարաբերության կամ սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելու հանցակազմերում որպես ծանրացնող հանգամանք նախատեսված է անչափահասի
նկատմամաբ կատարելը (հոդվածներ 138 և 139-ի երկրորդ մասի երրորդ կետ, երրորդ մասի առաջին և երկրորդ կետեր, հոդված 140-ի երկրորդ մաս), և հազիվ թե
կարելի է պնդել, որ այս դեպքում խոսքը անչափահասի սեռական ազատության և
անձեռնմխելիության, բարոյական և ֆիզիկական առողջության դեմ ուղղված հանցանքների մասին չէ:
Տ. Վ. Կոնդրաշովան և Ի. Յա. Կոզաչենկոն առաջարկում են ըստ հանցանքի
կատարման եղանակի սեռական հանցագործությունները տարանջատել բռնի և ոչ
բռնի սեռական հանցագործությունների4:
1

Տե´ս Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений / А.Н. Игнатов. – М.: Юрид.
литература. – 1974, էջ 6:
2
Курс уголовного права. Особенная часть. Том 3/ Под ред. Г.Н Борзенкова, B.C.
Комиссарова. М., 2002, էջ 258:
3
Տե´ս Пионтковский A.A., Меныиагин В.Д. Курс советского уголовного права. Особенная
часть. Том 1. - М.: Госюриздат, 1955, էջ 627:
4
Տե´ս Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть: учебник / И.Я. Козаченко, Г.П.
Новоселов. – М.: Норма, 2008, էջ 455:
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Կարծում ենք՝ այս մոտեցմանը կարելի է համաձայնել, քանզի, մեր կարծիքով
ևս, միակ հստակ չափանիշը, որը թույլ է տալիս սեռական հանցագործությունները
հստակորեն դասակարգելու, հանցանքի կատարման եղանակն է: Բռնությամբ զուգորդված սեռական հանագործություններն աչքի են ընկնում առավել մեծ հանրային
վտանգավորությամբ, իսկ հանցանքի կատարման եղանակը աներկբայորեն վկայում է այնպիսի լրացուցիչ օբյեկտերին վնաս պատճառելու իրական սպառնալիքի
մասին, ինչպիսիք են անձի կյանքի և առողջության ապահովմանն ուղղված հասարակական հարաբերությունները:
Կարծում ենք՝ վերոշարադրյալ դասակարգումներից յուրաքանչյուրը, իր դրական և բացասական կողմերով հանդերձ, իրավունք ունի գոյություն ունենալ և կարող է նպաստել սեռական հանցագործությունների էության առավել համակողմանի
բացահայտմանը:
Հարկ է նկատել նաև, որ անչափահասների դեմ ուղղված սեռական ոտնձգությունները համարվում են առավել վտանգավոր սեռական հանցագործություններ,
սակայն մեր քրեական օրենսդրության մեջ դրանք առանձնացված չեն առանձին
գլխով: Հանրավտանգ այս արարքները կա´մ համարվում են սեռական հանցագործությունների որակյալ տեսակներ, կա´մ էլ առանձնացված են առանձին հոդվածներով: Մեր կարծիքով, ելնելով անչափահասների դեմ ուղղված սեռական հանցագործությունների մի շարք առանձնահատկություններից և առավել բարձր հանրային վտանգավորությունից՝ առավել նպատակահարմար կլիներ ՀՀ քրեական օրենսգրքում դրանք նախատեսել առանձին գլխով և սահմանել ավելի խիստ պատիժներ հանցագործությունների այս տեսակների համար կամ էլ հանցագործությունների այս խումբը տեղակայել ՀՀ քրեկան օրենսգրքի 20-րդ գլխում («Ընտանիքի
և երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործությունները»): Առանձին գլխով սահմանելու պարագայում առաջարկում ենք հետևյալ վերտառությունը՝ Գլուխ… «Երեխայի դեմ ուղղված սեռական հանցագործությունները»:
Պետք է փաստել, որ սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության
դեմ ուղղված հանցագործությունները անձի դեմ ուղղված առավել վտանգավոր
հանցատեսակներ են, որոնց դեմ անզիջում պայքարը ցանկացած պետության առաջնահերթություններից է:
Վերոգրյալի հիման վրա կարելի է տալ սեռական հացագործությունների
հետևյալ բնորոշումը. «Սեռական հանցագործությունները սուբյեկտի կողմից սեփական կամ այլ անձանց սեռական պահանջմունքները բավարարելու կամ այլ շարժառիթներով կատարվող անձի սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանրավտանգ արարքներ են, որոնք կոպտորեն ոտնահարում են
հասարակական բարոյականության նորմերը, խոչընդոտում են անչափահասների և
մանկահասակների բնականոն սեռական զարգացումը և խախտում են անձանց
միջև սեռական շփումների ձևավորված հարաբերությունները»:
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И
ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
Эдгар Карапетян
Соискатель кафедры уголовного права ЕГУ
__________________________________

Статья посвящена изучению понятия и видов преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности представляют собой одну из
наиболее опасных форм антисоциального поведения, и данный тезис не требует
особых доказательств. В статье проанализированы толкования понятия половых преступлений в различных доктринальных источниках, на основании которых
автор предлагает собственный подход к этой проблеме. Изучены также различные классификации половых преступлений, которые могут значительным образом повлиять на правильную квалификацию данных видов преступлений.

DEFINITION AND TYPES OF CRIMES AGAINST SEXUAL
INVIOLABILITY AND SEXUAL FREEDOM
OF THE PERSON
Edgar Karapetyan
PhD student of the YSU Chair of Criminal Law
___________________________

The article is devoted to the study of the definition and types of crimes against the
sexual inviolability and sexual freedom of the individual. Crimes against the sexual
inviolability and sexual freedom of the person are one of the most dangerous forms of
antisocial behavior, and this thesis does not require special evidence. In the article
analyzing the interpretation of the drfinition of sexual crimes in various doctrinal
sources on the basis of which the author offers his own approach to this problem. Also
studied the classifications of sexual crimes that can significantly affect the correct
qualification of these types of crimes.
Բանալի բառեր– Սեռական անձեռնմխելիություն, սեռական ազատություն, սեռական
հանցագործություններ,
հասկացություն,
դասակարգում,
բնորոշում,
սեռական
հանցագործության օբյեկտ, սուբյեկտ, անչափահասներ:
Ключевые слова: Половая неприкосновенность, половая свобода, половые преступления,
концепция, классификация, характеристика, объект сексуального преступления, субъект,
несовершеннолетние.
Key words: Sexual inviolability, sexual freedom, sex crimes, definition, conception,
classification, characteristic, object of sexual crime, subject, minors.
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ВНЕШТАТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ВИД ГЛАСНОГО
СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН ОРГАНАМ ПОЛИЦИИ В СФЕРЕ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Эрик Погосян
Начальник четвертого отделения ОУР Управление полиции г. Еревана,
адъюнкт кафедры ООРД Академии управления МВД России,
подполковник полиции
______________________________

Взаимодействие правоохранительных органов государства с общественностью, различными ее формированиями всегда рассматривалось в качестве
важнейшего и необходимого условия успешного противодействия преступности,
обеспечения правопорядка и общественной безопасности.
Отечественный и зарубежный опыт со всей очевидностью свидетельствует
о том, что взаимодействие правоохранительных органов и, прежде всего полиции, с гражданским обществом повышает уровень правовой культуры и социальной активности граждан, способствует снижению уровня приступного поведения,
делает более информационно открытой правоохранительную систему, повышает уровень доверия к ней, ее авторитет и престиж правоохранительной службы.
Начавшаяся в середине 90-х годов прошлого века реформа органов внутренних дел была направлена на кардинальное повышение эффективности их
работы как за счет правовой, организационно-управленческой, профессиональной, так и социальной составляющей. Последняя выражалась не только в обеспечении достойной социальной защиты сотрудников, но и в воссоздании и развитии системы взаимодействия с гражданским обществом, разрушенной в процессе перехода страны к рыночным отношениям. Потребовалось 15 лет, чтобы
приблизиться к решению этой задачи и придать ходу реформы целенаправленный характер, чему способствовало принятие и начало реализации в 2011 году
Федерального закона «О полиции». Столь длительное решение задачи, создания эффективной системы социального взаимодействия органов внутренних дел
с гражданским обществом было связано с тем, что процесс его формирования
шел непоследовательно и противоречиво, что снижало и продолжало снижать
возможность использования созидательного потенциала гражданского общества
в правоохранительной сфере. Сдерживает процесс взаимодействия и отсутствие социально-одобряемого уровня результативности работы органов правоохраны и необходимого доверия к ним, что обусловлено многочисленными негативными явлениями в их среде.
Одним из сильно действующих факторов, сдерживающих развитие гражданского общества в стране продолжает оставаться современная преступность
и, прежде всего, коррупция, которая представляет существенную социальную угрозу.
Данное обстоятельство позволяет рассматривать преодоление преступности и охрану общественного порядка в качестве общенациональных и социально значимых задач, решение которых обеспечивается не только государством и его правоохранительными органами, но и усилиями, и поддержкой граж-
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данского общества и населения в целом. На разрешение этой задачи в рамках
реформы органов внутренних дел страны направлен Федеральный закон «О полиции», который укрепляет правовые основы восстанавливаемой системы социальных связей формирующегося в структуре органов внутренних дел института полиции с гражданским обществом и населением. Наличие закономерной связи между уровнем взаимодействия полиции с институтами гражданского общества и населением, с одной стороны, и состоянием правопорядка, с другой, делает
эту проблему сегодня особенно актуальной, а, следовательно, и повышает необходимость ее изучения под углом зрения не только правового и управленческого, но и социологического подходов. Социологический аспект проблемы, взаимодействия органов внутренних дел в лице полиции с институтами гражданского
общества в деле преодоления преступности и обеспечения правопорядка
состоит в том, что посредством этого взаимодействие решается задача, имеющая важное социальное значение. Данное взаимодействие характеризует, с одной стороны, меру социальной эффективности деятельности правоохранительных органов, и, прежде всего, института полиции, а, с другой стороны, эффективность гражданского общества, сформированной правовой культуры и проявление социально-правовой активности населения. Данное взаимодействие образует важную сферу социального партнерства гражданского общества и государства, что является одной из основ современного социально ориентированного демократического правового государства.
Идея привлечения населения к решению задач охраны правопорядка не является изобретением только советского периода отечественной истории, а восходит к временам царской России.
Например, такая форма участия общественности в борьбе с преступностью
и профилактике правонарушений, как широко известные добровольные народные дружины, возникла в Москве в 1881 г. В то время они не были столь массовым явлением и ставили перед собой цель поддержания правопорядка при
проезде высочайших особ по улицам столицы во время коронаций и связанных с
ними массовых мероприятий.1 Но уже к 1905 г. численность этой организации
достигла 80 тысяч человек, что говорило о востребованности данного общественного формирования правоохранительной направленности.
К 1913 г. Департамент полиции распространил этот опыт Москвы на всю
Россию, и народные дружины стали превращаться в постоянно действующую
организацию. В этом же году была разработана и принята Инструкция для организации добровольной дружины, которая содержала в себе основные ее принципы:
-принцип добровольности вступления, фиксированного членства и строгого
отбора;
-принцип подотчетности и подчиненности органам государственной власти,
государственного руководства и контроля за ее деятельностью2.
1

Харламов В.И. Исторический опыт проблемы совершенствования нормативно-правовой
базы деятельности народных дружин в Российской Федерации // Проблемы
взаимодействия органов внутренних дел с общественными объединениями по охране
правопорядка и обеспечению общественной безопасности: Материалы "круглого стола"
27 января 2006 г. в Академии управления МВД России. М.: Академия управления МВД
России,2006.С.29.
2
Жеребцов А.В. Правоохранительные органы (история, теория, практика) // Вестник
Уфимского юридического института МВД России. 2005. N 1. С. 82.
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Данные принципы в дальнейшем, уже в советское время, также были положены в основу подобных общественных формирований правоохранительной
направленности.
После Октябрьской революции, когда процесс становления новых правоохранительных органов шел противоречиво и медленно, функции охраны правопорядка и обеспечения "революционной законности" были возложены на рабочекрестьянские вооруженные формирования, деятельность которых регламентировалась не правовыми нормами, а подчинялась принципу "революционной целесообразности".
Повышении эффективности противодействия высокому уровнем криминализации общественной жизни, обусловливает необходимость активного привлечения граждан к решению задач обеспечения правопорядка с учетом сложившихся
традиций, отечественного и зарубежного опыта. Корни вопроса о привлечении
представителей общественности к обеспечению правопорядка уходят глубоко
вглубь истории российского государства. Отправной точкой можно считать время
создания регулярной полиции, как органа, специально уполномоченного следить
за общественным порядком и спокойствием. До его создания подданные (купцы,
ремесленники, воеводы) не принимали участие, а сами обеспечивали исполнение функций, отнесенных позже к обязанностям стражей закона С образованием
полиции участие населения в обеспечении правопорядка свелось в основном к
негласной форме сотрудничества с полицейскими органами. Однако еще в 1915
году царским правительством была разработана «Инструкция для организации
добровольной дружины». Этим документом регламентировалась деятельность
добровольных дружин, главной задачей которых являлось содействие полиции в
обеспечении порядка при проезде «высочайших особ». После Октябрьской Революции 1917 г. вся система правоохранительных органов царского правительства была упразднена, а взамен ее начали формироваться советские органы охраны правопорядка.
Создание рабоче-крестьянской милиции справедливо можно назвать первым, самым массовым этапом государственного привлечения граждан к обеспечению правопорядка в населенных пунктах страны. С первых дней Советской
власти, наряду с государственными органами, в охране правопорядка стали активно участвовать и простые граждане. В период 1918-1922 годов были созданы
группы помощи милиции по охране революционного порядка, дружины содействия милиции, комиссии общественной помощи. В условиях гражданской войны к
решению задач борьбы с преступностью и охране правопорядка привлекались
рабоче-крестьянские вооруженные формирования отряды Красной гвардии, продотряды, комбеды, части особого назначения (ЧОН) После окончания гражданской войны деятельность общественных формирований правоохранительной направленности не прекратилась, а наоборот стала активизироваться. К началу 30-х
годов в ряде промышленных центров образовались добровольные общества содействия милиции. Организуемые по производственному принципу общества
можно считать первой единой формой массового участия населения в охране
общественного порядка. Развитием данной формы стало их преобразование в
бригады содействия милиции (БСМ), которые создавались уже по территориальному принципу по инициативе районных, городских управлений милиции и, соответственно, работали под их руководством. В период Великой Отечественной
войны в прифронтовых районах и на территории, освобожденной от фашистской
оккупации, действовали группы охраны общественного порядка, целью которых
была содействие органам государственной безопасности и НКВД в борьбе со
шпионами и диверсантами. В дальнейшем члены этих групп влились в бригады
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содействия милиции. Как форма привлечения граждан к охране правопорядка
БСМ просуществовали до конца 50-х годов и затем были преобразованы в добровольные народные дружины (ДНД). Благодаря вниманию ЦК КПСС и Совет
Министров СССР к середине 80-х годов движение ДНД приняло по настоящему
массовый характер в стране, насчитывалось около 180 тысяч дружин, объединяющих почти 7 миллионов человек. С началом политических и экономических
реформ в стране деятельность народных дружин пошла на спад. В новых экономических и политических реалиях привлечение общественности к охране правопорядка по объективным причинам не могло осуществляться прежним образом,
так как основывалось на старом советском законодательстве. Это привело к тому, что к началу 90-х годов отлаженная и эффективно действующая система народных дружин практически прекратила свое существование.
В Российской Федерации неоднократные попытки возродить былой масштаб и активность участия граждан в обеспечении правопорядка желаемых результатов пока не дали. Одной из основных причин такого положения является
отсутствие должного законодательства, которое на федеральном уровне закрепляло бы право граждан участвовать в охране общественного порядка, определяло организационные формы и статус общественных объединений правоохранительной направленности, права, обязанности, меры социальной защиты их членов. В отсутствие нормативной базы федерального уровня в субъектах Российской Федерации принято значительное число нормативных правовых актов, специально регулирующих деятельность граждан, участвующих в обеспечении правопорядка. Согласно им современные народные дружинники фактически наделяются определенными властными полномочиями, что чаще всего противоречит
их декларированному статусу членов общественных объединений, предусмотренному Федеральным законом «Об общественных объединениях». До настоящего времени у законодателей, ученых, практических работников правоохранительных органов и населения не сложилось однозначного отношение к формам
участия граждан в обеспечении правопорядка в Российской Федерации. В связи
с чем, представляется интересным опыт по привлечению населения к охране общественного порядка в странах ближнего и дальнего зарубежья. Анализ различных программ сотрудничества с общественностью, проводимые полицией в
США, Канаде, Великобритании и ряде других стран показывает, что, не смотря
на разнообразие подходов к выбору форм и методов привлечения населения,
имеется ряд общих тенденций. Можно сказать, что их основная цель большинства программ сотрудничества - создать благоприятное отношение населения к
деятельности полиции и обеспечить получение от него информации о совершенных или готовящихся правонарушениях и преступлениях без непосредственного
участия населения в мероприятиях по охране общественного порядка. Несколько иная ситуация в странах ближнего зарубежья. В Белоруссии Украине, Казахстане и ряде других государств за дружинниками сохранились полномочия
членов ДНД периода СССР. В большинстве случаев их деятельность регулируется соответствующими законами. Изучение истории вопроса участия граждан
в решении вопросов обеспечения правопорядка в стране свидетельствует о наличии исторических традиций привлечения населения к охране общественного
порядка. В советский период истории действовало значительное количество общественных формирований, которые вместе с органами власти, в том числе и
правоохранительными органами, создали целостную систему социального контроля за поведением граждан и должностных лиц на работе, по месту жительства, в общественных и других местах. Не смотря на различие в законодательстве
накопленный отечественный и зарубежный опыт, который содержит массу поло-
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жительных примеров участия граждан в охране общественного порядка, может
быть успешно применен в Российской Федерации, при создании реально действующей правовой основы участия граждан Российской Федерации в охране общественного порядка.
К началу 30-х годов прошлого века в процессе окончательного утверждения
государственных институтов советской власти "революционные" вооруженные
формирования были упразднены и для оказания содействия населения органам
правопорядка создана военизированная общественная организация - добровольное Общество содействия милиции (Осодмил), которое, хотя и являлось
формально самодеятельным формированием населения, фактически, как и любая общественная организация того времени, находилось под строгим контролем государства и его правоохранительных органов. Это была довольно многочисленная организация. Только в РСФСР насчитывалось 2,5 тысячи ее подразделений1.
В 1958 г. по инициативе рабочих ряда предприятий города Ленинграда была
организована новая форма участия населения в охране общественного порядка
- хорошо известные добровольные народные дружины (ДНД), которые к 1987 г. в
своих рядах насчитывали уже 14 миллионов человек. В эти же годы создаются
советы профилактики, товарищеские суды, комиссии по борьбе с пьянством, содействия семье и школе, общественные советы при инспекциях по делам несовершеннолетних, действующие на общественных началах домовые, дворовые,
уличные комитеты, институт внештатных сотрудников милиции.
С конца 50-х годов государство постоянно принимало меры по расширению
участия общественности в охране общественного порядка, в осуществлении мер
по организационному укреплению и совершенствованию деятельности народных
дружин, углублению их взаимодействия с правоохранительными органами. За
работу этих общественных формирований отвечали руководители предприятий
и учреждений, местных органов исполнительной власти, органов внутренних
дел. Через средства массовой информации велась активная пропаганда важности и полезности этой работы.
Основной упор делался на укрепление взаимодействия общественности и
милиции. Это взаимодействие осуществлялось по двум основным направлениям: обмен информацией о состоянии охраны общественного порядка, совместные совещания и обучение членов народных дружин; совместная охрана
общественного порядка.
Помимо перечисленных общественных формирований правоохранительной
направленности существовал целый ряд специализированных подразделений,
которые были созданы для профилактики дорожно-транспортных происшествий,
охраны порядка на воде, борьбы с радиохулиганством, предотвращения хищений государственного имущества. Специализированные дружины успешно использовались и на железнодорожном транспорте, где широко было распространено шефство коллективов промышленных предприятий над поездами пригородного сообщения. К 1987 г. такое шефство было организовано уже более чем
над 2 тысячами поездов2.
1
Из истории взаимодействия правоохранительных органов с институтами гражданского
общества и населением в РФ / С.В. Егорышев, Н.В. Егорышева // Российский
следователь. 2010. N 4.
2
Министерство внутренних дел России за 200 лет: история, теория, практика. Материалы
Всероссийской научно-практич. конф., г. Уфа, 25 - 26 апреля 2002 г. В 2 ч. Ч. 1. Уфа: УЮИ
МВД России, 2002. С. 294 - 297.
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В 70-е годы прошлого века почти одновременно были созданы советы профилактики на предприятиях и общественные пункты охраны порядка по месту
жительства. Первые наряду с укреплением трудовой дисциплины на предприятиях вели индивидуальную профилактическую работу с отдельными членами
трудового коллектива. Вторые осуществляли те же функции в контакте с милицией непосредственно по месту жительства.
Практика борьбы с преступностью и обеспечению государственной безопасности показала, что большую помощь оперативным аппаратам могут оказывать
и народные дружинники. В связи с этим 26 июня 2002 года Московская городская
Дума приняла Закон г. Москвы N 36 "О московской городской народной дружине". В Москве народная дружина сегодняшнего образца начала возрождаться
еще в 1993 г. И тогда было принято Постановление правительства Москвы, согласно которому дружина начала формироваться на принципиально новых условиях. Этому есть логическое объяснение. Как показывает жизнь, дружина нужна
и правоохранительным органам, и всем органам власти, и, самое главное, гражданам. Закон четко обозначил правовую основу и принципы деятельности городской народной дружины, определил ее основные задачи, структуру, правила
приема в дружину и отчисления из ее состава. Четко определены обязанности,
права и ответственность народных дружинников и, что очень важно, гарантии их
правовой и социальной защиты со стороны государства. Особенно активно помощь дружинников использовалась в Москве с 23 по 26 октября 2002 года около
театрального центра на Дубровке, где террористы захватили более 700 заложников. полномочий, возложенных на МВД России, издало Приказ от 10 января
2012 г. N 8 "Об утверждении Инструкции по организации деятельности
внештатных сотрудников полиции". Данная Инструкция определяет принципы и
порядок привлечения граждан к сотрудничеству с полицией в качестве
внештатных сотрудников полиции. В соответствии с п. 2 этой Инструкции,
внештатными сотрудниками полиции являются граждане, изъявившие желание
оказывать помощь полиции и привлекаемые к сотрудничеству на добровольной,
гласной и безвозмездной основе в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
МВД России, в соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 13 Федерального
закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", для выполнения задач и
осуществления полномочий, возложенных на МВД России, издало Приказ от 10
января 2012 г. N 8 "Об утверждении Инструкции по организации деятельности
внештатных сотрудников полиции". Данная Инструкция определяет принципы и
порядок привлечения граждан к сотрудничеству с полицией в качестве
внештатных сотрудников полиции. В соответствии с п. 2 этой Инструкции,
внештатными сотрудниками полиции являются граждане, изъявившие желание
оказывать помощь полиции и привлекаемые к сотрудничеству на добровольной,
гласной и безвозмездной основе в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
В соответствии с конституционной моделью Российской Федерации в системе исполнительной власти действуют правоохранительные органы, к числу которых относится полиция. В сфере обеспечения общественной безопасности в
числе прочих к основным направлениям ее деятельности относят: привлечение
граждан и общественных объединений к реализации государственной политики
в сфере обеспечения общественной безопасности.
Выделенному направлению деятельности отводится особое внимание в ракурсе реформирования государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка. Речь в данном случае идет о внедрении положи-
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тельных инициатив, реализованных в ряде субъектов Российской Федерации и
послуживших отправной точкой для других регионов. В числе одних их первых
закон об участии граждан в охране общественного порядка в 2003 г. приняла
Пензенская область1.
Конституция Российской Федерации в обобщенном виде содержит два важнейших правовых основания участия граждан в обеспечении правопорядка в
Российской Федерации.
Первое состоит в том, что наряду с признанием обязанностью государства
защищать права и свободы человека и гражданина (ст. 17), Основной закон закрепляет право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом (ст. 45).
Второе проявляется в том, что Конституция РФ провозглашает основополагающие начала (принципы), составляющие высшую правовую основу участия
граждан в обеспечении правопорядка. Участие граждан в обеспечении правопорядка является важнейшим правом и одной из форм непосредственного выражения народом своей власти, которая проявляется (опосредовано) во многих
конституционных положениях. В силу сказанного следует, что в российском законодательстве нет и не может быть запрета на участие граждан в обеспечении
правопорядка. Есть лишь приоритетная обязанность государственных органов
обеспечивать и укреплять правопорядок, защищать права и свободы человека и
гражданина в Российской Федерации. Если граждане России имеют право на управление делами государства в сфере правопорядка и возможность участвовать
в охране общественного порядка на уровне местного самоуправления, то на государственных органах лежит обязанность содействовать реализации этих прав.
Возможность привлечения общественности к обеспечению правопорядка закреплена в ряде законов. В статьи 10 Закона Российской Федерации «О полиции» говорится, что полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право привлекать граждан с их согласия к сотрудничеству2. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» наряду с другими полномочиями к
вопросам местного значения относится организация охраны общественного порядка, который обеспечивается населением соответствующего муниципального
образования силами муниципальной полиции. Сегодня свое право на участие в
охране правопорядка граждане имеют возможность реализовать как индивидуально, так и коллективно. Правовую основу индивидуального участия граждан
в охране общественного порядка составляют в первую очередь положения
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, закрепляющих право граждан на участие в управлении государством и местном самоуправлении,
право на самозащиту от правонарушений всеми законодательно не запрещенными способами.
Отдельные, наиболее активные формы индивидуального участия граждан в
охране общественного порядка регулируются ведомственными актами. Например, деятельность внештатных сотрудников полиции регулируется приказ ом от
1

Закон Пензенской области от 20.02.2003 N 440-ЗПО "Об участии граждан Российской
Федерации в охране общественного порядка на территории Пензенской области" (в ред.
от 30.04.2009) // Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области. 2003. N 7.
С. 9.
2
Федеральный Закон Российской Федерации «О полиции» от 07.02.2011N3-ФЗ (ред.от
18.06.2017).
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10 января 2012 г. N 8 "Об утверждении Инструкции по организации деятельности
внештатных сотрудников полиции". Так, в целях реализации права на объединение для защиты своих интересов, среди которых могут быть и интересы, связанные с реализацией правоохранительных функций, либо с содействием правоохранительной деятельности государства и местного самоуправления, граждане
могут создавать общественные объединения, правовое положение которых регулируется Федеральным законом от 19 мая 1995 г № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях». Вместе с тем, ввиду самой специфики правоохранительной деятельности, деятельность общественных объединений по охране общественного
порядка плохо «вписывается» в рамки указанного закона. Эта деятельность немыслима без известного объема административных полномочий и даже возможностей использования правомерных средств, для пресечения правонарушений и
задержания совершивших их лиц. Однако такие полномочия и возможности их
реализации могут быть реальностью только в условиях должного специального
правового регулирования, которое федеральное законодательство об общественных объединениях не предусматривает. Более того, в принципиальном отношении оно даже противоречит необходимым для общественных объединений
правоохранительной направленности условиям деятельности. Преодоление этого противоречия возможно путем законодательного наделения общественных
объединений по охране общественного порядка специальным административноправовым статусом. Определенную возможность участия граждан в обеспечении
правопорядка предоставляет Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Сегодня во многих
субъектах Российской Федерации сотрудники частных охранных предприятий активно привлекаются к обеспечению правопорядка местными и региональными
властями. Частным охранным предприятиям в соответствии со ст. 3 Закона РФ
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
предоставляется право содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том числе на договорной основе. Вместе с тем, если толковать вышеуказанное право узко, то у частных охранников, цель деятельности,
которых является оказание услуг физическим и юридическим лицам на договорной основе в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов, нет никаких законных прав по осуществлению публично властных полномочий для реализации функции охраны общественного порядка. Своеобразная возможность
реализации права граждан на участие в охране общественного порядка предусмотрена Федеральным законом от 5 декабря 2005 г №154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», который закрепляет право членов казачьих
обществ, принимать участие в охране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной безопасности, охране Государственной границы Российской Федерации, борьбе с терроризмом. Вместе с тем, указанный закон так
же не регулирует полномочия членов казачьих обществ по охране общественного порядка.
Изучение правовых основ участия граждан в охране общественного порядка
свидетельствует, что существующее российское законодательство в данной
сфере в настоящее время не представляет возможным создать на территории
Российской Федерации объединения (формирования) граждан, которые бы могли непосредственно участвовать в охране общественного порядка, а их члены
обладали необходимыми полномочиями по применению к правонарушителям
мер административного принуждения.
Государственно-правовая природа привлечения граждан к решению вопро-
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сов обеспечения правопорядка находит свое воплощение во внештатном сотрудничестве с правоохранительными органами государства. В этом случае граждане на добровольной и долговременной основе под руководством должностных
лиц этих органов участвуют в выполнении некоторых их полномочий.
Взаимодействие органов внутренних дел с объединениями граждан по охране общественного порядка должно осуществляться на основе общих принципов
государственного и муниципального управления законности, не пересечения
компетенции, планомерности, непрерывности, оперативности и гибкости,
преемственности, гласности, строгого сохранения качественной определенности
субъектов взаимодействия. Процесс взаимодействия органов внутренних дел с
представителями общественности формированиями, участвующими в охране
общественного порядка, можно разделить на два основных этапа. Первый этап согласования и координация позиций, точек зрения по вопросам деятельности
правоохранительных органов, их взаимный учет, взаимовлияние органа внутренних дел и общественности. Второй этап - совместные и автономные действия
субъектов сотрудничества, направленные на успешное решение задач в охране
общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, поддержание должного морально-психологического состояния сотрудников и граждан, укрепление правопорядка, обеспечение социальной защиты. Организация взаимодействия полиции и общественности представляет собой систему мероприятий,
направленную на достижение согласованной либо совместной деятельности полиции и общественности в борьбе с правонарушениями. Она осуществляется на
различных уровнях (например, районный отдел внутренних дел районный штаб
народной дружины), по различным направлениям (в охране общественного порядка, профилактике правонарушений и т.д.), посредством различных организационных мероприятий, например, создание в системе органов внутренних дел
института сотрудников, отвечающих за организацию взаимодействия с народными дружинами. Сотрудничество органов внутренних дел и объединений граждан,
участвующих в охране общественного порядка, организуется в разнообразных
формах.
Анализ соответствующей практики позволяет сгруппировать их следующим
образом:
- взаимообмен информация, по вопросам правопорядка,
- разработка планов совместных мероприятий,
- участие в разработке планов профилактики правонарушений и преступлений среди населения города, района,
- проведение заседаний (коллегий, оперативных совещаний) органов внутренних дел с участием представителей общественных объединений правоохранительной направленности,
- подготовка и принятие управленческих документов по вопросам, регулирующим процесс указанного сотрудничества,
- разработка практических и научно-методических рекомендаций, а также
программ по совершенствованию сотрудничества и улучшения деятельности по
укреплению правопорядка и законности,
- совместное проведение различного рода операций, рейдов, смотров и обследований профилактической направленности,
- оказание помощи сотрудникам правоохранительных органов в осуществлении мер, составляющих их исключительную компетенцию,
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- проведение совместных теоретических, научно-практических конференций
и семинаров, выявление и внедрение в практическую деятельность опыта совместной работы.
Следует отметить, что вопросы взаимодействия в настоящее время регулируются преимущественно ведомственными актами МВД России и распространяются, прежде всего, на сотрудников органов внутренних дел. Приказы МВД
России не регулируют деятельность общественных формирований правоохранительной направленности, а лишь говорят о необходимости и формах взаимодействия с ними. Поэтому, в целях совершенствования взаимодействия общественных формирований, участвующих в охране общественного порядка, с органами внутренних дел целесообразно подготовить и принять соответствующие нормативные правовые акты, а на уровне МВД России издать приказы, разработать
инструкции и методические материалы, в которых бы четко определялись и
раскрывались формы взаимодействия указанных субъектов.
Правовая и социальная защита населения признается основной функцией
правового социального государства. Однако механизмы такой защиты не могут
быть тождественными для всего населения в силу специфики взаимосвязи личных и общественных интересов в каждом конкретном случае. Граждане, участвующие в охране общественного порядка, являются особой социальной группой,
выполняющей специфические, сопряженные с повышенным риском, социальнозначимые задачи. Этим объясняется необходимость разработки специальных
мер, обеспечивающих должный уровень правовой и социальной защиты. Как носитель властных полномочий, член формирования по охране общественного порядка должен иметь право добиваться выполнения соответствующими лицами
всех своих законных требований. В этих целях целесообразно установить правовые гарантии деятельности членов этих формирований.
- обязанность исполнения законных требований внештатного сотрудника,
члена формирования, участвующего в охране общественного порядка, которая
заключается в следующем,
- освобождение внештатных сотрудников, членов формирований по охране
общественного порядка от ответственности за моральный, материальный и физический вред, причиненный правонарушителю применением в предусмотренных законом случаях физической силы, специальных средств, если причиненный
вред соразмерен силе оказываемого противодействия,
- запрет на вмешательство в законную деятельность внештатного сотрудника, члена формирования, участвующего в охране общественного порядка, любых лиц, кроме прямо уполномоченных на то законом.
Граждане и их объединения, участвующие в охране общественного порядка, должны находиться под защитой государства. Их правовая защита находится
в непосредственной взаимосвязи с правами, которые им предоставлены для выполнения возложенных на них обязанностей. К специальной правовой защите
данных субъектов следует отнести право на применение физической силы, специальных средств. Граждане, участвующие в охране общественного порядка, в
установленном порядке могут применять меры административного воздействия
и т д.
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ԱՐՏԱՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ
ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԲԱՑԱՀԱՅՏ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿ
Էրիկ Պողոսյան
ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության
Քրեական հետախուզության բաժնի 4-րդ բաժանմունքի պետ,
ՌԴ ՆԳՆ Կառավարման ակադեմիայի ՕՀԳ ամբիոնի ասպիրանտ,
ոստիկանության փոխգնդապետ
_______________________________

Հոդվածի մեջ ներկայացված է արտահաստիքային համագործակցությունը
իրավապահ մարմինների հետ ՕՀԳ ոլորտում, պատմության զարգացումները,
արտերկրների փորձը և գործող օրենսդրությունը:

FREELANCE COOPERATION AS A FORM OF PUBLIC
ASSISTANCE OF CITIZENS TO POLICE IN THE FIELD OF
OPERATIONAL-INVESTIGATIVE ACTIVITY
Erik Poghosyan
The Head of the fourth branch of ESD at Police Department of Yerevan, assistant of the
Department of ODA Academy of management of MIA of Russia, police lieutenant colonel
________________________________________

The article describes the institute of freelance cooperation to the police
authorities in the area of OIA, a history of the emergence of cooperation, foreign
experience and current legislation.
Բանալի բառեր – քաղաքացի, արտահաստիքային համագործակցություն, օպերատիվհետախուզական գործունեություն, ոստիկանություն, հանցագործություն:
Ключевые слава – гражданин, внештатное сотрудничество, оперативно-розыскная
деятельность, полиция, преступление.
Key words – citizen, freelance cooperation, operational-investigative activity, police, crime.

39

Государство и право

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ
ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ
Սամվել Մուրադյան
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի
դոցենտ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
_______________________________

Հայրենական հարկային օրենսդրությունն աչքի է ընկնում օրենսդրական նորամուծություններով: Քաղաքական ու տնտեսական նոր համակարգին անցումն
անխուսափելիորեն հանգեցնում է նաև իրավական համակարգի, հատկապես հարկային քաղաքականության բեկումնային վերանայումների: Սակայն անհրաժեշտ
փորձի պակասը խանգարում է միանգամից հստակեցնելու հարկային իրավական
նորմերի իրացման վարութային ընթացակարգը, և այս առումով շատ կարևոր քայլ
էր ՀՀ հարկային օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) ընդունումը:
Հարկային վարչարարության բնագավառում փոփոխություններն անհնար են
առանց դրանց բաղադրիչները հանդիսացող վարույթների կատարելագործման և
առաջին հերթին հնարավորինս պարզեցման: Հարկային վարչարարության իրականացման վարույթը կարող է հարկային հարաբերությունների ինքնուրույն մաս կազմող՝ լիազոր մարմնի համակարգված ընթացակարգային գործողությունների համալիր է, որոնք տարբերվում են առարկայական բնույթով և նպատակային ուղղվածությամբ: Դրանք առաջացնում են հարկային վարչարարության հետ կապված հարաբերությունների հանգամանքների և փաստական տվյալների սահմանման, ապացուցման, հիմնավորման և ստացված արդյունքների համապատասխան՝ իրավական ակտերում ամրագրման և ձևագրման պահանջ1: Հարկային վարչարարության իրականացման վարույթը կարելի դիտարկել որպես հարկային վարչարարության մաս, համակարգային ինստիտուտ, փոխկապակցված ընթացակարգային գործողությունների համակցություն:
Անհրաժեշտ է նշել, որ հարկային վարչարարության իրականացման վարույթները կարող են անմիջապես առնչվել հարկային ոլորտին (հարկային վարույթ) կամ
նպաստել հարկային վարչարարության արդյունավետության և օրինականության
ապահովմանը (հարկային հսկողության վարույթ, հարկային իրավախախտումների
համար պատասխանատվության միջոցների կիրառման վարույթ):
Ելնելով Օրենսգրքի դրույթներից՝ կարելի է առանձնացնել հարկային վարչարարության հետևյալ վարույթները՝
- հարկային (հարկերը հաշվարկելու և վճարելու փուլ),
- հարկային հսկողության,
- հարկային իրավախախտումների համար պատասխանատվության միջոցների կիրառման:
1

Տե՜ս Ногина О.А. О налоговом и бюджетном процессах // Правоведение. 2002. N 5 (244).
էջ 89:
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Նշված վարույթների առանձնացումն օբյեկտիվ բնույթ է կրում, դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր յուրահատկությունները, ինչը թույլ է տալիս դրանք սահմանազատելու միմյանցից:
Նկատի ունենալով այդ հարցադրումների ընդգրկվածությունը, սույն հոդվածում առանձնացնում ենք հարկային վարույթի այն առանձնահատկությունները, որոնք ներկա օրենսդրական զարգացումների և իրավակիրառ պրակտիկայի համատեքստում ձեռք են բերել առավել արդիական նշանակություն:
1. Հարկային վարույթ (հարկերը հաշվարկելու և վճարելու փուլ): Ֆինանսաիրավական գիտությունում էապես մեծանում է այնպիսի գիտական հետազոտությունների շրջանակը, որոնք միտված են հիմնավորելու հարկային վարույթի՝ որպես
իրավաբանական վարչարարության ինքնուրույն տեսակի առանձնացումը, դրա
փուլերի, իսկ վերջիներս էլ ընթացակարգերի բաժանումը և այլն:
Հարկային վարույթը հիմնականում կանոնակակարգվում է օրենքներով և մասամբ՝ հարկային քաղաքականություն մշակող ու իրականացնող վարչական մարմինների ենթաօրենսդրական ակտերով: Այդ իրավական կարգավորման հիմքում
դրված են մի շարք էական պահանջներ: Հարկային օրենսդրության և պրակտիկայի
վերլուծությունը վկայում է, որ հարկային վարույթն արդեն հանդես է գալիս որպես
վարչական վարույթի ինքնուրույն տեսակ և միաժամանակ օժտված է վարչական
վարույթին բնորոշ բոլոր ընդհանուր հատկանիշերով: Այսպես, այն ևս անվերապահորեն կապված է մասնավոր սուբյեկտների իրավունքների և պարտականությունների իրացման հետ, ինչի հիմքով էլ իրավական հետևանքներ է առաջացնում,
հիմնված է իրավունքի ընթացակարգային նորմերի վրա, անմիջականորեն
առնչվում է իրավաբանական տեխնիկայի եղանակների և միջոցների օգտագործմանը: Այն իրականացնում են միայն դրա համար լիազորված սուբյեկտները (հարկային, մաքսային, տեղական ինքանակառավարման մարմիններ), իսկ արդյունքները ձևակերպվում են հատուկ ընթացակարգային նորմերով:
Ինչպես նշում է Մ.Վ. Սուխովը, «հարկային վարույթ» հասկացությունը իրավագետները սահմանում են ըստ այն մոտեցումների, որոնք մշակվել են վարչական և
ընդհանրապես իրավական վարույթների բնագավառում, և որոնք մատնանշում են
որոշ առանձնահատկություններ1:
Հարկային վարույթն օրենքով սահմանված հնարքների, եղանակների ամբողջություն է, որը որոշում է հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունների կատարման կարգը: Այն հարկային վարչարարության մաս է, համակարգային իրավական ինստիտուտ, ընթացակարգային փոխկապակցված գործողությունների համալիր, որոնք կազմում են հարկային վարութային հարաբերությունների որոշակի համակցություն: Այդ հարաբերություններն առաջացնում են լավագույն արդյունքների
ստացմանն ուղղված միջոցների ու եղանակների կիրառում և դրանք համապատասխան վարութային ակտերում պաշտոնապես ձևակերպելու, ամրագրելու անհրաժեշտություն2:
Հարկային վարույթը, ինչպես ցանկացած վարույթ, երեք փոխկապակցված բաղադրիչների համակցություն է, որևէ իրավաբանական փաստի հենքով վարութային
հարաբերությունների ծագում, վարույթին առնչվող հանգամանքների քննություն,
1

Տե´ս Сухов М.В., Налоговый правоприменительный процесс в механизме реализации
налогового законодательства: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006, էջ 59:
2
Տե´ս Макаренко Т.Н., Налоговый процесс и налоговое производство // Финансовое
право. 2002, N 3, էջ 29:
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վարչական ակտեր: Մեկ այլ տեսակետի համաձայն՝ հարկային վարույթը հարկային
օրենսդրությամբ կանոնակարգված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ
փոխհարաբերություններում հարկային վարչարարության մարմինների գործունեության վարույթային կարգն է՝ կապված նրանց հարկային և գործակալական
պարտավորությունների հետ: Այս պարագայում հարկային վարչարարությունը գործունեություն է, իսկ հարկային վարույթը՝ այն իրականացնելու ձև1:
Ամփոփելով հարկային վարույթին վերաբերող առավել հիմնարար մոտեցումները՝ նպատակահարմար ենք գտնում առաջադրելու հետևյալ սահմանումը. Հար-

կային վարույթը հարկային վարչարարության իրացման ձև է, որը կիրառվում է ֆիզիակական և իրավաբանական անձանց կողմից հարկային և գործակալական հարաբերությունների կատարման առնչությամբ առկա փոխհարաբերություններում:
Այն հարկային նյութական իրավունքի իրացմանն ուղղված անհատական գործերի
հարուցման, քննության և լուծման ընթացակարգ է:
Հարկային վարույթը, որպես կանոն, ծագում է հարկման օբյեկտի առաջացմանն առնչվող իրավաբանական փաստի ի հայտ գալու պահից և ընդգրկում է հարկի հաշվարկման ու վճարման բոլոր փուլերն ու ավարտվում է հարկը բյուջե հաշվարկելուց հետո:
Հարկ վճարողի պարտականությունները սահմանելիս որոշվում են յուրաքանչյուր կոնկրետ հարկի տարրերը: Իրավակիրառ պրակտիկան ելնում է նրանից, որ
հարկը սահմանելիս և հարկային պարտավորության սահմանները ճշգրտելիս օրենքը պետք է պարունակի հարկային պարտավորությունների էական տարրերը:
Հետազության առարկան ոչ միայն հարկի ֆինանսաիրավական տարրերն են
(հարկման օբյեկտը, հիմքը, արտոնությունները, հարկի վճարման կարգը և այլն),
այլև հարկային մարմինների լիազորությունները հարկային վարույթի յուրաքանչյուր
փուլում (հարկման օբյեկտի որոշում, արտոնությունների սահմանում, հարկի վճարման ժամկետների սահմանման լիազորություններ և այլն):
Հարկային վարույթը պետք է տարբերել հարկային գործավարությունից, որն իրականացվում է հարկային մարմիններում հարկ վճարողին հաշվառելու և նրա կողմից հարկային պարտավորությունների կատարումը վերահսկելու համար: Այս հարաբերությունների իրացման շրջանակներում չեն առաջանում իրավունքների սահմանափակումներ, պարտականություններից բխող իրավական հետևանքներ:
Ընթացակարգային իրավական միջոցները հարկային օրենսդրության, հարկային հարաբերությունների ոլորտում խնդիրների և նպատակների իրացման պայմաններն են, որոնք միջնորդավորում են պետության և հարկ վճարողների փոխգործողությունները և երաշխավորում վերջիններիս օրինական շահերի պաշտպանությունը: Դրանք միաժամանակ համակարգում են մասնավոր և հանրային շահերը:
Հարկային վարույթը ներառում է հարկ վճարողի և հարկային մարմնի մասնակցությամբ հարկային իրավահարաբերությունների բոլոր փուլերը՝ բացառությամբ
այն հարաբերությունների, որոնց անդրադարձանք վերևում: Միաժամանակ, հարկային վարույթը չի կարելի նույնականացնել ո՜չ հարկային հսկողության, ո՜չ էլ հարկային իրավախախտումների գործերով վարույթի հետ:
Ինչպես ցանկացած վարույթ, այնպես էլ հարկային վարույթը բաղկացած է որոշակի փուլերից: Դ.Մ. Բախրախը գտնում է, որ յուրաքանչյուր փուլ նախ բնութագր1
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վում է իր անմիջական նպատակով, որը կարելի է համարել վարչարարության ընդհանուր, հիմնական նպատակին հասնելու ելակետ: Յուրաքանչյուր փուլ իրավահարաբերությունների սուբյեկտների, հավաքվող և օգտագործվող տեղեկատվության, կազմվող փաստթաղթերի, ընդունվող որոշումների, կատարվող գործողությունների յուրահատուկ կազմ է1: Ի.Ա. Գալագանը այս կապակցությամբ կողմ է, որ
գործընթացի (վարչարարության) փուլերը միմյանցից տարբերվում են ընթացակարգային (վարութային) գործունեության բնույթով և ձևերով, դրա խնդիրներով և նպատակներով, իրագործման սուբյեկտներով, իրավական հետևանքներով, վերջնական արդյունքներով2:

Մեր կարծիքով, հարկային վարույթի փուլերը կարելի է բնորոշել որպես հարկային օրենսդրությամբ ամրագրված, ընդհանուր խնդրի լուծման համար միավորված, հարկային ոլորտում պետության ու լիազորված պետական մարմինների կողմից իրականացվող շարժուն, համեմատաբար համպարփակ մեթոդների, ձևերի
համակարգ:
Հարկ վճարողի իրավաբանական կարևորագույն պարտավորությունը հարկ
վճարելն է: Այն նրա մյուս պարտականությունների նկատմամբ առաջնային է: Հարկերի վճարման իրավական կարգավորումն իրականացվում է ինչպես հարկային օրենսդրության ընդհանուր, այնպես էլ որաշակի հարկային վճարումներին նվիրված
հատուկ նորմերով: Հարկային պարտավորության իրացման էությունը պարտավոր
անձի կողմից որոշակի գործողությունների կատարումն է:
Սակայն հարկ վճարելու պարտականության կատարման առանձնահատկությունը այն է, որ դրանց բովանդակությունը սկսվում է պարտավորությունները որոշելու և ավարտվում դրամական միջոցները բյուջե փոխանցելու պահից: Հարկ
վճարելու պարտականությունը բաղկացած է երկու ինքնուրույն, սակայն միաժամանակ միմյանց անքակտելիորեն կապված մասերից՝ հարկի հաշվարկումից և
վճարումից:
Հարկահավաքման համաշխարհաին փորձը (գիտական և գործնական) մշակել
է հարկ վճարողի կողմից իր պարտականությունը կատարելու մեծ թվով եղանակներ, միջոցներ, մեթոդներ և ձևեր: Դրանք ունեն ինչպես զուտ հաշվառողական,
թվաբանական, այնպես էլ փաստագրական բնույթ: Այդ եղանակների և մեթոդների
բազմազանությունն օբյեկտիվորեն պահանջում է դրանց վերլուծություն և համակարգում, ինչը թույլ է տալիս առանձնացնելու որոշակի ինքնուրույն ենթահամակարգ՝ հարկային վարույթ, որը ներառում է հարկերի հաշվարկման և վճարման բոլոր հնարավոր կողմերը:
Իրավաբանական տեսանկյունից հարկի հաշվարկման և վճարման վարույթը
հարկաիրավական ենթաինստիտուտ է, որը միավորում է հարկի հաշվարկումը և
վճարումը կանանակարգող նորմերը: Հարկի հաշվարկման և վճարման եղանակները և մեթոդները ամրագրված են գործող հարկային օրենսդրությունում:
Հարկային իրավահարաբերության սուբյեկտների իրավունքները և պարտականությունները միաժամանակ նրա կառուցվածքային տարրերն են և հարկային
1
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վարույթի պարտադիր փուլը:

2. Հարկերի հաշվարկումը: Հարկային վարույթի կարևոր տարրը հարկի հաշվարկումն է, այսինքն՝ բյուջե մուծելու ենթակա հարկի գումարի որոշմանն ուղղված
գործողությունների համակցությունը: Հարկի հաշվարկը կատարվում է յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար Օրենսգրքի առանձին հարկատեսակներին վերաբերող բաժինների կամ գլուխների նորմերով սահմանված կարգով բացառությամբ Օրենսգրքով սահմանված դեպքերի:
Հարկի հաշվարկը հարկ վճարողները կատարում են ինքնուրույն, սակայն Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում հարկի հաշվարկը կատարում են հարկային
գործակալները: Հարկի հաշվարկման հիմքում հարկման բազայի որոշումն է: Այն
հարկման օբյեկտի արժեքային, ֆիզիկական կամ այլ բնութագիրն է: Հարկման բազան իր հերթին ձևավորվում է հաշվապահական և հարկային հաշվառման հիման
վրա:
Այսպիսով, Օրենսգիրքը, չնչին բացառություններով, հարկատու սուբյեկտների
վրա է դրել ինչպես հարկի ինքնուրույն վճարումը, այնպես էլ դրա ինքնուրույն հաշվարկումը:
Անհրաժեշտ է նշել, որ հարկի վճարումը պայմանվորված չէ ֆիզիկական անձի՝
որևէ տարիքի հասնելու հանգամանքով, ինչպես, ասենք, հարկային, վարչական և
քրեական պատասխանատվության դեպքում: Անչափահաս քաղաքացին կարող է
հարկ վճարող դառնալ, եթե նրա մոտ առաջանում է հարկային պարտավորություն,
կամ եթե նրան սեփականության իրավունքով պատկանում է անշարժ գույք կամ
փոխադրամիջոց: Տվյալ դեպքում այդ պարտականությունը իրացվում է ոչ թե անչափահասի, այլ նրա ծնողների, որդեգրողների, ներկայացուցիչների կողմից:
Հարկման օբյեկտի հաշվարկումը հարկային մարմինները իրականացնում են՝
ըստ հարկման օբյեկտի գտնվելու վայրի, անկախ հարկ վճարողի բնակության վայրից, հարկային ժամկետներում, հարկային բազայի առնչությամբ՝ համապատասխան հարկի դրույքաչափի կիրառմամբ:
ՀՀ հարկային օրենսդրությամբ առանձին հարկատեսակների առնչությամբ
տարբեր կերպ են որոշվում այն անձանց շրջանակը, որոնց վրա դրված է հարկի
հաշվարկման պարտականությունը: Նախ՝ դա, օրինակ, կարող է դրվել հարկ վճարողի վրա: Նման եղանակը պետք է առավելագույնս բացառի հարկ վաճարողների
կողմից այն չարաշահելու հնարավորոււթյունը: Նման երաշխիք են հարկային հայտարարագրերի ներկայացումը, հարկային մարմինների ստուգումները, իրավաբանական պատասխանատվության սահմանումը և այլն:
Մյուս կողմից՝ հարկերի հաշվառման պարտականությունը կարող է դրվել հարկային մարմինների վրա: Այս դեպքում հարկ վճարողը պետք է գտնվի ավելի շահավետ դիրքում, մասնավորապես՝ պետք պաշտպանված լինի հարկային մարմինների կամայականություններից:
Եվ, վերջապես, հարկերի հաշվառման պարտականությունը կարող է դրվել
հարկային գործակալի վրա, որն էլ կրում է հարկերի ճիշտ հաշվարկման համար
պատասխանատվությունը. հարկ վճարողը պետք պաշտպանված լինի հարկային
գործակալի սխալներից:
Հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված են հարկի հաշվարկման տարբեր
մեթոդներ: Օրեսգրքի 15-րդ հոդվածով սահմանված է, որ հարկի կամ բնօգտագործման վճարի հաշվարկի հիմնական մեթոդը հաշվառման հաշվեգրման մեթոդն
է: Այս մեթոդը նշանակում է, որ՝

44

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

- հարկ վճարողը եկամուտների և ծախսերի հաշվառումն իրականացնում է՝ ելնելով իր կողմից այդ եկամուտների ստացման իրավունքը ձեռք բերելու կամ իր
համար այդ ծախսերը ճանաչելու պահից՝ անկախ հատուցումների ստացման կամ
վճարումների կատարման պահից,
- հարկ վճարողը հարկերի, բնօգտագործման վճարի և հարկերից հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարների հաշվառումն իրականացնում է՝ ելնելով հարկային
պարտավորության ծագման կամ հարկերից հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարների առաջացման պահից՝ անկախ իր կողմից իրականացվող գործարքների դիմաց հատուցումների ստացման կամ հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարների
գծով մատակարարներին կամ հարկային կամ մաքսային մարմիններին վճարումների կատարման պահից:
Վերը նշված հիմնական հաշվառման մեթոդից բացի, կիրառվում են նաև այլ
ձևեր՝ ա) հաշվառման դրամարկղային մեթոդ, բ) առանձնացված հաշվառման եղանակ և այլ մեթոդներ:
Հաշվառման դրամարկղային մեթոդը նշանակում է, որ.
- հարկ վճարողը եկամուտների և ծախսերի հաշվառումն իրականացնում է՝ ելնելով հատուցումների ստացման կամ վճարումների կատարման պահից՝ անկախ
իր կողմից այդ եկամուտների ստացման իրավունքը ձեռք բերելու կամ իր համար
այդ ծախսերը ճանաչելու պահից,
- հարկ վճարողը հարկերի, բնօգտագործման վճարի և հարկերից հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարների հաշվառումն իրականացնում է՝ ելնելով իր կողմից
իրականացվող գործարքների դիմաց հատուցումների ստացման կամ հաշվանցվող
(պակասեցվող) գումարների գծով մատակարարներին կամ հարկային կամ մաքսային մարմիններին վճարումների կատարման պահից՝ անկախ հարկային պարտավորության ծագման կամ հարկերից հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարների առաջացման պահից:
Հարկի կամ բնօգտագործման վճարի հաշվարկման առանձնացված եղանակը
նշանակում է, որ՝ եթե հարկ վճարողը միաժամանակ իրականացնում է գործունեության մեկից ավելի տեսակներ, և եթե այդ գործունեության տեսակներից որևէ
մեկի մասով հարկերը, Օրենսգրքի 13-րդ բաժնի նորմերի համաձայն, պետք է հաշվարկվեն այդ բաժնի նորմերով սահմանված՝ հարկման որևէ հատուկ համակարգի
համար սահմանված կարգով, իսկ գործունեության տեսակներից որևէ մեկի մասով
հարկերը, Օրենսգրքի համաձայն, պետք է հաշվարկվեն Օրենսգրքով սահմանված՝
հարկման ընդհանուր համակարգի համար սահմանված կարգով, ապա հարկ վճարողը պարտավոր է վարել հարկման հատուկ համակարգի շրջանակներում ձևավորվող հարկման օբյեկտների, հարկման բազաների, հարկի գումարների, Օրենսգրքով սահմանված նվազեցումների, հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարների և հարկման ընդհանուր համակարգի շրջանակներում ձևավորվող հարկման օբյեկտների, հարկման բազաների, հարկի գումարների, Օրենսգրքով սահմանված
նվազեցումների, հաշվանցվող (պակասեցվող) գումարների առանձնացված հաշվառում և այլն:
Օրենսգրքի՝ առանձին հարկատեսակներին վերաբերող բաժինների նորմերով
սահմանված դեպքերում հարկի կամ հարկման բազայի հաշվարկման համար հիմք
հանդիսացող հաշվառումն իրականացվում է հաշվապահական հաշվառումը և ֆինանսական հաշվետվությունները կարգավորող օրենքներով և այլ իրավական ակ-
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տերով սահմանված դրույթների հիման վրա, եթե Օրենսգրքով չեն նախատեսվում
դրանց կիրառման առանձնահատկություններ:
3. Հարկի վճարումը: Հարկային պարտավորությունը ծագում է հարկային օրենսդրությամբ սահմանված հանգամանքների առաջացման պահից, որոնք նախատեսում են որոշակի հարկի վճարում: Այդ պահից հանդես է գալիս հարկ վաճարողը
որպես առավել հավանական վճարող: Այնուհանդերձ, հարկ վճարողի մոտ հարկ
վճարելու պարտականությունն առաջանում է ոչ թե ընդհանրապես, այլ որոշակի
հարկ վճարելու առիթով: Այսպես, հանգամանքները, որոնց հետ հարկային օրենսդրությունը կապում է հարկային պարտավորության առաջացումը, հետևյալներն են՝
ա) կոնկրետ հարկի օբյեկտի առկայությունը, բ) այդ օբյեկտի և սուբյեկտի (հարկ
վճարողի) միջև անմիջական կապի առկայությունը, գ) հարկի վճարման ժամկետի
վրա հասնելը: Միայն այդ երեք հանգամանքների միաժամանակյա առկայության
դեպքում է առաջանում որաշակի հարկի վճարելու պարտականությունը:
Փաստացի հարկային պարտականությունը սահմանվում է յուրաքանչյուր հարկատեսակի համար, քանի որ ամեն մի հարկի համար հարկ վճարելու պարտականության պահը և ժամկետները տարբեր կերպ են որոշվում:
Հարկի վճարումը կատարվում է հաշվետու ժամանակաշրջանն ավարտվելուց
հետո (իսկ Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում՝ նաև կանխավճարների տեսքով`
մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտը), բացառությամբ Օրենսգրքի 57-րդ
գլխում սահմանված արտոնագրային հարկի, որի վճարումը կատարվում է մինչև
հաշվետու ժամանակաշրջանը սկսելը: Հարկի (այդ թվում՝ կանխավճարի) վճարման ժամկետները սահմանվում են Օրենսգրքի հատուկ մասով` յուրաքանչյուր
հարկատեսակի գծով առանձին:
Հարկի (այդ թվում՝ կանխավճարի), տույժի և (կամ) տուգանքի վճարումը կատարվում է վճարահաշվարկային համակարգի միջոցով, հայկական դրամով: Հարկի (այդ թվում՝ կանխավճարի), տույժի և (կամ) տուգանքի վճարումը համարվում է
կատարված վճարողին սպասարկող բանկի վճարման հանձնարարականի հիման
վրա Կենտրոնական բանկի կողմից միասնական գանձապետական հաշվին գումարը հաշվեգրելու օրը:
Միասնական հաշվի միջոցով մարվող հարկային պարտավորությունների մարման նպատակով՝ 1) հարկ վճարողները հարկի վճարումը կատարում են միասնական հաշվին, 2) հարկի վճարման հանձնարարականում վճարման նպատակի վերաբերյալ նշում չի կատարվում, իսկ նշում կատարվելու դեպքում հարկային մարմնի կողմից այն հաշվի չի առնվում:
Հարկի վճարում կատարելու ժամանակ սխալի առկայության դեպքում կիրառվում են հետևյալ կանոնները՝
- վճարումն ըստ հարկ վճարողի նույնականացնելու համար առաջնային է համարվում հարկ վճարողի հաշվառման համարը, այնուհետև՝ հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ լիազոր մարմնի տրամադրած
տեղեկանքի պատճենը,
- եթե վճարողը սխալմամբ վճարման հանձնարարականում որպես հարկ վճարող նշել է այլ անձի, որի արդյունքում մարվել է այլ անձի հարկային պարտավորությունը, ապա կատարված է համարվում այլ անձի հարկային պարտավորությունը, իսկ գումարը վճարողին վերադարձման ենթակա չէ: Այս դեպքում վճարողը այլ
անձի նկատմամբ ձեռք է բերում քաղաքացիաիրավական պահանջի իրավունք:
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Ամփոփելով հարկային վարույթի և հարկային վարչարարության փոխհարաբերությանն առնչվող հիմնահարցերի քննարկման արդյունքները՝ կարելի է հանգել
հետևյալ եզրակացություններին՝
1. Հարկային վարչարարությունը իրականացվում է հատուկ վարույթների միջոցով:
2. Հարկային վարչարարությունն իր բովանդակությամբ և ծավալով ներառում
է վարույթների հետևյալ համակարգը՝ հարկային վարույթ, հարկային հսկողության
վարույթ, կատարված հարկային իրավախախտումների համար պատասխանատվության միջոցների կիրառման վարույթ:
3. Հարկային վարչարարությություն իրականացող յուրաքանչյուր վարույթ ունի իր առանձնահատուկ ընթացակարգերը:
4. Հարկային վարույթը հարկային վարչարարություն իրականացնելու հիմնական ձևն է:
5. Հարկային վարույթի փուլերն են հարկերը հաշվարկելը և վճարելը:
6. ՀՀ հարկային օրենսդրությամբ առանձին հարկատեսակների առնչությամբ
տարբեր կերպ է որոշում այն անձանց շրջանակը, որոնց վրա դրված է հարկը հաշվարկելու պարտականությունը:
7. Հարկային պարտավորությունը ծագում է հարկային օրենսդրությամբ սահմանված հանգամանքների առաջացման պահից, որոնք նախատեսում են որոշակի
հարկի վճարում: Այդ պահից հանդես է գալիս հարկ վճարողը որպես պոտենցիալ
վճարող:
8. Հարկ վճարողի մոտ հարկ վճարելու պարտականությունն առաջանում է ոչ
թե ընդհանրապես, այլ որոշակի հարկ վճարելու առիթով:

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НАЛОГОВОГО ПРОИЗВОДСТВА И НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Самвел Мурадян
Доцент кафедры конституционного прав ЕГУ,
кандидат юридических наук
__________________________

Налоговое администрирование осуществляется с помощью специальных
производств.
Производство в налоговом администрировании – это комплекс взаимосвязанных процедурных действий уполномоченных органов, которые отличаются по
своему предмету и целевой направленности. Каждое производство налогового
администрирования имеет свои процедуры.
Особенности производств, определяющих налоговое администрирование,
порождают требование закреплять и оформлять в соответствующих правовых
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актах установленные отношения, обстоятельства, доказательства и полученные
в производстве результаты, свзанные с налоговым администрированием.
Исходя из Налогового кодекса РА, можно выделить следующие производства налогового администрирования: налоговое прозводство, производство налогового надзора, производство по применению мер ответственности по налоговым правонарушениям.
В данной статье подробно рассматриваются особенности налогового производства и его стадии. Налоговое производство является основным производством налогового администрирования. Оно состоит из двух стадий: исчисление налогов и уплата налогов.

SOME ISSUES OF CORRELATION BETWEEN TAX
PROCEEDING AND TAX ADMINISTRATION
Samvel Muradyan
Docent at the YSU Chair of Constitutional Law,
Candidate of Legal Sciences
_______________________________

In the RA the tax legislation is permanently improving, simphlifing the process of
the realization of tax norms. It is doing by the help of corressponding procedures. In
this view, the adaption of the Tax Codex was very important.
The procedure of tax administrative activities is a complex of interconnected
actions who distinguished from each other by their point and target. They caused
order to fix and form in corressponding legal acts established connexions,
circumstances, evidences and receiving results into procedure, which are connected
whith tax administrative activities.
The Tax Code of RA gives us a possibility to pick out the following procedures of
tax administrative activities: tax procedure, the procedure of tax supervision, and the
procedure of application of the measures of responsibility on tax violations.
In this article the specifitions of tax procedure and its stages were analyzed. The
tax procedure is the basic procedure of tax administrative activities. It has two stages:
the calculating and the paying of tax.
Բանալի բառեր – ՀՀ հարկային օրենսգիրք, հարկային վարչարարություն, հարկային
վարույթ, հարկային վարույթի փուլեր, հարկի հաշվարկում, հարկի վճարում
Ключевые слова: налоговый кодекс РА, налоговое администрирование, налоговое
производство, стадии налогового производства, исчисление налогов, уплата налогов.
Key words: Tax Codex of RA, tax administrative activities, tax procedure, the stages of tax
procedure, the calculating and the paying of tax.
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ՈՂՋԱՄԻՏ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԳՈՐԾԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՊԱՏՇԱՃ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԲԱՂԱԴՐԱՏԱՐՐ
Կարեն ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________________

Վարչական իրավունքում վարչարարությունը և վարչական վարույթը համարվում են մարդու իրավունքների պաշտպանության գործիքներ, քանի որ վարչական
գործերով որոշումների ընդունման գործընթացը միշտ կապված է մարդու հիմնարար իրավունքների և հանրային շահի արդյունավետ իրացման հետ: Իրավունքի
գերակայության հայեցակարգի տեսանկյունից վարչարարության ոլորտում մարդու
իրավունքների նկատմամբ հարգանքը, այդ թվում նաև՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առնչվող որոշումների՝ ողջամիտ ժամկետում ընդունման երաշխավորումը նպաստում են հանրային իշխանության պատասխանատվության, մարդու հիմնարար իրավունքների պաշտպանության, իրավական և ժողովրդավարական պետության սկզբունքների կյանքի կոչման մակարդակի բարձրացմանը:
2015 թվականի սահամանդրական փոփոխություններով անձի սահմանադրական իրավունքներում առաձնացվել է վարչական մարմինների կողմից ֆիզիկական
և իրավաբանական անձանց առնչվող գործերի՝ ողջամիտ ժամկետում քննության
սկզբունքը: Այդ իրավունքի ապահովումը և գործնական իրացումը հանրային իշխանության արդյունավետ կազմակերպման և գործունեության որակական հատկանիշներից են: Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության սկզբունքը՝ որպես իրավական երաշխիք, նպատակաուղղված է պաշտպանելու վարչական վարույթի
մասնակիցներին ընթացակարգային անհարկի ձգձգումներից և գործում է վարչական վարույթի հարուցման պահից մինչև գործի վերջնական լուծումը:
Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքը, որը հայտնի է նաև «վարույթի ընթացքի ողջամիտ սահմանափակման» կամ «վարույթի ընթացքի ողջամիտ
արագության» կամ «գործն արագ քննելու» կամ «ժամանակին գործելու» կամ «առանց հետաձգման կամ առանց անհարկի ձգձգումների գործը քննելու» ձևակերպումներով, առկա է զարգացած իրավական համակարգ ունեցող պետությունների
գերակշռող մասի հիմնական օրենքներում1:
Եվրոպական երկրների փորձի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ վարչական
վարույթի տևողության հարցում այդ պետությունները տարբեր մոտեցումներ են
որդեգրել: Այսպես, եթե որոշ երկրներում վարչական գործի ողջամիտ ժամկետում
քննության սկզբունքն ամրագրված է սահմանադրական մակարդակում (օրինակ՝

1

Տե´ս Herwig C. H. Hofmann, Gerard C. Rowe and Alexander H. Türk, Administrative Law and
Policy of the European Union, Oxford University Press, 2011, էջեր 196-199, ինչպես նաև Klara
Kanska, ''Towards Administrative Human Rights in the EU. Impact of the Charter of
Fundamental Rights''// European Law Journal, Vol. 10, No. 3, 2004, էջեր 313-315:
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Ֆինլանդիայի Սահմանադրության 21-րդ հոդվածով ), ապա եվրոպական որոշ երկրներում (օրինակ՝ Սլովենիայում) այն չի արտացոլվել հիմնական օրենքում և սահմանվել է վարչական ընթացակարգերի մասին օրենսդրական ակտերով: Մի շարք
եվրոպական երկրներում, ինչպիսիք են, օրինակ՝ Լատվիան կամ Շվեդիան,
քննարկվող իրավունքը ամրագրված չէ նորմատիվ իրավական ակտերում և բխում
է այդ երկրների իրավակիրառ (դատական) պրակտիկայից: Բացի այդ, եվրոպական որոշ պետություններ ազգային օրենսդրությամբ ամրագրել են վարչական վարույթի տևողության ժամկետային սահմանափակումներ. այն երկրներում, որտեղ
առկա է այդպիսի կարգ, վարչական գործի քննության միջին ժամկետը կազմում է
մեկ ամիս, որը հաշվարկվում է վարչական վարույթի հարուցման պահից և օրենքով
սահմանված կարգով կարող է երկարաձգվել: Իսկ այն երկրներում, որտեղ սահմանված չեն վարչական վարույթի տևողության ընդհանուր ժամկետներ, օրենսդրությունը սովորաբար հատուկ սահմանում է հանրային իրավունքի որոշակի բնագավառում վարչական մարմնի կողմից որոշում կայացնելու առանձին ժամկետներ2:
Չնայած ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի արտահայտման
ձևերի և բովանդակության տարբերություններին՝ Եվրոպայի խորհրդի անդամ բոլոր
պետություններն էլ ընդունել են, որ այս սկզբունքը պատշաճ վարչարարության համար ելակետային նշանակություն ունեցող հիմնադրույթներից է3:
Իրավագիտության մեջ ներկայումս ընդունված է այն մոտեցումը, որ ցանկացած գործով այս կամ այն իրավական բնութագրիչի ողջամտությունն ու արդարացիությունը պետք է պայմանավորել հենց այդ կոնկրետ գործի առանձնահատուկ
փաստական հանգամանքներով: Նմանապես, իրավաբանական ընթացակարգերի,
այդ թվում նաև՝ վարչական վարույթի տևողության ողջամտությունը պետք է գնահատվի տվյալ գործի փաստական հանգամանքերի կամ այդ գործին բնորոշ առանձնահատուկ հատկանիշների լույսի ներքո: Այդ իսկ պատճառով Եվրոպայի
խորհրդի նախարարների կոմիտեի 11.03.1980 թվականի «Վարչական մարմինների
կողմից հայեցողական լիազորությունների կիրառման վերաբերյալ» թիվ R(80)2
հանձնարարականի 5-րդ կետում ընդգծվել է, որ վարչական մարմինը պետք է որո-

շում կայացնի ողջամիտ ժամկետում՝ հաշվի առնելով տվյալ գործով քննվող հարցը 4 : Այլ կերպ ասած՝ գործի քննության երկարատևությունը կարող է իրավաչափ
համարվել միայն առանձնահատուկ հանգամանքների առկայության դեպքում, և
հակառակը՝ գործի քննության հետաձգումն այդպիսի հանգամանքների բացակայության դեպքում վկայում է ոչ պատշաճ վարչարարություն իրականացնելու մասին:
Այսպիսով, անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ վարչական վարույթի տևողության ողջամտության գնահատման համար գոյություն չունեն միասնական չափանիշներ, և այս կամ այն գործի քննության համար ողջամիտ ժամկետի որոշման հարցում պետք է ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Այդուհանդերձ, «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական
1

Տե´ս Ֆինլանդիայի Սահմանադրության ամբողջական տեքստը տե´ս http://www.finlex.fi/
fi/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf կայքում:
2
Տե´ս Principles of Good Administration in the Member States of the European Union
(Statskontorent, 2005:4), էջ 31-34:
3
Տե´ս Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի 11.03.1980 թվականի «Վարչական
մարմինների կողմից հայեցողական լիազորությունների կիրառման վերաբերյալ» թիվ R(80)2
հանձնարարականի 5-րդ կետ, ըստ https://rm.coe.int/16804f22ae կայքէջի:
4
Տե´ս նույն տեղում:

50

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

կոնվենցիայի (այսուհետ նաև՝ Կոնվենցիա) 6-րդ հոդվածով սահմանված արդար
դատաքննության իրավունքի շրջանակներում Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանի (այսուհետ նաև՝ Եվրոպական դատարան) իրավաբանության մեջ բավական մանրամասն մշակվել են ողջամիտ ժամկետում որոշումների կայացման
ընդհանուր չափանիշներ, որոնք վերաբերում են դատական գործերի քննության
ժամկետների իրավաչափությանը: Այսպես, ըստ Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի, դատավարության ժամկետի ողջամտությունը պայմանավորված է կոնկրետ գործի առանձնահատկություններով, որոնք հիմնականում որոշվում են հետևյալ գործոնների միջոցով.
1) գործի բարդությունը,
2) դիմումատուի վարքագիծը,
3) հանրային իշխանության վարքագիծը,
4) տվյալ գործի կարևորությունը դիմումատուի համար1:
Ողջամիտ ժամկետի գնահատման առաջին գործոնը՝ գործի բարդությունը, կարող է պայմանավորված լինել մի շարք հանգամանքներով, ինչպիսիք են, օրինակ՝
ապացույցների քանակը 2 , փորձագիտական տվյալներ ձեռք բերելու անհրաժեշտությունը3, մասնակիցների կամ լուծման ենթակա հարցերի քանակը, արտասահմանից ապացույցներ ձեռք բերելու անհրաժեշտությունը կամ գործի լուծմանը վերաբերող իրավաբանական հարցերի բարդությունը4:
Ողջամիտ ժամկետի գնահատման երկրորդ գործոնի համաձայն՝ պետությունը
պատասխանատու չէ վարույթի այն հետաձգումների համար, որոնք առաջացել են
դիմումատուի վարքագծի, այսինքն՝ վերջինիս կողմից իր ընթացակարգային իրավունքներից (ներկայացուցիչների փոփոխում, նոր ապացույցների վկայակոչում, բողոքարկում և այլն) օգտվելու հետևանքով5:
Ողջամիտ ժամկետի գնահատման երրորդ գործոնը նշանակում է, որ պետությունը պատասխանատու է վարույթի այն հետաձգումների համար, որոնք կարող են
վերագրվել հանրային իշխանության մարմիններին 6 . այդպիսին են, օրինակ, այն
հետաձգումները, որոնք առաջանում են իրավասու մարմնի վերջնական որոշումները դիմումատուին ուշ հասանելի դառնալու, անհրաժեշտ ապացույցները պետության կողմից ժամանակին չտրամադրվելու 7 , վարչական մարմինների փոխհամագործակցությունը ոչ պատշաճ իրականացնելու8 և այլնի հետևանքով:

1

Տե՜ս Buchholz v. Germany (7759/77) գործով Եվրոպական դատարանի 06.05.1981
թվականի վճիռը, կետեր 51, 61, 63:
2
Տե՜ս Eckle v. Germany (8130/78) գործով Եվրոպական դատարանի 15.07.1988 թվականի
վճիռը:
3
Տե՜ս Wemhoff v. Germany (2122/64) գործով Եվրոպական դատարանի 27.06.1968
թվականի վճիռը:
4
Տե՜ս Neumeister v. Austria (1936/63) գործով Եվրոպական դատարանի 27.06.1968
թվականի վճիռը:
5
Տե՜ս König v. Germany (6232/73) գործով Եվրոպական դատարանի 28.06.1978 թվականի
վճիռը:
6
Տե՜ս Somjee v. The United Kingdom (42116/98) գործով Եվրոպական դատարանի
15.10.2002 թվականի վճիռը:
7
Տե՜ս H. v. The United Kingdom (9580/81) գործով Եվրոպական դատարանի 08.07.1987
թվականի վճիռը:
8
Տե՜ս Wiesinger v. Austria (11796/85) գործով Եվրոպական դատարանի 30.10.1991
թվականի վճիռը:
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Ինչ վերաբերում է ողջամիտ ժամկետի գնահատման չորրորդ գործոնին, ապա
Եվրոպական դատարանն առանձնացրել է որոշակի կատեգորիայի գործեր, որոնք
մեծապես ազդում են ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքների և
շահերի վրա և այդ տեսանկյունից պահանջում են ողջամիտ ժամկետում դրանց
քննության և լուծման առավել լայն երաշխիքներ: Դրանք հատուկ ջանադրություն
պահանջող այն գործերն են, որոնք վերաբերում են, օրինակ, դիմումատուի աշխատանքին1, կրթությանը2, առողջությանը3, սեփականությանը4, պատվին և արժանապատվությանը5 և այլ նյութական ու ոչ նյութական արժեքներին:
Այսպիսով, վերոգրյալ չափանիշները թույլ են տալիս գնահատել ողջամիտ
ժամկետի պահպանման հարցը՝ ելնելով յուրաքանչյուր կոնկրետ գործի առանձնահատկություններից: Սակայն գոյություն ունի քննարկվող հանգամանքի գնահատման ևս մեկ չափանիշ, որի էությունը հետևյալն է. ըստ Եվրոպական դատարանի՝
պետությունը պարտավոր է այնպես կազմակերպել իր դատական համակարգը, որ
դատարանները գործնականում հնարավորություն ունենան պահպանել Կոնվենցիայի բոլոր պահանջները, այդ թվում նաև՝ քննել իրենց հանձնված գործերը ողջամիտ ժամկետում6: Հետևաբար պետությունը պատասխանատու է ոչ միայն կոնկրետ գործի քննությունն արագ չկազմակերպելու հետևանքով առաջացած ցանկացած ձգձգման համար, այլ նաև գործերի կուտակումները կանխելու համար անհրաժեշտ միջոցների շարունակական ներդրման և հետաձգումների պատճառ հանդիսացող կառուցվածքային թերությունների վերացման պարտականության ոչ պատշաճ կատարման համար7:
Եվրոպական դատարանի մշակած վերոգրյալ չափանիշները հավասարապես
կիրառելի են նաև վարչարարության ժամկետների ողջամտության գնահատման
հարցում, քանի որ այդ չափանիշներն իրավակիրառ պրակտիկայում ձևավորված և
իրավաբանորեն նշանակալի այնպիսի համընդհանուր գործոններ են, որոնց միջոցով կարող է գնահատվել ոչ միայն դատավարության, այլև ցանկացած իրավաբանական ընթացակարգի, այդ թվում նաև վարչարարության տևողության ողջամտությունը:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարելի է պնդել, որ վարչական ընթացակարգերի
տևողության ողջամտության սկզբունքը նշանակում է, որ վարչական մարմինները
պարտավոր են արտաքին ներգործություն ունեցող իրենց որոշումները կայացնել
ողջամիտ ժամկետում: Իսկ այս կամ այն գործի քննության և լուծման համար
ճշգրիտ ժամկետներ սահմանված չլինելու դեպքում դրա տևողության ողջամտութ1

Տե՜ս Svetlana Orlova v. Russia (4487/04) գործով Եվրոպական դատարանի 30.07.2009
թվականի վճիռը:
2
Տե՜ս Oršuš and others v. Croatia (15766/03) գործով Եվրոպական դատարանի 16.03.2010
թվականի վճիռը:
3
Տե՜ս Gheorghe v. Romania (19215/04) գործով Եվրոպական դատարանի 15.03.2007
թվականի վճիռը:
4
Տե՜ս Hentrich v. France (13616/88) գործով Եվրոպական դատարանի 22.09.1994 թվականի
վճիռը:
5
Տե՜ս Pieniążek v. Poland (62179/00) գործով Եվրոպական դատարանի 28.09.2004
թվականի վճիռը:
6
Տե՜ս Süssmann v. Germany (20024/92) գործով Եվրոպական դատարանի 16.09.1996
թվականի վճիռը:
7
Տե՜ս Harris, O'Boyle, and Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights, Third
Edition, Oxford University Press, 2014, էջեր 443-446:
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յունը ենթակա է գնահատման յուրաքանչյուր կոնկրետ գործով՝ ելնելով մի շարք
չափանիշներից: Որպես այդպիսի չափանիշներ կարող են համարվել Եվրոպական
դատարանի՝ իրավաբանության մեջ ձևավորված այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք
են կոնկրետ գործի բովանդակությունը, առանձնահատկությունները, բարդությունը,
ընդունվելիք որոշման կարևորությունը շահագրգիռ անձի համար, վարույթին մասնակցող անձանց ու հանրային իշխանության մարմնի վարքագիծը և փոխհարաբերությունների բնույթը: Ընդ որում, վարչական սխալը, կազմակերպական խնդիրները կամ վարչական մարմինների գերծանրաբեռնվածությունը չեն կարող հիմք հանդիսանալ վարչարարության անհարկի ձգձգումներն իրավաչափ դիտելու համար1:
Միևնույն ժամանակ, ըստ Եվրոպական դատարանի՝ իրավունքի պաշտպանության միջոցը պետք է լինի «արդյունավետ» ոչ միայն տեսականորեն, այլ
նաև գործնականում. արդյունավետ միջոցը պետք է օժտված լինի մարդու իրավունքի ենթադրյալ խախտումը կամ դրա շարունակումը կանխելու կամ իրավունքի խախտման համար պատշաճ փոխհատուցում ապահովելու հատկանիշով2:
Հետևաբար ողջամիտ ժամկետում գործելու վարչական մարմինների պարտականությունը պետք է համապատասխանի իրավունքների պաշտպանության արդյունավետության սկզբունքին այն առումով, որ ընթացակարգային կանոնները պետք է
հնարավորինս ապահովեն նյութական իրավունքի նորմերի կենսագործումը, իսկ
վարչական վարույթի ժամկետները սահմանափակող օրենսդրական դրույթները
պետք է ձևակերպված լինեն բավարար չափով պարզ, հստակ և կանխատեսելի,
որպեսզի ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք պատկերացում ունենան իրենց
իրավունքների և պարտականությունների մասին3:
Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում վարչական մարմինների կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առնչվող գործերի՝ ողջամիտ ժամկետում քննության պահանջին վերաբերող ընդհանուր օրենսդրական
կարգավորումներն իրենց արտացոլումն են ստացել վարչարարության հիմունքները և վարչական վարույթի կարգը սահմանող այնպիսի նորմատիվ իրավական ակտով, ինչպիսին է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին»
ՀՀ օրենքը4: Այսպես, նշված օրենքի 36-րդ հոդվածով օրենսդիրը սահմանել է վարչական մարմինների արագ գործելու պարտականությունը, որը նախևառաջ նշանակում է, որ վարչական վարույթը պետք է իրականացվի հնարավորինս սեղմ ժամկետում, առանց գործի փաստական հանգամանքների պարզաբանման համար ոչ
անհրաժեշտ և վարույթի ընթացքն արհեստականորեն ձգձգող գործողությունների
կատարման: Ավելին՝ մատնանշված հոդվածով ամրագրված իրավադրույթների ուժով վարչական մարմինները պարտավոր են վարչական ակտ ընդունել ողջամիտ
ժամկետում՝ չսպասելով տվյալ վարչական վարույթի համար սահմանված ժամկետը լրանալուն, եթե առկա են համապատասխան վարչական ակտ ընդունելու համար անհրաժեշտ փաստական հիմքերը:

1

Տե´ս Bucura C. Mihaescu Evans, The Right to Good Administration at the Crossroads of the
Various Sources of Fundamental Rights in the EU Integrated Administrative System
(Luxemburger Juristische Studien - Luxembourg Legal Studies), Nomos, 2015, էջեր 434-439:
2
Տե´ս İlhan v. Turkey (22277/93) գործով Եվրոպական դատարանի 27.06.2000 թվականի
վճիռը:
3
Տե´ս Špela Zagorc, Decision-Making within a Reasonable Time in Administrative Prucedures,
HKJU-CCPA 15(4), 2015, էջեր 769-790:
4
Տե´ս ՀՀՊՏ 2004.03.31/18(317), Հոդ.413:
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Մյուս կողմից «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին»
ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածով օրենսդիրը կարգավորել է վարչական վարույթի առավելագույն ժամկետի հետ կապված հարաբերությունները՝ նախատեսելով, որ ընդհանուր կանոնի համաձայն՝ այդ ժամկետը 30 օր է: Այդ ընդհանուր կանոնից օրենսդիրը թույլատրել է կատարել որոշ բացառություններ, որոնք նախատեսված են ինչպես նշված օրենքի 47-րդ և 49-րդ հոդվածներում, որոնք ամրագրում են վարչական
վարույթը երկարաձգելու ու կասեցնելու հիմքերը և կարգը, այնպես էլ առանձին տեսակի վարչական վարույթների առանձահատկությունները կարգավորող օրենքներում, որոնք կարող են սահմանել նշված ընդհանուր ժամկետից տարբերվող՝ ավելի
երկար կամ կարճ ժամկետներ:
Վերոգրյալը վկայում է այն մասին, որ օրենսդիրը վարչական վարույթի ժամկետների հարցը կարգավորելիս վարչական վարույթը դիտել է մեկ միասնական
գործընթաց՝ սահմանելով վարչական գործի հարուցումից մինչև վարչական ակտի
ընդունումն ընկած ժամանակահատվածի թույլատրելի չափը: Սակայն, վարչական
վարույթն առաջին հերթին որոշակի փուլերի փոխկապակցված հաջորդականություն է, և անհրաժեշտ է պարզել, թե որքան կարող է տևել վարչական վարույթի այս
կամ այն փուլը՝ որպես որոշակի ընդհանուր նպատակով և խնդիրներով առանձնացված վարչաընթացակարգային գործողությունների ամբողջություն: Այսպես, որպես կանոն, վարչական վարույթը բաղկացած է միմյանց հաջորդող՝ վարչական
գործի հարուցման, ընթացիկ և եզրափակիչ փուլերից:
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի՝
«Վարչական վարույթի հարուցման փուլը» վերտառությամբ 5-րդ գլխի բովանդակության ուսումնասիրությունից հետևում է, որ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դիմումի հիման վրա հարուցվելիք վարչական գործի հարուցման փուլը չի
կարող գերազանցել եռօրյա ժամկետը: Այսպես, մատնանշված օրենքի 33-րդ հոդվածի համաձայն՝ վարչական մարմինը դիմումը ստանալուց հետո կարող է կայացնել երկու տեսակի որոշում. (ա) դիմումը վերահասցեագրելու մասին և (բ) դիմումը
վերադարձնելու մասին: Ընդ որում, նշված որոշումները կայացնելու համար վարչական մարմնին տրամադրված է ընդամենը եռօրյա ժամկետ, իսկ այդ ժամկետում
վերոգրյալ որոշումներից որևէ մեկը չկայացնելու դեպքում վարչական վարույթը
համարվում է հարուցված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դիմումը վարչական մարմնի կողմից ստանալու օրը: Ինչ վերաբերում է վարչական մարմնի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ հարուցվելիք վարչական վարույթի հարուցման
փուլի տևողությանը, ապա այդ հանգամանքը գործնական նշանակություն չունի,
քանի որ տվյալ դեպքում հարուցման փուլը սահմանափակվում է միայն վարչական
ակտի ընդունմանը նպատակամղված գործողություն սկսելու օրով:
Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դիմումի ընդունելիության հարցը
պարզելուց կամ սեփական նախաձեռնությամբ վարչական ակտի ընդունմանը
նպատակաուղղված գործողություն կատարելուց հետո վարչական վարույթը թևակոխում է իր հիմնական՝ ընթացիկ փուլ: «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերելի իրավանորմերի ուսումնասիրությունից հետևում է, որ օրենսդիրը վարչական վարույթի ընթացիկ և եզրափակիչ փուլերի՝ որպես առանձին վարչական ընթացակարգի համար որևէ առավելագույն ժամկետ չի սահմանել: Այսինքն՝ օրենսդիրը վարչական վարույթում ապացույցների
ձեռքբերման, գնահատման, գործի փաստական հանգամանքների քննարկման (ընթացիկ փուլ) և վարչական ակտի ընդունման (եզրափակիչ փուլ) համար չի սահմա-
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նել առավելագույն ժամկետ, ինչն էլ իր հերթին նշանակում է, որ վարչական վարույթի ընթացիկ փուլը սահմանափակված է միայն վարչական վարույթի ընդհանուր
առավելագույն ժամկետով, և վարչական մարմինը կարող է ավարտել այդ փուլը
վարչական ակտի ընդունման օրը: Այլ կերպ ասած՝ օրենսդրական նման կարգավորումների պայմաններում իրավակիրառ պրակտիկայում կարող է առաջանալ այնպիսի իրավիճակ, երբ վարչական մարմինն ավարտում է գործի փաստական հանգամանքների քննարկումը և հենց այդ նույն օրն էլ ընդունում է համապատասխան
վարչական ակտ:
Սակայն նման մոտեցումը չի համապատասխանում ողջամիտ ժամկետում
վարչական վարույթի իրականացման սահմանադրական սկզբունքի էությանը, քանի որ վարչական վարույթի ընթացիկ փուլի համար առավելագույն ժամկետների
բացակայությունը կարող է անհարկի նեղացնել վարչական վարույթի եզրափակիչ
փուլին տրամադրվող ժամկետը և հանգեցնել այնպիսի դեպքերի առաջացմանը,
երբ վարչական վարույթի փաստական հանգամանքների քննարկումը շարունակվում է մինչև վարչական վարույթի առավելագույն ժամկետի ավարտը՝ ընդհուպ
վարչական ակտի ընդունման օրը: Եթե գործի փաստական հանգամանքների
քննարկումը կարող է շարունակվել մինչև վարչական վարույթի առավելագույն
ժամկետի ավարտը, ապա տրամաբանական է, որ մինչև այդ պահը վարույթի մասնակիցները կարող են ներկայացնել վարույթի ելքի վրա ազդեցություն ունեցող ապացույցներ և դիրքորոշումներ, իսկ վարչական մարմինն էլ պարտավոր է հաշվի
առնել դրանք: Կաշկանդված լինելով վարչական վարույթի առավելագույն ժամկետով՝ վարչական մարմինը ստիպված է համապատասխան վարչական ակտն ընդունել մինչև այդ ժամկետի ավարտը, ուստի հնարավոր է, որ վարչական մարմինը
ի վիճակի չլինի ապահովելու գործի փաստական հանգամանքների լրիվ և բազմակողմանի քննարկման իր պարտականության կատարումը, եթե այդ փաստական
հանգամանքները ներկայացվել են վարույթի առավելագույն ժամկետի վերջին պահին: Դա կարող է վարչական ակտը որակական լուրջ թերություններով ընդունելու
պատճառ դառնալ, քանի որ մի կողմից վարչական մարմինը պարտավոր է քննարկել նույնիսկ վարույթի ընդհանուր տևողության առավելագույն ժամկետի վերջին օրը ներկայացված տվյալները, իսկ մյուս կողմից կաշկանդված է այդ ժամկետով և
պարտավոր է վարչական ակտն ընդունել մինչև այդ ժամկետի լրանալը, ինչն էլ չի
կարող զգալիորեն չանդրադառնալ ընդունվելիք վարչական ակտի հիմնավորվածության վրա:
Այլ խոսքով՝ վարչական վարույթի ընթացիկ և եզրափակիչ փուլերի տևողության համար առանձին սահմանափակումների բացակայության պայմաններում հնարավոր է այնպիսի իրավիճակի առաջացում, երբ վարչական մարմինը գործնականում չունի ողջամիտ ժամանակ՝ գործի բոլոր էական փաստական հանգամանքներն արտացոլող հիմնավորված վարչական ակտ կայացնելու (կազմելու) համար:
Այս առումով հատկանշական է, որ, օրինակ՝ դատավարական օրենսդրությունը
գործն ըստ էության լուծող դատական ակտ կայացնելու (կազմելու) և հրապարակելու համար որոշակի ժամկետ է սահմանում, որի ընթացքում գործով դատաքննությունն ավարտված է, և դատարանը գտնվում է խորհրդակցական սենյակում (ՀՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 1 124-րդ հոդված, ՀՀ վարչական
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դատավարության օրենսգրքի 114-րդ հոդված, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի2 356-րդ և 369-րդ հոդվածներ): Նշված ժամկետի առկայությունը համարվում է գործն ըստ էության ճիշտ լուծող և հիմնավորված դատական ակտ կայացնելու համար անհրաժեշտ գրավականներից մեկը:
Այսպիսով, վարչական մարմինների կողմից վարչական գործի փաստական
հանգամանքները լրիվ ու բազմակողմանի քննարկելու և հիմնավորված վարչական
ակտ կայացնելու համար անհրաժեշտ է նախատեսել վարչական վարույթի ընթացիկ և եզրափակիչ փուլերի համար առանձին առավելագույն ժամկետներ, որոնք
վարչական վարույթի ընդհանուր տևողության առավելագույն ժամկետի հետ մեկտեղ կարող են ապահովել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առնչվող գործի՝ ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունքի երաշխավորված իրացումը:
Նշված նպատակին հասնելու համար կարելի է օրենսդրորեն սահմանել, որ վարչական մարմինը պարտավոր է վարչական վարույթը եզրափակող վարչական
ակտն ընդունել վարչական գործի փաստական հանգամանքների քննարկումն ավարտելուց հետո՝ որոշակի կոնկրետ ժամկետում (օրինակ՝ եռօրյա ժամկետում):
Ինչպես ցանկացած սահմանադրական իրավունքի, այնպես էլ անձի՝ վարչական մարմինների կողմից իրեն առնչվող գործերի՝ ողջամիտ ժամկետում քննության
իրավունքի երաշխավորված իրացման համար հատկապես կարևորվում է այդ իրավունքի պաշտպանության իրավական միջոցների առկայությունը, որոնց ուսումնասիրությունը գործնական և գիտական հետաքրքրություն է առաջացնում:
Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում ողջամիտ ժամկետում վարչական գործի քննության իրավունքի իրավական պաշտպանությունը
կազմակերպվում է նաև օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական ակտ չընդունվելու հետևանքով վարչական ակտն ընդունված համարվելու կառուցակարգի
ներդրման և կենսագործունեության միջոցով, որի ընդհանուր իրավակարգավորումներն օրենսդիրը սահմանել է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով: Սա նախատեսում է վարչական
մարմնի կողմից չընդունված վարչական ակտի՝ օրենքի ուժով ընդունված համարվելու իրավական հնարավորություն: Այսինքն՝ վարչական մարմնի կողմից չընդունված վարչական ակտը նշված իրավադրույթի ուժով որոշ դեպքերում կարող է համարվել ընդունված և առաջացնել այդ վարչական ակտին բնորոշ բոլոր իրավաբանական հետևանքները: Տվյալ դեպքում դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում վարչական ակտի ընդունման՝ օրենքով սահմանված
ժամկետը խախտվելու դեպքում գործում է այն կանխավարկածը, որ պահանջվող
բարենպաստ վարչական ակտը համարվում է ընդունված, և դիմողը կարող է օգտվել դիմում ներկայացնելիս իր ակնկալած իրավունքից, որը տրամադրման էր ենթակա ընդունվելիք վարչական ակտով:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, անդրադառնալով «Վարչարարության հիմունքների
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով սահմանված իրավակարգավորման մեկնաբանությանը, արտահայտել է այն իրավական դիրքորոշումը,
որ «(...) օրենքի վերոնշյալ դրույթը չի կարող մեկնաբանվել որպես հայցվող ցանկա-

ցած ակտի ընդունված լինելը հաստատող նորմ: Հայցվող վարչական ակտը, ինչպես նաև հայցվող իրավունքը պետք է հիմնված լինեն օրենքի վրա, չխախտեն այ1
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լոց իրավունքներն ու ազատությունները: Հետևաբար, նշված նորմի բովանդակության մաս պետք է կազմի նաև հայցվող վարչական ակտի իրավաչափությունը, որի
առկայությունը հաստատվելուց հետո միայն հնարավոր կլինի փաստել վարչական
ակտի և դրա հիման վրա ծագող իրավունքի գոյությունը (...)»1:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի վերոգրյալ իրավական դիրքորոշումները համադրելով քննարկվող հարցի կապակցությամբ միջազագային առաջադեմ փորձի և «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի տրամաբանության հետ՝ կարելի է պնդել, որ ՀՀ վճռաբեկ դատարանն անհարկի նեղացրել է քննարկվող իրավական ինստիտուտի կիրառման շրջանակները: Այսպես, օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական ակտ չընդունվելու
հետևանքով վարչական ակտն ընդունված համարվելու կառուցակարգում խոսք
անգամ չկա հայցվող վարչական ակտի իրավաչափության՝ որպես տվյալ իրավաբանական ֆիկցիայի գործողության համար անհրաժեշտ նախադրյալի մասին:
Ընդհակառակը՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի բովանդակությունից հետևում է, որ դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում oրենքով uահմանված ժամկետում վարչական ակտ ընդունելու իրավաuություն ունեցող վարչական մարմնի կողմից այդ ակտը չընդունելու փաստն արդեն իսկ բավարար է
քննարկվող ֆիկցիայի վրա հասնելու համար, քանի որ վարչական մարմնի լռությունն օրենսդիրը համարել է համաձայնության նշան (silentium videtur confessio):
Միաժամանակ պետք է նկատել, որ նշված հոդվածով սահմանված՝ վարչական
մարմնի անգործության իրավական հետևանքը կարող է վրա հասնել միայն այն
դեպքում, երբ դիմումը նրան է ներկայացվել դիմումի ձևին և բովանդակությանը,
ինչպես նաև դրան կցվող փաստաթղթերին օրենքով ներկայացվող բոլոր պահանջների պահպանմամբ: Այլ կերպ ասած՝ դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական
վարույթի արդյունքում օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական ակտ ընդունելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմնի կողմից այդ ակտը չընդունվելու
դեպքում վարչական ակտը համարվում է ընդունված, եթե դիմումը բավարարում է
դրա ձևին և բովանդակությանը, ինչպես նաև դրան կցվող փաստաթղթերին օրենքով ներկայացվող պահանջներին:
Փաստորեն, քննարկվող օրենսդրական կարգավորման համաձայն՝ օրենքի ուժով վարչական ակտը ընդունված համարվելու իրավական կառուցակարգը գործում է հետևյալ պայմանների միաժամանակյա առկայության դեպքում.
1) անձը դիմել է վարչական մարմնին՝ հայցելով որոշակի բարենպաստ վարչական ակտի ընդունում, այսինքն՝ վարչական վարույթը հարուցվել է անձի դիմումի
հիման վրա,
2) վարչական մարմին ներկայացված դիմումը բավարարում է դրա ձևին և
բովանդակությանը, ինչպես նաև դրան կցվող փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջները,
3) տվյալ վարչական ակտի ընդունմանն ուղղված վարչական վարույթն իրականացնող վարչական մարմինն օժտված է այդ վարչական ակտն ընդունելու իրավասությամբ,
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4) վարչական վարույթն իրականացնող վարչական մարմինն օրենքով սահմանված ժամկետում ցուցաբերել է ոչ իրավաչափ անգործություն. չի ընդունել
հայցվող բարենպաստ վարչական ակտը և չի կայացրել անձի դիմումը մերժելու
մասին որոշում կամ վարչական վարույթը եզրափակող՝ օրենքով նախատեսված
որևէ այլ անհատական իրավական ակտ:
Այսպիսով, վերոգրյալ բոլոր պայմանների առկայության դեպքում վարչական
մարմնի կողմից չընդունված բարենպաստ վարչական ակտը համարվում է ընդունված, և տվյալ վարչական ակտն ընդունելու համար վարչական մարմնին դիմած
անձը կարող է ձեռնամուխ լինել իր կողմից հայցվող և այդ վարչական ակտով
տրամադրման ենթակա համապատասխան իրավունքի իրականացմանը: Ընդ որում, հայցվող վարչական ակտի իրավաչափությունը կամ այդ վարչական ակտով
այլոց իրավունքները չխախտվելու հանգամանքը չեն կարող որևէ նշանակություն
ունենալ խնդրո առարկա իրավաբանական ֆիկցիայի առաջացման համար, քանի
որ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48րդ հոդվածի ուժով ընդունված համարվող վարչական ակտն իր իրավական ներգործությամբ չի տարբերվում ժամանակին ընդունված վարչական ակտից և կարող
է վերացվել սովորական եղանակով ընդունված վարչական ակտերի վերացման
համար օրենքով նախատեսված նույն նախադրյալների առկայության դեպքում1:
Մյուս կողմից անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով
նախատեսված՝ իրավական կառուցակարգի շրջանակներում վարչական ակտի ընդունված համարվելու դեպքերում այդ վարչական ակտից բխող իրավունքները
դրա հասցեատիրոջ կողմից կարող են արդյունավետ կերպով իրացվել, եթե տվյալ
անձին տրամադրվի հայցվող բարենպաստ վարչական ակտը բովանդակող համապատասխան փաստաթուղթը: Սահմանված ժամկետում վարչական ակտ չընդունվելու հետևանքով վարչական ակտն ընդունված համարվելու դեպքում օրենքով
նախատեսված համապատասխան փաստաթուղթը շահագրգիռ անձին (որպես կանոն՝ վարչական ակտի հասցեատիրոջը) հասանելի դարձնելուն է նպատակաուղղված ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված գործողության կատարման հայցատեսակը, որի միջոցով շահագրգիռ
անձը կարող է դատական կարգով հասնել «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածով նախատեսված իրավական
կառուցակարգի շրջանակներում վարչական ակտից բխող իրավունքների իրացմանը:
Այսպիսով, օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական ակտ չընդունվելու
հետևանքով վարչական ակտն ընդունված համարվելու իրավական կառուցակարգի և այդ կառուցակարգը գործնականում ապահովող դատավարական իրավակարգավորումների շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում ապահովվում է բարենպաստ վարչական ակտի ընդունմանն ուղղված
վարչական գործի՝ ողջամիտ ժամկետում քննության անձի իրավունքի պաշտպանությունը՝ հանրային իշխանության մարմինների արտաքին ուղղվածության գործունեությունը կաշկանդելով ժամանակային սահմանափակումներով և այդ սահմանափակումների խախտման դեպքում նախատեսելով ֆիզիկական և իրավաբանական
1

Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր վարչական իրավունք / խմբ.՝ Հ. Թովմասյան, Օ. Լուխթերհանդթ, Գ. Մուրադյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Ռայմերս, Ռ. Ռուբել – Եր.:
Բավիղ, 2011, էջ 305-306:
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անձանց համար բարենպաստ իրավաբանական հետևանքներ: Իսկ ինչ վերաբերում է միջամտող ազդեցություն ունեցող վարչական ակտի ընդունմանն ուղղված
վարչական գործի՝ ողջամիտ ժամկետում քննության անձի իրավունքի պաշտպանությանը, ապա միջամտող ազդեցություն ունեցող վարչական ակտի՝ օրենքով
սահմանված ժամկետի խախտմամբ ընդունված լինելու դեպքում այն ենթակա է
վերացման վարչական կամ դատական կարգով՝ օրենքի խախտմամբ ընդունված
լինելու հիմքով («Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին»
ՀՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետ):
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարելի է կատարել հետևյալ ընդհանրացումները.
1) ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքը ներառվում է մարդու
պատշաճ վարչարարության սահմանադրական իրավունքի բովանդակության մեջ
և պարտավորեցնում է վարչական մարմիններին արտաքին ներգործություն ունեցող իրենց որոշումները կայացնել ողջամիտ ժամկետներում,
2) վարչական վարույթի տևողության ողջամտությունը ենթակա է գնահատման յուրաքանչյուր կոնկրետ գործով՝ ելնելով Եվրոպական դատարանի ձևավորած այնպիսի չափանիշներից, ինչպիսիք են այդ գործի առանձնահատկությունները, բարդությունը, ընդունվելիք որոշման կարևորությունը շահագրգիռ անձի համար, վարույթին մասնակցող անձանց ու հանրային իշխանության մարմնի վարքագիծը և փոխհարաբերությունների բնույթը,
3) վարչական գործի հարուցման, ընթացիկ և եզրափակիչ փուլերից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա տևողության առավելագույն ժամկետ, ինչը կարող է
նպաստել վարչական մարմինների կողմից հնարավորինս սեղմ ժամկետում վարչական գործի փաստական հանգամանքները լրիվ ու բազմակողմանի քննարկելու
և հիմնավորված վարչական ակտ կայացնելու համար,
4) ողջամիտ ժամկետում վարչական գործի քննության՝ անձի իրավունքի իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոց է օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական ակտ չընդունվելու հետևանքով վարչական ակտն ընդունված
համարվելու իրավաբանական ֆիկցիան, որը
ա) գործում է օրենքով նախատեսված որոշակի պայմանների առկայության
դեպքում,
բ) պայմանավորված չէ հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափության հանգամանքով,
գ) երաշխավորվում է վարչական դատավարության իրավունքում նախատեսված հատուկ հայցատեսակի միջոցով:
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ПРАВО НА РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА В РАЗУМНЫЕ СРОКИ,
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВА НА НАДЛЕЖАЩЕЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Карен Акопян
Аспирант кафедры конституционного права ЕГУ
_________________________________

Данная научная статья посвящена исследованию сущности и содержания
права на рассмотрение своего дела в разумные сроки, как фрагмента
конституционного права на надлежащее администрирование. Автор выявляет
правовые механизмы защиты права человека на рассмотрение своего дела в
разумные сроки и предлагает некоторые пути их усовершенствования. Кроме
этого, центральное место в данной статье занимает выработка критериев
разумности сроков при рассмотрении административными органами дел,
касающихся физических и юридических лиц.

THE INDIVIDUAL’S RIGHT TO HAVE THEIR AFFAIRS
HANDLED WITHIN A REASONABLE TIME, AS A
COMPONENT OF THE RIGHT TO GOOD ADMINISTRATION
Karen Hakobyan
Post-graduate student at the YSU Chair of Constitutional law
______________________________

This article is devoted to the research of the essence and scope of the
individual’s right to have their affairs handled within a reasonable time, as one of the
components of the fundamental right to good administration. The author reveals the
legal mechanisms for protection of the human right to a timely treatment by
administrative authorities and suggests some ways to improve them. Besides, the
central place in this article occupies the development of criteria of the reasonableness
of time limits of the administrative cases concerning individuals.
Բանալի բառեր – մարդու հիմնարար իրավունքներ, պատշաճ վարչարարություն,
ողջամիտ ժամկետներ, վարչական վարույթ, վարչական ակտ, ողջամտության չափանիշներ,
իրավաբանական ֆիկցիա:
Ключевые слова: фундаментальные права человека, хорошее администрирование,
разумные сроки, администрирование, административный акт, критерии разумности,
юридическая фикция.
Key words: fundamental rights, good administration, reasonable time, administrative
procedure, administrative act, criteria of reasonableness, legal fictions.
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ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Նարինե Ավագյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
________________________________

«ֆիրմային անվանում» հասկացությունը առաջացել է Իտալիայի միջնադարյան առևտրային ընկերակցություններից։ 19-րդ դարում ձևավորվում է առևտրային
շրջանառության մասնակցի նոր անվանում` «ֆիրմա»1։
Ձեռնարկատիրական հարաբերությունների զարգացման սկզբնական փուլում
«ֆիրմային անվանում» հասկացության, ֆիրմայի իրավական բնույթի մասին գոյություն ունեին տարբեր տեսակետներ, այդուհանդերձ իրավաբանական գրականության մեջ ֆիրմային անվանման մեկ միասնական սահմանում չկա։ Տեսաբանները դարեր շարունակ վիճում են, թե արդյոք ֆիրմային անվանումը անհատականացնում է ձեռնարկությունը2, թե վերջինիս սեփականատիրոջը3։
Օրինակ, ըստ Շերշենևիչի՝ ֆիրմային անվանման նպատակը ձեռնարկության
անհատականացումն է: Այդ ձեռնարկության հիմնադրի համար կարևորն այն է, որ
ոչ թե իրեն չշփոթեն այլ ձեռնարկության հիմնադիրների հետ, այլ որ հանրությունը
չշփոթի այլ ձեռնարկությունների հետ4։
Մեկ այլ տեսակետի համաձայն` ֆիրմային է այն անվանումը, որի ներքո
առևտրային իրավաբանական անձը հանդես է գալիս քաղաքացիական շրջանառությունում, և որը առանձնացնում է վերջինիս քաղաքացիական շրջանառության
այլ սուբյեկտներից5։
Նման բնորոշում առաջարկում են նաև Մ.Ի.Բրագինսկին և Վ.Վ.Վիտրյանսկին6։
Ա.Ի.Կամինկան, այս երկու մոտեցումները ուսումնասիրության առարկա դարձնելով, հանգում է այն եզրակացության, որ ֆիրմային անվանումը չի կարելի կապել
միայն ձեռնարկության հետ, քանի որ այդ պարագայում հնարավոր չի լինի ֆիրմային անվանումը տալ նույն անձի այլ ձեռնարկության կամ մեկ ֆիրմայի ներքո ներառել մի քանի ձեռնարկություններ7։ Այսինքն, ըստ Կամինկայի` ֆիրմային անվանումը
1 Տե´ս Андреев Ю.Н., Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты:
М.: Норма, 2011 https://scicenter.online/grajdanskoe-pravo-uchebnik-scicenter/isklyuchitelnyieprava-firmennoe-76778.html, վերջին այց` 07.09.2017թ.։
2
Տվյալ պարագայում «ձեռնարկություն» ասելով պետք է հասկանալ գույքային համալիր, որը,
համաձայն ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի, քաղաքացիական իրավունքի
օբյեկտ է։ Մինչդեռ Ավստրիայի օրենսդրությամբ ձեռնարկությունը նույնանում է
կազմակերպությանը (https://www.andritz.com/gr-austrian-code-of-corporate-goverance.pdf):
3
Տե´ս Орлова В.В., Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной
собственности: Дис. ... доктора юрид. наук. М., 2005, էջ 56:
4
Տե´ս Шершеневич Г.Ф., Курс торгового права. Т. I: Введение. Торговые деятели. - М.:
«Статут», 2003, էջ 189։
5 Տե´ս Гражданское право/Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2003 Т. 3, էջ 264։
6
Տե´ս Брагинский М.И., Витрянский В.В., Договорное право. Книга третья: Договоры о
выполнении работ и оказании услуг. Издание дополнительное, исправленное (3-й завод).
- М.: «Статут», 2003, էջ 990։
7
Տե´ս Каминка А.И. Очерки торгового права. М., 2002, Էջեր 183-184։
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անհատականացնում է սուբյեկտը և ոչ թե օբյեկտին։
Վ.Վ.Օռլովան կիսում է այն հեղինակների կարծիքը, ովքեր ֆիրմային անվանումը համարում են առևտրային իրավաբանական անձանց անհատականացման
և մեկ առևտրային կազմակերպությունը մյուսից հստակորեն զանազանելու միջոց1։
Ինչպես տեսնում ենք, ֆիրմային անվանման էության և դերի մասին չկա մեկ
միասնական մոտեցում, և մինչև այժմ էլ այն հարցը, թե արդյոք ֆիրմային անվանումը անհատականացնում է առևտրային իրավաբանական անձին, թե ձեռնարկությունը, քննարկվում է տարբեր տեսաբանների կողմից։
Կարծում ենք, որ ֆիրմային անվանման հասկացության շուրջ այս անհամաձայնությունը գալիս է «Արդյունաբերական սեփականության պաշտպանության մասին» Փարիզյան կոնվենցիայի (այսուհետ՝ Փարիզյան կոնվենցիա) 8-րդ հոդվածից,
որի ֆրանսերեն տեքստում օգտագործվում են ‘’noms commerciaux’’ (բառացի` կոմերցիոն անուն), իսկ անգլերեն տեքստում ‘’trade names’’ (ֆիրմային անվանում)2
հասկացությունները: Ընդ որում հիշյալ հոդվածի համաձայն` ֆիրմային անվանումը
(trade names) պետք է պաշտպանվի միության անդամ պետություններում առանց
գրանցման պարտավորության անկախ այն բանից` դա ապրանքային նշանի մի
մաս է, թե ոչ։
«Ֆիրմային անվանում» հասկացության մեկնաբանման վերաբերյալ Փարիզյան
կոնվենցիայի կիրառման ուղեցույցը նշում է, որ այն տարբեր երկրների օրենսդրություններում տարբեր կերպ է մեկնաբանվում: Այնուամենայնիվ, այն կարելի է մեկնաբանել որպես անուն կամ նշում, որն անհատականացնում է իրավաբանական անձի
կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ ձեռնարկությունը3։ Հատկանշական է, սակայն, որ
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության մտավոր սեփականության ձեռնարկը ֆիրմային անվանման մասին նշում է, որ թեև ընկերությունները (enterprises) օգտագործում են ապրանքային նշաններ իրենց ապրանքները և
ծառայությունները անհատականացնելու համար, այդուհանդերձ անհրաժեշտ է
նաև, որ իրենք ևս անհատականացվեն և տարբերակվեն այլ ընկերություններից4:
Այսինքն` միջազգային փաստաթղթերում ևս ֆիրմային անվանումը մի դեպքում դիտարկվում է որպես ձեռնարկությունը անհատականացնող, իսկ մեկ այլ դեպքում`
որպես կազմակերպությունը անհատականացնող միջոց։
Մի շարք երկրների օրենսդրական կարգավորումների վերլուծությունը ցույց է
տալիս, որ ֆիրմային անվանումներն ունեն տարբեր իրավական ռեժիմներ և տարբեր կերպ են կարգավորվում, և չկա մեկ միասնական մոտեցում այս կապակցությամբ։
Այսպես, Բելգիան օգտագործում է և´ կոմերցիոն նշում, և´ ֆիրմային անվանում
հասկացությունները, որտեղ կոմերցիոն նշումը անհատականացնում է ձեռնարկությունը (օբյեկտը), իսկ ֆիրմային անվանումը` կազմակերպությունը։ Ընդ որում
կոմերցիոն անվանումը իրավական պաշտպանություն է ստանում օգտագործման
ուժով, իսկ ֆիրմային անվանումը` իրավաբանական անձի գրանցման պահից։ Ֆիրմային անվանման իրավատերը իրավունք է ստանում արգելելու հետագայում

1

Տե´ս Орлова В.В., նշվ. աշխ., էջ 67։
Այս հասկացությունն էլ միանշանակ չի կարելի համարել, քանի որ որպես ֆիրմային
անվանում օգտագործվում է company name արտահայտությունը։
3
Տե´ս Guide to the application of Paris Conention for the protection of industrial property, էջ 23:
4
Տե´ս http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf։
2
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գրանցված ապրանքային նշանի օգտագործումը ։ Նմանատիպ կարգավորում է
առկա նաև Լյուքսեմբերգում2։
Նիդերլանդներում օգտագործվում է ֆիրմային անվանում (trade name) հասկացությունը, որն անհատականացնում է իրավաբանական անձին և իրավական
պաշտպանություն է ստանում օգտագործման փաստի ուժով։ Այն կարող է գրանցվել Առևտրային պալատի գրանցամատյանում, սակայն նման պահանջը պարտադիր պայման չէ, և որևէ լրացուցիչ իրավունքներ չի տրամադրվում գրանցված ֆիրմային անվանումների համար։ Ֆիրմային անվանման իրավատերը իրավունք ունի
արգելելու հետագայում գրանցված ապրանքային նշանի օգտագործումը, եթե առկա է շփոթության վտանգ3:
Ֆրանսիայում օգտագործվում է ֆիրմային անվանում (company name) և կոմերցիոն (non commercial) նշում հասկացությունները։ Ֆիրմային անվանումներին
պաշտպանություն տրվում է գրանցման պահից, իսկ կոմերցիոն նշումը պաշտպանություն է ստանում օգտագործման փաստի ուժով։ Իրավատերն իրավունքի ունի
արգելելու հետագայում գրանցված ապրանքային նշանի օգտագործումը, եթե առկա է շփոթության վտանգ4։
Հունաստանում պարտադիր պահանջ չկա ֆիրմային անվանումը գրանցելու
համար, և այն պաշտպանվում է օգտագործման փաստի ուժով։ Իրավատերն իրավունք ունի արգելելու հետագա ապրանքային նշանի օգտագործումը, եթե առկա է
շփոթության վտանգ5։
Իսկ, օրինակ, ԱՄՆ-ում ֆիրմային անվանումները որպեսզի պաշտպանություն
ստանան, պետք է գրանցվեն որպես ապրանքային նշան6, այսինքն` այն ինքնուրույն պատշպանությունից չի օգտվում։ Նմանատիպ կարգավորում է առկա նաև
Հոնկոնգում, որտեղ ֆիրմային անվանումը որևէ իրավունքներ չի տալիս դրա իրավատիրոջը7։
Լատվիայում ֆիրմային անվանումը հասկացվում է երկու իմաստով. այն ձեռնարկատիրոջ անվանում է, որը նա օգտագործում է առևտրային գործունեությունում, իսկ նեղ իմաստով այն նշում է` առանց ձեռնարկության տեսակը նշելու։
Գրանցված ֆիրմային անվանումը իրավատիրոջը հնարավորություն է տալիս արգելել իր ֆիրմային անվանման օգտագործումը առանց իր թույլտվության և պահանջել վնաների հատուցում8։
Էստոնիայում ֆիրմային անվանումը կազմակերպության անվանումն է, որի
ներքո այդ կազմակերպությունը հանդես է գալիս առևտրային հարաբերություններում։ Այն ենթակա է գրանցման և բացառիկ իրավունքներ է տալիս դրա իրավատիրոջը9։
Ռուսաստանի Դաշնությունում առկա է և´ «ֆիրմային անվանում», և´ «կոմերցիոն նշում» հասկացությունները: Վերջինի տակ հասկանում ենք առևտրային,
1

Տե´ս Uniform Benelux Law on Marks, հոդված 12 B, քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված
1382։
2
Տե´ս նույն տեղում։
3
Տե´ս Dutch Civil Code, article 6:162:
4
Տե´ս Ֆրանսիայի մտավոր սեփականության օրենսգիրք, հոդված L711-4:
5
Տե´ս http://euipo.europa.eu/en/office/aspects/pdf/natrights8-4-8.pdf։
6
Տե´ս https://www.sba.gov/blogs/how-protect-your-business-name-us-and-worldwide։
7
Տե´ս http://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/trademarks/diff_TM%26Co.htm
8
Տես Լատվիայի Առևտրային օրենք, բաժին 4։
9
Տես Էստոնիայի Առևտրային օրենսգիրք, գլուխ 2։
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արդյունաբերական և այլ ձեռնարկությունների անհատականացման միջոցը ։ Ընդ
որում, եթե ֆիրմային անվանման դեպքում գրանցելու պահանջը պարտադիր է, ապա կոմերցիոն նշումի համար` ոչ2:
Ինչպես տեսնում ենք, ֆիրմային անվանումների հարցում չկա միասնական մոտեցում, և յուրաքանչյուր պետություն ինքն է որոշում, թե ինչպես պետք է կարգավորվեն ֆիրմային անվանումների հետ կապված հարցերը։
ՀՀ-ն դասվում է այն պետությունների շարքին, որտեղ պաշտպանություն է
տրվում միայն գրանցված ֆիրմային անվանմանը։ «Կոմերցիոն նշում» հասկացությունը բացակայում է, և կարծում ենք, որ նման մոտեցումը արդարացված է, քանի
որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը (այսուհետ նաև` ՀՀ քաղ. օրենսգիրք) քաղաքացիական շրջանառության օբյեկտների շարքում ձեռնարկությունը` որպես քաղաքացիական իրավունքների օբյեկտ, չի առանձնանցում, հետևաբար բացակայում է
այն անհատականացնելու անհրաժեշտությունը։
Այսպես, ՀՀ քաղ. օրենսգիրքը սահմանում է, որ ֆիրմային անվանումն այն անվանումն է, որի ներքո առևտրային կազմակերպությունը իրականացնում է իր գործունեությունը և տարբերվում այլ իրավաբանական անձանցից (հոդված 1166.1)։
Ֆիրմային անվանման նկատմամբ բացառիկ իրավունքը ծագում է տվյալ անվանումով իրավաբանական անձի պետական գրանցման օրվանից կամ գրանցված իրավաբանական անձի ֆիրմային անվանման փոփոխության մասին իրավաբանական
անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում գրառում կատարելու օրվանից, պատկանում է տվյալ իրավաբանական անձին (այսուհետ նաև՝ ֆիրմային անվանման իրավատեր)։
Ֆիրմային անվանման իրավատերը բացառիկ իրավունք ունի`
1) օգտագործելու իր ֆիրմային անվանումը,
2) արգելելու երրորդ անձանց օգտագործել իր ֆիրմային անվանումը կամ
դրան շփոթելու աստիճան նման անվանում կամ իր ֆիրմային անվանմանը շփոթելու աստիճան նման ապրանքային նշան, եթե դա կարող է սպառողին մոլորության
մեջ գցել և պատճառ դառնալ դրանց միջև կապ ենթադրելու` հաշվի առնելով, որ
դա կարող է վնաս հասցնել ֆիրմային անվանման իրավատիրոջը (հոդված 1167, 12-րդ մասեր)։
Վերոգրյալից կարող ենք եզրակացնել, որ ՀՀ-ում ֆիրմային անվանումը անհատականացնում է առևտրային իրավաբանական անձին, ենթակա է պարտադիր
գրանցման և գրանցման պահից իրավատերը ձեռք է բերում բացառիկ իրավունքներ։
Միևնույն ժամանակ հարկ ենք համարում նշել, որ «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ նոր օրենքը3 հնարավորություն է տալիս, որ հասարակական կազմակերպությունը ևս ունենա ֆիրմային անվանում, ինչը ենթադրում է,
որ հասարակական կազմակերպությունները նույնպես ձեռք են բերում բացառիկ իրավունքներ4։ Իսկ «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ
ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը նախատեսում է
1

Տե´ս ՌԴ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 1538:
Տե´ս ՌԴ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 1539:
3
«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքն ընդունվել է 2016 թվականի
դեկտեմբերի 16-ին։
4
Տե´ս «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդված։
2
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ֆիրմային անվանման գրանցում այն բոլոր ոչ առևտրային կազմակերպությունների
համար, որոնք իրավունք ունեն զբաղվելու ձեռնարկատիրական գործունեությամբ1։ Ընդ որում, կարևոր ենք համարում նշել, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունները կարող են նախատեսել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու
իրենց իրավունքը կանոնադրությամբ, գրանցեն ֆիրմային անվանում և այդպես էլ
չզբաղվեն ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։
Իրավաբանական գրականության մեջ այս հարցի կապակցությամբ կան տարբեր տեսակետեր։ Այն հեղինակները, ովքեր գտնում են, որ ֆիրմային անվանման
նկատմամբ բացառիկ իրավունք պետք է ունենան միայն առևտրային կազմակերպությունները, այն հիմնավորումն են բերում, որ վերջիններս պետք է պաշտպանվեն իրենց մրցակիցների անբարեխիղճ գործողություններից։ Իսկ ոչ առևտրային
կազմակերպություններին նման իրավունք անհրաժեշտ չէ, քանի որ նրանց նպատակը և գործունեությունը այլ են2։ Որպես հակափաստարկ առաջ է քաշվում այն
գաղափարը, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունները անպաշտպան են մնում
քաղաքացիական շրջանառության մյուս մասնակիցների գործողություններից, որոնք կարող են, օրինակ, գրանցել շփոթության աստիճանի նման պայմանանիշը
որպես ապրանքային նշան և արգելեն հետագա օգտագործումը, կամ այդպիսի
ապրանքային նշանը կկարողանա համագոյատևել անվանման հետ, և ոչ առևտրային կազմակերպությունը չի կարողանա պաշտպանել իր իրավունքները և արգելել
նման գործողությունները3։
Այս առումով տեսակետ կա, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունները պետք
է ունենան նույն անհատականացման միջոցները, ինչ առևտրային կազմակերպությունները, և նույն իրավական ռեժիմը, որն անհրաժեշտ է ոչ առևտրային կազմակերպությունների իրավունքները պաշտպանելու համար տնտեսական մրցակցության պայմաններում4։
Ըստ Վ.Վ. Գոլոֆաևի` ճիշտ կլինի, որ ֆիրմային անվանման իրավունք ունենան թե´ առևտրային և թե´ ոչ առևտրային կազմակերպությունները, քանի որ իրավական ռեժիմը պետք է երկուսի համար էլ նույնը լինի։ Այստեղ կարևորվում է նաև
այն հանգամանքը, որ ՌԴ քաղաքացիական օրենսգիրքը հնարավորություն է տալիս ոչ առևտրային կազմակերպություններին զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, հետևաբար նրանց իրավունքները և շահերը պետք է ունենան
պաշտպանվածության նույնպիսի աստիճան, ինչ առևտրային կազմակերպությունները։
Վ.Ի.Կրոնը և Ա.Գ Սաֆրոնովը այն կարծիքին են, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունները, ապրանքների և ծառայությունների շուկայում հանդես գալով,
պետք է ճանաչելի լինեն սպառողներ ներգրավելու համար, այսինքն` ունենան անվանում և հենց ֆիրմային անվանում5։
Է.Պ.Գավրիլովը նշում է, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունը, համենայն
1

Տե´ս «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց
առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի
պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 32-րդ, մաս 1-ին։
2
Տե´ս Сергеев А.П., Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.,
Проспект, 2006, էջ 577.
3
Տե´ս նույն տեղում։
4
Տե´ս նույն տեղում։
5
Տե´ս Крон В.И., Сафронов А.Г., Как оптимизировать регистрацию фирменных наименований?// Патенты и лицензии. 2004, No 6, էջ 7։
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դեպս այն կազմակերպությունը, որն իրավունք ունի զբաղվելու ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, կարիք ունի ֆիրմային անվանման։ Հակառակ դեպքում այդ
կազմակերպությունը դառնում է անպաշտպան առևտրային կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում1։
Ավելին, առևտրային իրավաբանական անձին անհատականացնող միջոցի
նպատակները կիրառելի են նաև ոչ առևտրային իրավաբանական անձին անհատակացնող միջոցի համար։ Այսպես, Վ.Վ.Օռլովան առանձնացնում է առևտրային
իրավաբանական անձանց անհատականացման միջոցով լուծվող հետևյալ խնդիրները.
1. Առևտրային շրջանառության կայունությունն ու հստակությունը ապահովում:
Սրա անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանով, որ առևտրային շրջանառության մասնակիցները պետք է հստակ պատկերացում ունենան` ում հետ են
մտնում քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների մեջ, ում կարող են պահանջ
ներկայացնել այն դեպքում, երբ պարտավորությունները չեն կատարվել։ Այս տեսանկյունից յուրաքանչյուր առևտրային իրավաբանական անձ պետք է ունենա անհատականացման միջոց, որը հնարավորություն կտա տարբերակել այն այլ առևտրային իրավաբանական անձանցից։ Եվ հենց այս գործառույթը իրականացնում են
ֆիրմային անվանումները։
2. Առևտրային իրավաբանական անձանց գործունեության նկատմամբ պետական վերահսկողության ապահովում։ Եթե քաղաքացիական շրջանառության հարաբերություններում առևտրային իրավաբանական անձինք հանդես գան առանց ֆիրմային անվանումների, ապա պետական իրավասու մարմինների կողմից դժվար, եթե ոչ անհնար կլինի վերահսկողություն իրականացնել դրանց գործունեության
նկատմամբ, ինչը, իհարկե, կհանգեցնի չարաշահումների առաջացման և իրավակարգի խաթարման։
3. Առևտրային շրջանառության զարգացումը։ Ինչպես ցանկացած հասարակական հարաբերություն, քաղաքացիական իրավահարաբերությունները ևս ծագում են
կոնկրետ սուբյեկտների միջև։ Եթե առևտրային իրավաբանական անձինք չանհատականացվեն, ապա կստացվի, որ նրանք կխառնվեն համասեռ զանգվածին, և
այդ զանգվածի միջից առանձին սուբյեկտների միջև հարաբերություններ չեն ծագի2։
Տարակույս չկա, որ վերոգրյալ բոլոր հատկանիշները կիրառելի են նաև ոչ
առևտրային կազմակերպությունների համար, քանի որ վերջիններս ևս հանդես են
գալիս քաղաքացիական շրջանառության հարաբերություններում, մատուցում են
ծառայություններ, մրցակցում են մեկը մյուսի հետ, սակայն ոչ թե շահույթ ստանալու, այլ հանրօգուտ նպատակներով։ Բացի այդ` դրանք կարող են զբաղվել նաև
ձեռնարկատիրական գործունեությամբ` պայմանով, որ ստացված արդյունքը
կուղղվի կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին։
Այսինքն` կարող ենք միանշանակ ասել, որ թե´ առևտրային և թե´ ոչ առևտրային կազմակերպությունները անհատականացնելու համար պետք է օգտագործվի
անհատականացման մեկ միասնական միջոց։ Այստեղ հարց է առաջանում, թե որ
միջոցը պետք է օգտագործվի այս երկու սուբյեկտներն անհատականացնելու համար. ֆիրմային անվանո՞ւմը, որը տալիս է բացառիկ իրավունքներ, թե՞ անվանու1

Տե´ս Гаврилов Э.П., Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны
интеллектуальной собственности //Хозяйство и право. 2006, No 12, էջ 8։
2
Տե´ս Орлова В.В., նշվ. աշխ, էջ 61։
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մը, որն այդպիսի իրավունքներ չի տալիս։ Գտնում ենք, որ ֆիրմային անվանումը
չպետք է դիտել որպես մտավոր սեփականություն և բացառիկ իրավունքներ տրամադրել դրա իրավատիրոջը1։
Նախ` ֆիրմային անվանում գրանցելու համար որևիցե փորձաքննություն անհրաժեշտ չէ` ի տարբերություն, օրինակ, ապրանքային նշանների2։ Բացի այդ` չհիմնավորված լայն իրավունքներ են տրվում ֆիրմային անվանման իրավատիրոջը, և
որևէ բացառություն նախատեսված չէ, ինչպես մյուս անհատականացման միջոցների համար։ Այսպես, ֆիրմային անվանման իրավատերը բացառիկ իրավունք ունի`
1) օգտագործելու իր ֆիրմային անվանումը,
2) արգելելու երրորդ անձանց օգտագործել իր ֆիրմային անվանումը կամ
դրան շփոթելու աստիճան նման անվանում կամ իր ֆիրմային անվանմանը շփոթելու աստիճան նման ապրանքային նշան, եթե դա կարող է սպառողին մոլորության
մեջ գցել և պատճառ դառնալ դրանց միջև կապ ենթադրելու` հաշվի առնելով, որ
դա կարող է վնաս հասցնել ֆիրմային անվանման իրավատիրոջը3։
Այսինքն` եթե անձը ունի ֆիրմային անվանում, կարող է արգելել նաև ապրանքային նշանի օգտագործումը նույնիսկ այն դեպքում, երբ այդ ապրանքային նշանը
ավելի վաղ է գրանցվել։ Ստացվում է, որ օրենքով ֆիրմային անվանմանը գերապատվություն է տրվում, և սա այն դեպքում, երբ ֆիրմային անվանումների գրանցումը բավականին արագ է կատարվում, և հաշվի չի առնվում նախկինում գրանցված նույն կամ նմանատիպ ապրանքային նշանների առկայությունը։ Ավելին, ֆիրմային անվանումը չի կարող օգտագործվել տվյալ իրավաբանական անձի ապրանքները կամ ծառայությունները անհատականացնելու համար, այսինքն` ֆիրմային անվանման իրավատերը ամեն դեպքում պետք է գրանցի նաև ապրանքային
նշան։ Մինչդեռ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող յուրաքանչյուր
սուբյեկտ արտադրում է արտադրանք կամ ինչ-որ ծառայություններ մատուցում,
հետևաբար շուկայում ճանաչելի է դառնում իր արտադրած արտադրանքի կամ
մատուցած ծառայությունների շնորհիվ, որոնք կարող է անհատականացնել ապրանքային նշան գրանցելով:
Վերոգրյալի լույսի ներքո գտնում ենք, որ առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունները պետք է ունենան անվանում, որը զանազանում է մեկ իրավաբանական անձին մյուսից և վերջիններիս իրավունք է տալիս` արգելելու հետագայում գրանցված նույնական անվանման օգտագործումը այլ կազմակերպությունների կողմից։ Համապատասխանաբար առաջարկում ենք փոփոխություններ կատարել ՀՀ քաղ. օրենսգրքում։ Մասնավորապես, ՀՀ քաղ. օրենսգրքի 58-րդ հոդվածը
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Իրավաբանական անձն ունի իր անվանումը, որը ցուցում է պարունակում
նրա կազմակերպական-իրավական ձևի մասին, և որի ներքո իրավաբանական անձը իրականացնում է իր գործունեությունը և տարբերվում այլ իրավաբանական անձանցից։ Ոչ առևտրային կազմակերպության անվանումը պետք է ցուցում պարունակի իրավաբանական անձի գործունեության բնույթի մասին։
1
Այս եզրահանգումն ավելի ակնառու կլինի, երբ քննարկենք անհատականացման մյուս
միջոցները։
2
Տե´ս «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց
առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի
պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդված։
3
Տե´ս ՀՀ քաղ. օրենսգիրք, հոդված 1167:
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2. Այլ իրավաբանական անձի անվանման ներքո իրավունքներ և պարտականություններ ձեռք բերել չի թույլատրվում։ Այլ անձի ֆիրմային անվանումն ապօրինի
օգտագործող անձը պարտավոր է ֆիրմային անվանման իրավատիրոջ պահանջով
դադարեցնել դրա օգտագործումը և հատուցել պատճառված վնասները»:
Государство и право

Միևնույն ժամանակ առաջարկվում է «ֆիրմային անվանում» հասկացությունը
հանել մտավոր սեփականություն համարվող անհատականացման միջոցների շարքից և ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ քաղ. օրենսգրքի 1166.1-1170-րդ հոդվածները։

ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФИРМЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
Нарине Авагян
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ
___________________________

В статье рассмотрены вопросы, связанные с понятием фирменного
наименования, а так же наименований некоммерческих организаций, правовые
особенности фирменных наименований в разных странах.
В статье так же рассматривается вопрос об уравнении правового режима
фирменных наименований с наименованиями некоммерческих организаций, т.е.
исключения фирменных наименований из состава объектов интеллектуальной
собственности.

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF TRADE NAMES
Narine Avagyan
Post-graduate student at the YSU Chair of Civil law
____________________________

The article discusses issues connected with the concept of trade name, names of
non-profit organizations, features of legal regulation in different countries.
The article also discusses the issue of equating the legal status of trade names
with the names of non-commercial organizations, i.e. excluding trade names from the
objects of the intellectual property.

Բանալի բառեր - ֆիրմա, ֆիրմային անվանում, ապրանքային նշան, անհատականացման միջոց, մտավոր սեփականություն, բացառիկ իրավունքներ։
Ключевые слова: фирма, фирменное наименование, средство индивидуализации,
интеллектуальная собственность, исключительные права.
Key words: firm, firm name, trade mark, mean of individualization, intellectual property,
exclusive rights.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ И СПОСОБОВ
НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ НА
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Наира Оганесян
Помощник судьи в Административном суде РА,
преподаватель Российско-Aрмянского (Славянского) университета
___________________________

Гражданское законодательство РА содержит достаточно эффективные механизмы защиты от незаконного использования музыкальных произведений. Тем
не менее, далеко не всегда эти механизмы реализуются на практике, что ведет к
нарушению авторских и смежных прав. Данные деяния представляют собой,
прежде всего, гражданские правонарушения и выступают основанием применения гражданско-правовых мер ответственности, поскольку именно нормы гражданского законодательства раскрывают содержание соответствующих авторских
и смежных прав, за нарушение которых может наступить гражданская, административная или уголовная ответственность.
В ГК РА и в законе РА "Об авторском праве и смежных правах" не дается
общее понятие нарушения авторских и смежных прав, лишь в статье 65 данного
закона перечислены те действия, которые считаются нарушением данных прав,
и дается определение субъекта - нарушителя авторских и смежных прав. Так,
согласно ч. 2 статьи 65 закон РА "Об авторском праве и смежных правах", лицо,
не выполняющее требований данного закона, считается нарушителем авторского права или смежных прав. Если эту статью рассматривать в комплексе, можно
прийти к выводу, что нарушением авторского или смежного права на музыкальные произведения признается нарушение положений закон РА "Об авторском
праве и смежных правах", устанавливающих содержание авторских и смежных
прав.
Обратимся к зарубежному опыту определения понятия нарушения авторских и смежных прав. Кован Д.В. предлагает следующее определение понятия нарушений авторских прав: "Под нарушением авторского права следует понимать
такое поведение правонарушителя, которое приводит (или может привести) к невозможности реализации прав автора в полном объеме"1.
Своеобразной является правовая система Великобритании, где доктрина
выделяет прямое нарушение исключительного авторского права (когда речь
идет о непосредственных его нарушителях и тех, кто осуществляет воспроизведение, исполнение) и косвенное нарушение исключительного авторского права,
которое совершается теми лицами, которые действуя в своих коммерческих интересах, распространяют незаконно выпущенные в свет экземпляры или спо1

Кован Д.В. Авторские права на музыкальные произведения и их защита по гражданскому
праву Российской Федерации: диссертация: 12.00.03. ― Москва, 2011. С.73
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собствуют изготовлению таких экземпляров. Такие косвенные нарушения перечислены в ст. 22-26 Закона Великобритании Об авторском праве, промышленных образцах и патентах". К ним относятся распространение, публичный показ
контрафактных экземпляров, владение такими экземплярами в целях осуществления предпринимательской деятельности, передача произведения без разрешения правообладателя средствами телекоммуникационной связи, а также предоставление услуг или оборудования, с помощью которых осуществляется незаконное воспроизведение или представление произведений.1 Суть доктрины косвенного нарушения заключается в том, что лицо, получающее доходы от нарушения (незаконного использования) или которое контролирует незаконное использование, отвечает так же, как и нарушитель. При этом наличие вины ответчика не принимается судом во внимание при установлении факта прямого нарушения (ответственность наступает всегда). Если же речь идет о косвенном нарушении, ответственность наступает только при условии, что нарушитель знал или
имел достаточные основания полагать, что осуществляемая им деятельность
является незаконной2. Вопрос о наличии такого знания должен решаться на основании объективных критериев: значение имеет не то, насколько ответчик был
убежден в правомерности своих действий, а то, к какому выводу пришел бы на
этот счет разумный человек, окажись он на месте ответчика.
Из вышеизложенного следует, что под нарушением авторских прав следует
понимать не только неправомерное использование произведения, но и действия, способствующие неправомерному использованию. Кован Д.В. отмечает, что
под действиями, способствующими неправомерному использованию, понимается поведение лиц, преследующих коммерческий интерес, способствующих распространению незаконно выпущенных в свет экземпляров музыкальных произведений (предоставление в аренду торговой, площади для реализации контрафактных экземпляров произведения); или способствующих изготовлению таких
экземпляров (предоставление: специализированной; техники в аренду для изготовления контрафактных экземпляров, предоставление в аренду помещений для
хранения контрафактных экземпляров произведения)3.
Опираясь на существующее в законодательстве и доктрине Великобритании подразделение нарушений авторского права на прямые и косвенные
(secondary infringement)4, Г.Уваркин предлагает выделять следующие виды нарушений исключительных авторских и смежных прав: неправомерное (без разрешения правообладателя) использование произведения или объекта смежных
прав (прямое нарушение); действия, способствующие неправомерному использованию (косвенное нарушение)5.
1

Закон Великобритании Об авторском праве, промышленных образцах и патентах , Ст.
20-21 (Copyright, Designs and Patents Act 1988/
http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=309032
2
Иванов И.В. Авторское право М., 2005. С. 243-256
3
Кован Д.В. Авторские права на музыкальные произведения и их защита по гражданскому
праву Российской Федерации: диссертация: 12.00.03. ― Москва, 2011. С.73
4
Закон Великобритании Об авторском праве, промышленных образцах и патентах , Ст.
17-26 (Copyright, Designs and Patents Act 1988/
http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=309032
5
Уваркин Г.Указ. соч. С.80.
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По нашему мнению, такая классификация применима и к национальному законодательству. Так, согласно ч. 4 ст. 66 закона РА "Об авторском праве и смежных правах", правообладатель авторского права или смежных прав может требовать, чтобы лица, каким-либо образом связанные с нарушением охраняемых
данным законом прав (производители, публикаторы, импортеры, владельцы
контрафактных экземпляров или оборудования, приводящего к возникновению
правонарушения), в случае истребования немедленно сообщили сведения о
третьих лицах, участвующих в изготовлении и распространении контрафактных
экземпляров, а также об источниках приобретения и путях распространения этих
экземпляров и представили связанные с нарушением документы. Указанные в
настоящей части лица, отказывающиеся от предоставления истребованного сведения или документов, несут ответственность за убытки, которые могут быть нанесены вследствие отказа от выполнения указанной обязанности. По нашему
мнению ,указанные в вышеизложенной правовой норме лица и являются нарушителями авторских и смежных прав косвенно. Таким образом, законодатель хотя и не употребил понятия прямое и косвенное нарушение авторских прав, но в
содержательном смысле закрепил их на законодательном уровне. Если эту классификацию применить в рамках армянского законодательства, то любое незаконное использование объектов авторских и смежных прав должно считаться
прямым нарушением. Тогда в категории косвенных нарушений попадут случаи
предоставления соответствующих услуг или оборудования. Однако само по себе
представление услуг или оборудования не может выступать в качестве гражданско-правового нарушения исключительных прав, если при этом не происходит непосредственного нарушения таких прав.
В теории гражданского права нарушения авторских прав классифицируют
на бездоговорные нарушения, и нарушения прав, вытекающие из договора; нарушения имущественных, личных неимущественных прав и на смешанные нарушения; а также на нарушения абсолютных и смежных прав1. В частности, авторские и смежные права на музыкальные произведения могут нарушаться как в
рамках договора, заключенного между автором (например, композитором) или
иным правообладателем с другим лицом на отчуждение исключительного права
либо лицензионного договора - с лицензиатом - пользователем произведения,
так и в случае так называемого внедоговорного использования произведения,
когда оно используется без согласия автора или иного правообладателя на
произведения и без уплаты соответствующего вознаграждения. При этом следует иметь в виду, что когда речь идет о защите авторских прав, то речь идет о
защите прав не только авторов, но и их правопреемников. Это обусловлено тем,
что исключительные (имущественные) и личные (неимущественные) права авторов могут нарушаться как при жизни авторов, так и после их смерти. Нарушение
авторского права может произойти как в рамках авторского договора, так и вне
рамок заключенных договоров. Если нарушены условия договора о передаче авторского права, применяются санкции, предусмотренные договором Сторона, не
исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по ав1

Зильберштейн Н.Л. Авторское право на музыкальные произведения. М., 1960. С. 115,
ГавриловЭ.П. Некоторые актуальные вопросы авторского права и смежных прав//
хозяхство и право. 2005. N 1 С. 24

Государство и право

71

торскому договору, обязана возместить убытки, причиненные другой стороне,
включая упущенную выгоду (ст. 1136 ГК РА).
При внедоговорном нарушении авторского права, а также когда в договоре
не указаны конкретные санкции, потерпевший может воспользоваться теми мерами защиты, которые установлены нормами об ответственности за нарушение
обязательств, т.е. действующим законодательством. Как отмечает Э.П.Гаврилов, именно бездоговорные нарушения авторского права или смежных прав является гражданско-правовым деликтом1. По сути, бездоговорными являются любые нарушения абсолютных авторских и смежных прав, как имущественного, так
и неимущественного характера.
Разделение нарушений авторских и смежных прав на нарушение личных
неимущественных прав, с одной стороны, и нарушений исключительных прав, с
другой, носит условный характер, Однако такая классификация важна, поскольку
позволяет облегчить выбор подлежащих применению способов защиты.
Для того чтобы выявить сущность нарушений авторских и смежных прав на
музыкальные произведения, необходимо отдельно рассмотреть все неправомерные действия, которые в рамках армянского гражданского законодательства
считаются нарушениями авторских и смежных прав на музыкальные произведения. Так, в соответствии с ч. 1 статьи 65 закон РА "Об авторском праве и смежных правах", любое использование охраняемого данным законом произведения
или его существенной части либо объекта смежных прав является незаконным,
если заранее до такого использования не получено разрешение правообладателя авторского права или смежных прав (существенной частью произведения считается какая-либо часть произведения, которая любым лицом, знакомым с данным произведением, может быть идентифицирована как часть этого произведения).
В соответствии с гражданским законодательством РА, любое использование
музыкальных произведений, (за исключением нижеуказанных случаев) может
производиться только с разрешения автора произведений или лица, которое обладает исключительными правами на его использование (правообладатели). Самым распространенным способом нарушения авторского и смежного права на
музыкальное произведение является незаконное использование произведения,
т.е. использование произведения без согласия автора (правообладателя), что
приводит к нарушению исключительных прав автора; а иногда и его личных неимущественных прав (ст. 1134 ГК РА). Так, в соответствии со ст. 1124 ГК РА автору принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом. По смыслу данной статьи использованием произведения считается воспроизведение произведения (право на воспроизведение);
распространение произведения (право на распространение); прокат оригинала
или экземпляров произведения (право на прокат); заимствование оригинала или
экземпляров произведения (право на заимствование); перевод произведения
(право на перевод); переработка, аранжировка, иллюстрирование, адаптация и
переделка произведения в любой форме (право на переделку); сообщение
произведения для всеобщего сведения (право на сообщение для всеобщего све1

Гаврилов Э.П. Некоторые актуальные вопросы авторского права и смежных прав//
хозяйство и право. 2005. N 1 С. 24.
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дения); публичное исполнение произведения (право на публичное исполнение);
публичный показ произведения (право на публичный показ); трансляция произведения (право на трансляцию); синхронная или последующая ретрансляция
произведения (право на ретрансляцию); сообщение произведения по кабелю
или посредством аналогичных средств (право на сообщение по кабелю); использование в иной форме и иными способами, не противоречащими законодательству Республики Армения. По смыслу той же статьи воспроизведением считается непосредственная или косвенная, временная или постоянная запись
произведения на любом носителе любыми средствами и в любой форме, полностью или частично, а распространением произведения считается введение в
обращение оригинала или экземпляров произведения путем продажи или иными
средствами передачи права собственности, а также их ввоз.
Порядок свободного использования произведения определен законом РА
"Об авторском праве и смежных правах". В соответствии со статьей 22 данного
закона, свободным использованием считается использование произведения без
согласия автора и без вознаграждения, однако с обязательным указанием имени
автора и первоисточника произведения, которое не противоречит требованиям
нормального использования произведения и не вредит законным интересам автора в отношении произведения. Данным законом свободным использованием
допускается, например, публичное исполнение правомерно обнародованного
музыкального произведения во время официальных, религиозных, а также ритуальных церемоний в объеме, оправдывающем характер церемонии, в образовательных учреждениях при осуществлении образовательной деятельности с
участием учителей и учащихся, если слушателями являются учителя и учащиеся, а также лица, имеющие непосредственную связь с образовательным учреждением (родители, опекуны, попечители, воспитатели). Надо заметить, что любое использование музыкального произведения без согласия автора произведения (правообладателя), которые по смыслу закона РА "Об авторском праве и
смежных правах" не являются случаями свободного использования музыкального произведения, является нарушением авторских и смежных прав на музыкальные произведения.
Таким образом, наиболее распространенными случаями нарушения исключительных прав на музыкальные произведения являются: использование произведения без согласия автора или иного правообладателя и без уплаты авторского вознаграждения, отказ в выплате авторского вознаграждения, нарушения исключительных прав правообладателей, в тех случаях, когда лицензиат вышел за
рамки использования произведения.
Рассмотрим пример из судебной практики Российской Федерации (учитывая
тот факт, что гражданское законодательство России по данным вопросам почти
идентично с нашим). Так, ООО "Континент и право" обратилось в Арбитражный
суд г. Москвы с иском к Акционерному коммерческому банку РФ (Сбербанк России) о взыскании компенсации за нарушение исключительных смежных прав на
воспроизведение в размере 240 тыс. руб. Требование, предъявленное со ссылкой на нормы ст. 30, 31, 38, 48, 49 Закона РФ "Об авторском праве и смежных
правах", мотивировано тем, что ответчик незаконно без согласия истца воспроизвел (записал в память ЭВМ) на сетевом ресурсе ftp.sbvolg.ru/pub,
принадлежащем Волгоградскому отделению Сбербанка России № 8621, 16
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объектов смежных прав (произведения группы "КарМэн" с музыкальных альбомов "Король диско", "Назад в будущее"), которые принадлежат истцу на основании договора № 0001/05/С о передаче исключительных смежных прав на использование фонограмм в сети Интернет и иных сетях ЭВМ, заключенного 31 марта
2005 г. с ООО "Издательство "Джем"". Суд первой инстанции счел доказанным,
что ответчик неправомерно распространил на сетевом ресурсе музыкальные
произведения с исключительными смежными правами, которыми обладает
истец. Требования истца обоснованны тем, что ответчик неправомерно, без согласия осуществил воспроизведения, чем нарушил исключительные смежные
права истца в отношении указанных произведений1.
Распространенными случаями нарушения исключительных прав на музыкальные произведения являются невыплата авторского вознаграждения. При таких нарушениях автор или иной правообладатель имеют право на взыскание такого вознаграждения, т.е. на возмещение убытков, имеющих форму неполученных доходов. Произвести возмещение доходов обязано лицо, нарушившее права автора. Право на взыскание гонорара не зависит от вины лица, нарушившего
это право (ст. 1136 ГК РА). Так, в рамках гражданского дела по иску общественной организации “Армавтор” против ООО “АрмРадио” по требованию o прекращении действий, нарушающих права авторов на публичное исполнение, либо о
заключении лицензионного договора с истцом и о возмещении убытков, истец
сообщил, что ответчик отказался заключить с ним лицензионный договор, тем
самым оплачивать авторские вознаграждения, и несмотря на это в своих эфирах
последний неправомерно использовал объекты авторских прав. Так, истец отметил, что Рубен Ахвердян неоднократно обращался к нему с соответствующими
сообщениями о нарушении своих авторских прав со стороны ответчика, отмечая,
что Правительство РА своим решением от 11.01.2007г. номер 506-Ն установил
минимальные размеры авторского вознаграждения, и на основе данного решения ООО “АрмРадио” должно заплатить ему 75.000 драм в качестве возмещения
вреда. Суд первой инстанции общей юрисдикции административных районов
Кентрон и Норк-Мараш своим решением удовлетворил исковое требование
частично. Суд установил, что ответчик, не заключив лицензионный договор с
истцом и без соответствующего правового основания использовав в своем эфире музыкальные произведения, нарушил авторские права их создателей. Суд решил от ответчика в пользу истца взыскать 477.500 драм, из которых 150.000
драм в качестве компенсации /75.000 драм*2/ и 327.500 драм в качестве возмещения затрат на адвокатские услуги2.
Следует различать несколько возможных случаев нарушения права на вознаграждение. Во-первых, это невыплата вознаграждения при заключенном договоре или при допустимости использования произведения без согласия автора,
но с выплатой ему вознаграждения. Во-вторых, если произведение неправомер1

Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 8 октября 2007
г. № КГ- А40/9938-07.
2
Гражданское дело (номер ԵԿԴ-2948/02/13) по иску общественной организации
“Армавтор” против ООО “АрмРадио” по требованию o прекращении действий,
нарушающих права авторов на публичное исполнение, либо о заключении лицензионного
договора с истцом и о возмещении убытков,/электронный ресурс:
http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=14355223812304201.
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но использовано без согласия автора. В этом случае размер вознаграждения
должен определяться, исходя из размера вознаграждения, которое причиталось
бы автору при правомерном использовании произведения. Интересно заметить,
что в случае использования музыкального произведения на основании договора
при невыплате вознаграждения правообладателю лицо, использующее соответствующий объект на основании договора, нарушает не исключительные авторские права правообладателя, а свои обязанности по договору. О нарушении
исключительных прав речь идти не может, поскольку существует основание для
законного использования произведения или объекта смежных прав - разрешение
правообладателя, воплощенное в договоре.
Относительно нарушения положений о технических средствах, надо отметить, что оно может быть квалифицировано в качестве нарушения исключительных прав лишь при соблюдении условия о том, что такие действия должны сопутствовать непосредственно акту неправомерного использования. Следовательно, целесообразно различать, с одной стороны, действия, нарушающие исключительные авторские права, а с другой стороны, все иные действия с произведениями, запрещенные законом.
Обобщая вышеизложенное, мы предлагаем следующее теоретическое определение нарушения авторских и смежных прав: "Использование произведения
без разрешения правообладателя, либо неисполнение или ненадлежащим образом исполнение обязательства по авторскому договору являются прямым нарушением авторских и смежных прав. Сознательный обход технических средств
защиты авторского и смежных права (изготовление, импорт, распространение,
продажа, сдача в прокат, рекламирование для продажи или сдачи в прокат устройства, продукцию или их компоненты либо распоряжение в коммерческих целях, либо оказывание услуги); сознательное удаление или изменение без разрешения любой электронной информации об управлении авторским правом и
смежными правами (распространение, импорт с целью распространения, трансляциа, сообщение публике охраняемые законом объект авторских и смежных
прав, в отношении которых без разрешения была удалена или изменена электронная информация об управлении правами) являются косвенными нарушениями авторских и смежных прав. При косвенном нарушении авторских и смежных
прав лица привлекается к ответственности, равноценной ответственности, предусмотренной за нарушение авторского права и смежных прав, если они сознавали или имели достаточные основания сознавать, что такие действия побуждают, дают возможность, способствуют какому-либо нарушению авторского права или смежных прав.".
По нашему мнению отсутствует необходимость закрепления в законе "Об
авторском праве и смежных правах" предложенного нами понятия нарушений
авторских и смежных прав, поскольку для определения признаков правонарушения и при решении вопроса об определении круга лиц, ответственных за нарушение авторских прав, можно обратиться к статьям 65, 67 и 68 данного закона,
статьям 1136, 1137 ГК РА и к общим нормам гражданского права.
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ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Նաիրա Հովհաննիսյան
ՀՀ վարչական դատարանի դատավորի օգնական,
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի դասախոս
____________________________________

Հեղինակային և հարակից իրավունքների խախտումներն առաջին հերթին
համարվում են քաղաքացիական իրավախախտումներ և դրանց նկատմամբ
կիրառվում են քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության միջոցները:
Աշխատանքում ուսումնասիրվել են երաժշտական ստեղծագործությունների
նկատմամբ
հեղինակային
և
հարակից
իրավունքների
խախտումների
հասկացությունն ու եղանակները, ինչպես նաև դրանց լուծման համար մշակվել են
համապատասխան առաջարկներ:

CIVIL LEGAL PROBLEMS OF DEFINING THE CONCEPT
AND WAYS OF VIOLATING COPYRIGHT AND RELATED
RIGHTS ON MUSICAL WORKS
Naira Hovhannisyan
Assistant to judge in the Administrative Court of the RA,
Lecturer at the Russian-Armenian (Slavonic) university
____________________________

Violations of copyright and related rights first of all are civil violations and are the
basis for the application of civil legal measure of responsibility. In this work the civil
legal problems of defining the concept and ways of violating copyright and related
rights in musical works are identified, at the same time solutions are proposed.
բառեր – Քաղաքացիական իրավախախտում, հեղինակային և հարակից
իրավունքներ, երաժշտական ստեղծագործություններ:
Ключевые слова: гражданское правонарушение, авторские и смежные права,
музыкальные произведения.
Key words: Civil violations, copyright and related rights, musical works.
Բանալի
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ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ ԸՍՏ ԼՂՀ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ
Նարինե Սարգսյան
ԼՂՀ գլխավոր դատախազության հետաքննության
և նախաքննության օրինականության նկատմամբ
հսկողության բաժնի ավագ դատախազ,
արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական
____________________________________

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ նախատեսված ընդհանուր կանոնի
համաձայն` պարտավորության կատարումից միակողմանի հրաժարումը անթույլատրելի է։ Յուրաքանչյուր պայմանագրի լուծում հնարավոր է կաԲմ կողմերի համաձայնությամբ, կա՜մ կողմերից մեկի պահանջով՝ դատարանի վճռով, միայն մյուս
կողմի թույլ տված` պայմանագրի էական խախտման կամ օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված այլ դեպքերում։ Նվիրատվության պայմանագրի դեպքում,
ընդհանուր կանոնից զատ, օրենքը թույլ է տվել կատարել բացառություն՝ սահմանելով նվիրատվության պայմանագիրը կատարելուց միակողմանի հրաժարվելու
հնարավորությունը։ Ըստ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 599-րդ հոդվածի` նվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապագայում նվիրառուին գույք կամ իրավունք
փոխանցելու կամ նվիրառուին գույքային պարտականությունից ազատելու խոստում պարունակող պայմանագիրը կատարելուց, եթե այն կնքելուց հետո նվիրատուի գույքային կամ ընտանեկան դրությունը կամ առողջական վիճակն այնքան է
վատթարացել, որ նոր պայմաններում պայմանագրի կատարումը կառաջացնի նրա
կենսամակարդակի էական իջեցում, եթե նվիրառուն ոտնձգություն է կատարել
նրա, նրա ընտանիքի անդամներից կամ մերձավոր ազգականներից որևէ մեկի
կյանքի դեմ կամ նվիրատուին դիտավորյալ պատճառել է մարմնական վնասվածքներ։ Հիշյալ հիմքերով նվիրատուի կողմից նվիրատվության պայմանագիրը կատարելուց հրաժարվելը նվիրառուին վնասների հատուցում պահանջելու իրավունք չի
տալիս։
Նվիրատուն, նվիրատվության պայմանագրի կատարումից հրաժարվելու իրավունքից բացի, ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 600-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն` իրավունք ունի վերացնել նվիրատվությունը, եթե նվիրառուն ոտնձգություն է կատարել նրա, նրա ընտանիքի անդամներից կամ մերձավոր ազգականներից որևէ մեկի կյանքի դեմ կամ նվիրատուին դիտավորյալ պատճառել է մարմնական վնասվածքներ։ Եթե նվիրառուն կյանքից դիտավորյալ զրկում է նվիրատուին,
ապա դատարանում նվիրատվությունը վերացնելու պահանջի իրավունքը պատկանում է նվիրատուի ժառանգներին։
Նվիրատվության պայմանագրում կարող է սահմանվել նվիրատվությունը վերացնելու` նվիրատուի իրավունքը, եթե նա նվիրառուից ավելի երկար ապրի։ Նվիրատուի նման իրավունքը ծագում է միայն այն դեպքում, եթե նվիրատվության պայմանագիր կնքելիս կողմերը դա նախատեսել են։ Ընդ որում, հիշյալ հիմքով նվիրատվության վերացումը ինքնին տեղի ունենալ չի կարող, քանի որ յուրաքանչյուր
անձ իրեն պատկանող իրավունքները իրականացնում է իր հայեցողությամբ, ուստի
նվիրատուն կարող է և՜ իրագործել, և՜ չիրագործել նվիրատվությունը վերացնելու
իր իրավունքը։ Չիրագործելու դեպքում նվերը փոխանցվում է նվիրառուի ժառանգ-
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ներին, իսկ իրագործելու դեպքում նվիրատվության վերացումը տեղի կունենա ԼՂՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի 31-րդ՝ «Պայմանագիր փոփոխելը և լուծելը» գլխով
նախատեսված նորմերով։ Ընդ որում, նվիրատուի կողմից նվիրառուից ավելի երկար ապրելու դեպքում նվիրատվությունը վերացնելու իրավունքի իրագործումը
կարող է տեղի ունենալ միայն այնպիսի դեպքերում, երբ նվիրատուի համար նվիրառուի անձը, բայց ոչ նրա ժառանգները, խիստ կարևոր է։
Հարկ է նշել, որ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը նախատեսել է այն հնարավոր դեպքերը, որոնց պարագայում նվիրատվության պայմանագիրը կատարելուց
հրաժարվելը և նվիրատվությունը վերացնելն անհնար են, այսինքն` նվիրատվության պայմանագիրը կատարելուց հրաժարվելու և նվիրատվությունը վերացնելու
կանոնները չեն կիրառվում փոքրարժեք նվերների նկատմամբ։ Ընդ որում` փոքրարժեք չափը ԼՂՀ քաղ. օր.-ում սահմանված չէ, մինչդեռ ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքի 575-րդ հոդվածի համաձայն` սովորական են համարվում այն նվերները,
որոնց արժեքը չի գերազանցում երեք հազար ռուբլին1։
Նվիրատվության պայմանագրով նվիրառուի հիմնական իրավունքը նվերը
ստանալն է, ինչը բխում է նվիրատվության պայմանագրի առարկայից։ Եթե նվիրատուն նվերի առարկան չի տալիս նվիրառուին, ապա վերջինս ունի նվերի առարկան պահանջելու իրավունք2։
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 596-րդ հոդվածի համաձայն` նվիրառուն իրավունք ունի մինչև նվերն իրեն հանձնելը ցանկացած պահի հրաժարվել դրանից։
Նա այդ իրավունքը կարող է իրագործել ցանկացած պահի, և այն չպետք է պայմանավորված լինի որևէ հարգելի պատճառով։ Ընդհանրապես նվիրառուն իրավունք
ունի հրաժարվել նվերից առանց դրա դրդապատճառները նշելու։ Այդ դեպքում
նվիրատվության պայմանագիրը համարվում է լուծված։ Նվերն ընդունելուց հրաժարվելը պետք է կատարվի նվիրատվության պայմանագրի համար սահմանված
ձևով։ Այն դեպքում, երբ նվիրատվության պայմանագրով սեփականության իրավունքի փոխանցումը գրանցված է, նվերն ընդունելուց հրաժարվելը նույնպես ենթակա է պետական գրանցման։ Նվիրատուն իրավունք ունի նվիրառուից պահանջել հատուցելու նվերն ընդունելուց հրաժարվելու հետևանքով իրեն պատճառված
իրական վնասը։ Այսինքն` հաշվի առնելով նվիրատվության պայմանագրի անհատույց լինելու բնույթը, օրենսդիրը, ընդհանուր դրույթներից բացի, նախատեսել է
բացառություններ, որոնք սահմանափակում են պայմանագրի կողմերի պատասխանատվությունը։ Այսպես. նվիրառուի կողմից նվերն ընդունելուց հրաժարվելու
հետևանքով նվիրատուին պատճառված վնասների հատուցումը սահմանափակվում է միայն իրական վնասը հատուցելու պահանջով, ընդ որում` եթե նվիրատվության պայմանագիրը կնքվել էր նվիրատվության պայմանագրի համար սահմանված ձևով։ Նվիրատվության կոնսենսուալ պայմանագրով նվիրառուն կրում է սահմանափակ պատասխանատվություն, նվերն ընդունելուց հրաժարվելու դեպքում
նվիրատուին հատուցում է միայն պատճառված իրական վնասը, որը կարող է արտահայտվել նվերի փոխադրման, պահեստավորման և պահպանման հետ կապված ծախսերի տեսքով։
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ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 602-րդ հոդվածը պատասխանատվություն է
նախատեսում նվիրված գույքի թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի
համար։ Այս հոդվածի համաձայն` վնասը, որը նվիրված գույքի թերությունների
հետևանքով պատճառվել է նվիրառուի կյանքին, առողջությանը կամ գույքին, ԼՂՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի 60-րդ` «Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած
պարտավորություններ» գլխի կանոններին համապատասխան, ենթակա է հատուցման նվիրատուի կողմից, եթե ապացուցվում է, որ այդ թերություններն առաջացել
են մինչև գույքը նվիրառուին հանձնելը, չեն դասվում բացահայտների թվին, և նվիրատուն, իմանալով դրանց մասին, չի նախազգուշացրել նվիրառուին։
Նվիրառուի կյանքին և առողջությանը պատճառված վնասը կարող է արտահայտվել նրա մահվան, հաշմանդամության, առողջությանը տարբեր աստիճանի,
այդ թվում նաև ծանր հետևանքներով մարմնական վնասվածքներ պատճառելու
ձևով։ Նվիրառուի գույքին վնաս պատճառելը կարող է դրսևորվել այն ոչնչացնելու,
վնասելու կամ սպառողական հատկանիշները կորցնելու և այլ ձևով։ Նվիրված գույքի թերությունների հետևանքով պատճառված վնասը կարող է տարբեր լինել։ Այն
կարող է վերաբերել կառուցվածքին, բաղադրությանը, հատկություններին և այլն։
Նվիրված գույքի թերությունների հետևանքով նվիրառուի կյանքին, առողջությանը կամ գույքին պատճառված վնասը նվիրատուի կողմից ենթակա է հատուցման
ներքոհիշյալ հանգամանքների` իրենց համակցության մեջ ապացուցված լինելու
դեպքում.
1. Թերություններն առաջացել են մինչև գույքը նվիրառուին հանձնելը։ Ընդ որում թերությունների առաջացման պատճառը էական նշանակություն չունի, կարևորը դրանց առաջացման պահն է։
2.Թերությունները չեն դասվում բացահայտների թվին, այսինքն` այնպիսիները,
որոնք հնարավոր կլիներ ի հայտ բերել ապրանքի արտաքին զննմամբ։ Այդպիսի
թերությունների մասին նվիրառուն չէր կարող իմանալ և, հետևաբար, չէր կարող
կանխել կյանքին, առողջությանը կամ իր գույքին պատճառվող վնասը։
3. Նվիրատուն թեև գիտեր թերությունների առկայության մասին, սակայն նվիրառուին չի նախազգուշացրել դրանց մասին։ Նվիրատուի հակաիրավական վարքագիծը դելիկտային պատասխանատվության անհրաժեշտ նախապայման է։
Նվիրված գույքի թերությունների հետևանքով պատճառված վնասը կարող է
դրսևորվել արտադրողի մեղքով, ինչի մասին նվիրատուն չգիտեր և չէր կարող իմանալ։ Այդ դեպքում կիրառվում են «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ԼՂՀ օրենքի1 դրույթները, եթե արտադրողի հանդեպ նվիրառուն հանդիսանում է սպառող։ Օրինակ՝ քաղաքացի Ա-ն քաղաքացի Բ-ին նվիրում է բնակարան նորակառույց շենքում։ Բնակարան տեղափոխվելուց որոշ ժամանակ անց
բնակարանի պատշգամբը փլուզվում է։ Այս իրավիճակում նվիրատուն չգիտեր և
չէր կարող իմանալ նվերի թերությունների մասին, ինչը և ազատում է նրան վնասը
հատուցելու պարտականությունից։ Քաղաքացի Բ-ն, այս իրավահարաբերություններում հանդիսանալով որպես սպառող, պետք է դիմի դատարան ընդդեմ արտադրողի, այս դեպքում՝ շենքը կառուցողների։
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4. Նվիրատուի հակաիրավական անգործության և առաջացած վնասի միջև
առկա է պատճառական կապ, որը դելիկտային պատասխանատվության ծագման
պարտադիր պայմանն է։
Նվիրառուի առողջությանը կամ գույքին պատճառված վնասը հատուցվում է
լրիվ ծավալով։ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1080-րդ հոդվածի համաձայն`
վնասը հատուցվում է բնեղենով (տրամադրվում է նույն տեսակի և որակի գույք, վերանորոգվում է վնասված գույքը և այլն), կամ հատուցվում են պատճառված վնասները։
Նվիրատվության պայմանագրով պարտավորությունը չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու համար պատասխանատվությունը սահմանվում է ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 26-րդ գլխի՝ «Պատասխանատվությունը պարտավորությունները խախտելու համար» ընդհանուր հիմունքներով։
Նվիրատվության պայմանագիրը, որը քաղաքացիաիրավական պարտավորության և գործարքի տարատեսակ է, կարգավորվում է ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված պարտավորություններին և գործարքներին վերաբերող
ընդհանուր նորմերով։ Հետևաբար կնքված նվիրատվության պայմանագիրը ընդհանուր մասում նախատեսված պարտավորական իրավունքի համապատասխան
հիմքերով կարող է չկայանալ։
Նվիրատուի կողմից պարտավորության կատարումից հրաժարվելը կարող է
պայմանավորված լինել գույքի ոչնչացման, այն շրջանառությունից հանվելու, խոստացած գործողությունների կատարումը արգելող պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ակտի հրապարակման ուժով։ Հիշյալ պայմանները դադարեցնում են պարտավորությունը դրա կատարման անհնարինությամբ։ Հետևաբար դրանք կարգավորվում են ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 432-րդ և 433-րդ
հոդվածներով նախատեսված նորմերով։
Նվիրատվությունը կարող է չկայանալ նաև ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքով
նախատեսված դեպքերում պայմանագիրը անվավեր (վիճահարույց կամ առոչինչ)
ճանաչելու ընդհանուր հիմքերով։ Նվիրատվության պայմանագիրը անվավեր է
կամ կարող է այդպիսին ճանաչվել հետևյալ դեպքերում.
1) եթե չի համապատասխանում օրենքի կամ այլ իրավական ակտերի պահանջներին,
2) եթե այն կնքվել է առերևույթ, առանց համապատասխան իրավական
հետևանքներ առաջացնելու մտադրության` կեղծ գործարք,
3) եթե այն կնքվել է մեկ այլ գործարքի քողարկման նպատակով` շինծու գործարք,
4) եթե այն կնքվել է հոգեկան խանգարման հետևանքով անգործունակ ճանաչված քաղաքացու կողմից,
5) եթե նվիրատվության պայմանագրով որպես նվիրատու հանդես է եկել
տասնչորս տարեկանը չլրացած անչափահասը,
6) եթե այն կնքվել է ոգելից խմիչքների կամ թմրամիջոցների չարաշահման
հետևանքով դատարանի կողմից սահմանափակ գործունակ ճանաչված քաղաքացու կողմից, առանց հոգաբարձուի համաձայնության,
7) եթե այն կնքվել է գործարքի կնքման պահին այնպիսի վիճակում գտնվող
գործունակ քաղաքացու կողմից, ով ընդունակ չի եղել հասկանալու իր գործողությունների նշանակությունը կամ ղեկավարելու դրանք,
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8) եթե այն կնքվել է էական նշանակություն ունեցող մոլորության ազդեցության
տակ,
9) եթե այն կնքվել է խաբեության, բռնության, սպառնալիքի ազդեցության ներքո, մեկ կողմի ներկայացուցչի` մյուս կողմի հետ չարամիտ համաձայնությամբ։
Թվարկված բոլոր դեպքերում նվիրատվության պայմանագիրը համարվում է
անվավեր իր էությամբ կամ էլ ճանաչվում է այդպիսին շահագրգիռ անձանց պահանջով։ Անվավեր գործարքը չի հանգեցնում իրավաբանական հետևանքների`
բացառությամբ գործարքի անվավեր լինելու դեպքերի։ Նման գործարքն անվավեր
է կնքելու պահից։ Գործարքի անվավերության դեպքում կողմերից յուրաքանչյուրը
պարտավոր է մյուս կողմին վերադարձնել գործարքով ամբողջ ստացածը, իսկ դա
բնեղենով վերադարձնելու անհնարինության դեպքում` հատուցել դրա արժեքը
դրամով, եթե գործարքի անվավերության այլ հետևանքներ նախատեսված չեն օրենքով։ Նշված բոլոր դեպքերը կարգավորվում են ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 303-317-րդ հոդվածներով նախատեսված` գործարքների անվավերությունը
սահմանող նորմերով։
Իսկ նվիրատվություն խոստանալիս իրավահաջորդությանը վերաբերող հիմնահարցերը իրենց կարգավորումն են ստացել ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի
603-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված նորմերով, որոնք բացառապես վերաբերում են ապագայում նվեր հանձնելու խոստում պարունակող նվիրատվության պայմանագրին, այսինքն` նվիրատվության կոնսենսուալ պայմանագրին։
Հայտնի է, որ նվիրատվության ռեալ պայմանագրով պարտականությունների
իրավահաջորդությունը անհնարին է, քանի որ այդպիսի պայմանագիրը կատարվում է դրա կնքմամբ։ Նվիրատուն նվեր հանձնվող գույքի նկատմամբ կորցնում է
սեփականության իրավունքը, երրորդ անձին է փոխանցում պահանջի իրավունքը,
ներում է պարտքը կամ վճարում է նվիրառուի` երրորդ անձին ունեցած պարտքը,
դրանով իսկ անմիջապես կատարում պայմանագրով նախատեսված իր պարտականությունները։ Նվիրառուն իր հերթին նվիրատվության պայմանագրի առարկա
հանդիսացող գույքի նկատմամբ ձեռք է բերում սեփականության իրավունք երրորդ
անձի նկատմամբ (պահանջի իրավունք), ազատվում է նվիրատուի կամ երրորդ
անձի հանդեպ ունեցած գույքային պարտավորությունից և դրանով իսկ անմիջապես ընդունում է պայմանագրի կատարումը։
Նվիրատվության կոնսենսուալ պայմանագրով՝ պայմանագրի կնքման և կատարման պահերը ժամանակի տևողությամբ տարանջատված են։ Հնարավոր է, օրինակ, երբ պայմանագրի կատարման պահը վրա հասնելու ժամանակ դրա կողմերից մեկը (նվիրատուն կամ նվիրառուն) կենդանի չլինի։ Համաձայն ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 603-րդ հոդվածի 1-ին կետի` նվիրառուի, ում նվիրատվության
պայմանագրով խոստացվել է նվեր, իրավունքները չեն փոխանցվում նրա ժառանգներին (իրավահաջորդներին), եթե այլ բան նախատեսված չէ նվիրատվության
պայմանագրով։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ նվեր հանձնելու նվիրատուի
մտադրությունը ձևավորվում է նվիրատուի և նվիրառուի միջև առկա միջանձնային
հարաբերություններով։ Այստեղ նվիրառուի անձը ունի էական նշանակություն։
Նվիրատուն մտադիր է նվերը հանձնել ոչ թե որևէ մեկին, այլ կոնկրետ անձի։ Այդ
իսկ պատճառով մինչև նվիրատվության կոնսենսուալ պայմանագրի կատարման
պահը նվիրառուի մահվան դեպքում նվիրատուն ազատվում է համապատասխան
պարտականություններից, և պայմանագիրը համարվում է դադարած։ Խոստումը, ո-
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րը նվիրատուն տվել է նվիրառուին և չի կատարել, նրա ժառանգներին կատարման
պահանջ ներկայացնելու իրավունք չի տալիս։
Քննարկված նորմը դիսպոզիտիվ է, քանի որ կոնկրետ պայմանագրով թույլատրելի է հարցի այլ լուծում։ Այսպես, պայմանագրի կնքման ժամանակ կողմերը
կարող են պայմանավորվել հակառակի մասին, մասնավորապես` նվիրառուի իրավունքները, ում խոստացվել է նվեր, նրա մահվան դեպքում փոխանցվում են նրա
ժառանգներին։ Հիշյալ պայմանը պետք է նախատեսված լինի նվիրատվության
պայմանագրով։ Տվյալ դեպքում նվիրառուի իրավունքի ժառանգումը իրականացվում է ժառանգման իրավունքի նորմերին համապատասխան։
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 603-րդ հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված դրույթը կիրառելի է նաև այն դեպքում, երբ որպես նվիրառու հանդես են գալիս
իրավաբանական անձը, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը, որոնք նվիրատվության կոնսենսուալ պայմանագրի կատարման պահին դադարեցրել են իրենց գործունեությունը։
Ի տարբերություն իրավահաջորդության հարաբերություններում նվիրառուի իրավունքների, ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 603-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն, նվիրատվություն խոստացած նվիրատուի պարտականությունները փոխանցվում են նրա ժառանգներին (իրավահաջորդներին), եթե այլ բան նախատեսված չէ նվիրատվության պայմանագրով։
Ժառանգության վերաբերյալ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի նորմերի համաձայն` ժառանգության զանգվածի մեջ մտնում են ժառանգության բացման օրը ժառանգատուին պատկանող ոչ միայն գույքը և գույքային իրավունքը, այլև նրա պարտականությունները, որոնցից մեկը կարող է լինել նվիրատվության կոնսենսուալ
պայմանագրի կատարումը։ Նման դեպքում նվիրատուի պարտականությունները
ընկնում են ժառանգատուի ժառանգների վրա, որոնք պարտավոր են կատարել
համապատասխան պարտականություններ որպես ժառանգություն ստացած գույքի
արժեքի սահմաններում։ Նման պարտականությունների կատարման կարգը սահմանված է ժառանգական իրավունքի նորմերով։ Հիշյալ նորմը կիրառելի է նաև այն
դեպքում, երբ որպես նվիրատու հանդես է գալիս իրավաբանական անձը, Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետությունը, նրա սուբյեկտները կամ համայնքները։ Նվիրատվություն խոստանալու պայմանագրի կնքման ժամանակ կողմերը կարող են պայմանավորվել, որ նվիրատվության կոնսենսուալ պայմանագրով նվիրատուի մահվան դեպքում նրա պարտականությունները դադարում են։ Տվյալ դեպքում իրավահաջորդության կիրառումը անհնարին է։
Նվիրատվություն խոստանալիս իրավահաջորդությանը վերաբերող վերոհիշյալ նորմի շուրջ արված վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս եզրակացնելու,
որ քաղաքացիական օրենսգիրքը նվիրատվության խոստման պայմանագրով իրավահաջորդության հարցը թողել է կողմերի հայեցողությանը, այսինքն՝ այն կրում է
դիսպոզիտիվ բնույթ։ Ժառանգության և նվիրատվության վերաբերյալ նորմերի
մրցակցությունից խուսափելու և ժառանգության նորմերից շրջանցելու հնարավորությունը բացառելու նկատառումներով, ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը իմպերատիվ ձևով արգելել է նվիրատուի մահից հետո նվիրառուին նվերի հանձնում նախատեսող նվիրատվության պայմանագրի կնքումը` նման պայմանագիրը համարելով առոչինչ։ Նման տեսակի նվիրատվության նկատմամբ կիրառելի են ժառանգման մասին կանոնները։
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ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 600-րդ հոդվածի 3-րդ կետով նվիրատուն իրավունք ունի դատական կարգով պահանջել վերադարձնելու նվիրատվությունը,
եթե նվիրառուի վերաբերմունքը նրան նվիրված գույքի նկատմամբ, որը նվիրատուի համար ոչ գույքային մեծ արժեք է ներկայացնում, դրա անդառնալի կորստի
սպառնալիք է ստեղծում։ Նշված հիմքով նվիրատվության վերացման պահանջ կարող է ներկայացվել, եթե նվիրատվության պայմանագրի առարկա է հանդիսացել
ինչ-որ գույք (բայց ոչ գույքային իրավունք կամ գույքային պարտավորությունից ազատում)։ Նվիրված գույքը նվիրատուի համար միանշանակ պետք է ունենա ոչ
գույքային մեծ արժեք։ Դա կարող է լինել, օրինակ, նվիրատուի կողմից տևական
ժամանակով հավաքված հավաքածու, ընտանեկան մասունք և այլն։ Օրինակ` տատը թոռնուհուն նվիրում է արծաթանախշ տոհմական հին գոտի, որը նա նվեր էր
ստացել իր տատից, իսկ թոռնուհին կամենում է այդ գոտին պատշաճ գնով վաճառել։
Այսինքն` նվիրառուն պետք է ստացված նվերի նկատմամբ ցուցաբերի համապատասխան վերաբերմունք, հակառակ դեպքում` նվիրատուն կարող է վերացնել
նվիրատվությունը, եթե որպես նվեր հանձնված գույքի նկատմամբ անհամապատասխան վերաբերմունքի դրսևորման հետևանքով իրենից մշակութային արժեք
ներկայացնող գույքը կարող է ոչնչացվել կամ զգալիորեն վնասվել։ Ընդ որում, նվիրատուն կարող է պահանջել դադարեցնելու նվիրատվության համաձայնության
գործողությունը, եթե հայցի ներկայացման ժամանակ նվերը պահպանված է։ Օրինակ, Արցախյան պատերազմի ժամանակ անհայտ կորած ազատամարտիկի նամակների և լուսանկարների մի մասը, որոնք վերջինիս կնոջ կողմից որպես նվեր
հանձնվել էր Անհայտ կորած ազատամարտիկների միության թանգարանին, և թանգարանի աշխատակիցների կողմից ցուցադրանմուշների փոփոխման ժամանակ
կորել են։ Անհայտ կորած ազատամարտիկի կինը իրավունք ունի պահանջել վերացնելու նվիրատվությունը, քանի որ թանգարանի աշխատակիցները ցուցադրանմուշի պահպանման պարտականությունները ոչ պատշաճ են կատարել, որը նաև
ամբողջ պահոցի կորստի սպառնալիք է ստեղծում։
Վերոնշյալ հիմքով նվիրատվությունը վերացնելը իրականացվում է դատական
կարգով։ Բացի այդ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նվիրատուի և նվիրառուի կողմից նվիրված գույքի նկատմամբ վերջինիս վերաբերմունքը կարող է տարբեր կերպ գնահատվել, ինչը կարող է և հանգեցնել վեճի առաջացման, ապա նվիրատուն պետք է ապացուցի որոշ հանգամանքներ։ Նախ պետք է պարզել` արդյոք
նվիրված գույքը նվիրատուի համար ոչ գույքային արժեք ունի, նվիրառուին հայտնի՞ էր, թե նվիրատվության պայմանագրի առարկան ինչ արժեք էր ներկայացնում
նվիրատուի համար, ինչը պարտավորեցնում է նվիրառուին խնամքով վերաբերվել
նվերին և ապահովել նրա ամբողջականությունը։ Անհրաժեշտ է ապացուցել նաև,
որ նման գույքի նկատմամբ նվիրառուի վերաբերմունքը իրականում դրա անդառնալի կորստի սպառնալիք է ստեղծում1։
«Թանգարանների և թանգարանային ֆոնդի մասին» ԼՂՀ օրենքի2 20-րդ հոդվածում սահմանված է, որ ԼՂՀ թանգարանային ֆոնդի ոչ պետական մասում
ընդգրկված թանգարանային առարկաների և թանգարանային հավաքածուների
ժառանգման, նվիրատվության, առք ու վաճառքի դեպքերում ժառանգորդը, գնոր1

Տե´ս http://www.bestreferat.ru/referat-151927.html
Տե´ս Թանգարանների և թանգարանային ֆոնդի մասին թիվ ՀՕ-50 առ 15.03.1999թ. ԼՂՀ
օրենք http://www.arlexis.am/
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դը պարտավոր են ստանձնել տվյալ թանգարանային առարկաների և թանգարանային հավաքածուների նախկին սեփականատիրոջ բոլոր պարտավորությունները:
Իրավահաջորդի՝ այդ պարտավորություններից հրաժարվելու դեպքում պետությունն ունի դրանք գնելու առաջնային իրավունք։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության թանգարանային ֆոնդի ոչ պետական մասում թանգարանային առարկաների և թանգարանային հավաքածուների
ընդգրկումը կատարվում է սեփականատիրոջ դիմումի հիման վրա։
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 600-րդ հոդվածի 6-րդ կետով սահմանված է,
որ նվիրատվության վերացման դեպքում նվիրառուն պարտավոր է վերադարձնել
նվիրատուի նվիրած գույքը, եթե այն բնեղենով պահպանվել է նվիրատվության վերացման պահին։ Հոդվածի դիսպոզիցիայի բովանդակությունից հետևում է, որ նվիրատվության վերացումը առաջացնում է նվիրառուի կողմից բնեղենով պահպանված գույքը վերադարձնելու միակ հետևանքը։
Մեր դիտարկմամբ, հնարավոր են դեպքեր, երբ նվիրառուն գույքի օրինական
սեփականատեր լինելու ժամանակ, մինչև նվիրատվության վերացման պահը նվիրատվության պայմանագրի առարկա հանդիսացող գույքը օտարի երրորդ անձի։
Հարց է ծագում` նման հանգամանքներում ինչպես պետք է կարգավորվի նվիրառուի կողմից նվիրատուի նվիրած գույքը վերադարձնելու պահանջը, և իրականում
դրա վերադարձը հնարավո՞ր է, թե՞ ոչ։
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մ.Գ.Մասևիչը նվիրատվության վերացման վերաբերյալ կատարած մեկնաբանությունում նշում է, որ
նվիրատվության վերացման դեպքում գույքը վերադարձվում է նվիրատուին այն
նույն վիճակում, ինչպիսին եղել էր վերացման պահին։ Նրա կարծիքով, նվիրառուի
կողմից գույքից ստացած պտուղները, եկամուտները մնում են նրան։ Ըստ նրա` եթե
գույքը օտարվել էր երրորդ անձի, ապա դրա վերադարձը հնարավոր չէ։ Նա միաժամանակ նշում է, որ եթե գույքը վերադարձնելուց խուսափելու նպատակով գույքի
օտարման կամ ոչնչացման մեջ ապացուցվի նվիրառուի մեղքը, ապա հնարավոր է
դառնում վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորության պահանջով
հայցը։ Եթե գույքը վերադարձվել է նվիրատուին փոխադարձ համաձայնությամբ,
ապա նման համաձայնությունը անհրաժեշտ է դիտարկել որպես նվիրատվության
նոր պայմանագիր1։
Համամիտ ենք պրոֆեսոր Մ.Գ.Մասևիչի կարծիքին, ուստի նպատակահարմար ենք համարում ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 601-րդ հոդվածի 6-րդ կետում վերջին նախադասությունից հետո կատարել լրացում հետևյալ բովանդակությամբ. «Նվիրառուի կողմից երրորդ անձի սեփականությանը հանձնված գույքը հետ
չի կարող վերցվել»։
Մ.Գ.Մասևիչի արտահայտած վերոհիշյալ կարծիքը արդարացված է, սակայն
այս առումով հարկ է նշել, որ ԼՂՀ գործող քաղաքացիական օրենսգրքի 34-րդ
գլխում նվիրատվությունը կարգավորող նորմերով հստակեցված չէ, թե նվիրատվության վերացման դեպքում նվիրառուի կողմից նվիրված գույքից ստացած
պտուղները, եկամուտները մնո՞ւմ են նվիրառուի մոտ, թե՞ ոչ, և եթե մնում են կամ
չեն մնում, ապա ո՞ր պահից է ստացված պտուղները, եկամուտները վերադարձվում նվիրատուին։ Մեր կարծիքով, իրավացի կլիներ ԼՂՀ քաղաքացիական օ1

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
(постатейный) / Отв. ред. О. Н. Садиков. 2003. С. 191.
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րենսգրքի 601-րդ հոդվածի 6-րդ կետում «պահին» բառից հետո կատարել լրացում
հետևյալ բովանդակությամբ. «Նվիրատվության վերացման դեպքում վերադարձման ենթակա են նաև գույքից ստացված եկամուտները (ապրանքներ, պտուղներ,
հասույթ)` սկսած նվիրատուի կողմից նվիրատվությունը վերացնելու պահանջ ներկայացնելու պահից»։
«Նվիրատվությունը վերացնելը» արտահայտությունն ավելի ընդարձակ և ծավալուն է, քան «նվիրված գույքը վերադարձնելը», քանի որ նվերը ինքնին կարող է
հանձնվել գույքային իրավունքի (պահանջի) կամ գույքային պարտավորություններից ազատելու տեսքով։ Սակայն նվիրատվության պայմանագրի համար նախատեսված հիմքերով՝ պահանջը զիջելու, պարտքը փոխանցելու, պարտքը ներելու
վերաբերյալ նորմերը արգելում են դրա միակողմանի դադարումը։ Այդ իսկ պատճառով ավելի ճիշտ կլիներ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 601-րդ հոդվածի անվանումը շարադրել հետևյալ կերպ. «Նվիրատվությունը վերացնելը գույքը հանձնելու դեպքում»։

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ ПО
ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ НКР
Нарине Саркисян
Старший прокурор отдела по надзору за законностью
дознания и предварительного следствия Генеральной прокуратуры НКР,
советник юстиции 2-го класса
______________________________________

По общему правилу гражданского законодательства НКР< односторонний
отказ от обязательств не допускается, но по договору дарения законом
установлено исключение. Даритель вправе отменить дарение если одаряемый
совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь кого-либо из членов его семьи
или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные
повреждения, если даритель пережил одаряемого, при условии, что такое
основание отмены дарения было предусмотрено договором, если обращение
одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую
неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты.
В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь,
если она к моменту отмены сохранилась в натуре. вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу одаряемого гражданина вследствие недостатков
подаренной вещи, подлежит возмещению дарителем, если доказано, что эти
недостатки возникли до передачи вещи одаряемому, не относятся к числу
явных, и даритель, хотя и знал о них, не предупредил о них одаряемого.
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TERMINATION OF THE DONATION CONTRACT BY THE
NKR CIVIL CODE
Narine Sargsyan
Senior Prosecutor of Supervision Department of Inquest and Preliminary
Investigation of General Prosecutor`s office of NKR, 2nd class Advisor of Justice
__________________________________

According to the general rule provided for by the NKR Civil Code unilaterally
refusing to perform an obligation is not acceptable, but in the case of the donation
contract the law has allowed an exception. The donor shall have the right to cancel the
donation if the donee has inflicted harms to the life of one of donor’s family members
or close relatives, if the donee has deliberately caused bodily injury to the donor, if the
donor outlives the donee (provided that the parties have envisaged it when concluding
the donation contract), if the donee's attitude towards the received property (which is
of great intangible value to the donor) causes concern of its irreversible loss.
In case of terminating the donation the donee is obliged to return the donor's
property if it has been materially preserved at the time of donation termination. Any
threat to the life, health or the property of the donor caused by shortcomings of the
donated property will be compensated if proven that such shortcomings were created
prior to the donation, were not previously known and the donor having known about it
did not warn the donee.

Բանալի բառեր – նվիրված գույք, նվիրատու, նվիրառու, նվիրատվություն, պայմանագիր,
պարտականություն, թերություն։
Ключевые слова: даритель, дарение, договор, обязанность, одаряемый, подаренной
вещь, недостатк.
Key words: received property, donator, donee, donation, contract , duty, shortcoming.
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ԼԻԶԻՆԳԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ԼԻԶԻՆԳԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԳՆՄԱՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Արամ Ղահրամանյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
___________________________

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետև՝ Օրենսգիրք) 677-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն՝ ֆինանսական վարձակալության պայմանագրով կարող է նախատեսվել, որ վարձակալված գույքը վարձակալության ժամկետի ավարտից հետո կամ մինչև դրա ավարտը անցնում է վարձակալի սեփականությանը՝ վարձակալի կողմից պայմանագրով նախատեսված գինը
վճարելու պայմանով:
Տարբեր երկրների իրավական համակարգեր տարբեր կերպ են որակում լիզինգի պայմանագրի այն պայմանը, որով լիզինգառուն ձեռք է բերում լիզինգի առարկան: Որոշ երկրներում դա համարում են լիզինգի պայմանագրի անքակտելի
հատկանիշ ու պարտադիր պայման (Բելգիա, Իտալիա, Ֆրանսիա): Սակայն, օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիայում, ԱՄՆ-ում լիզինգի առարկայի գնման իրավունքը չի համարվում լիզինգի պայմանագրի բնութագրիչ հատկանիշ ու պայման1:
ՌԴ օրենսդրությամբ, մասնավորապես՝ «Ֆինանսական վարձակալության (Լիզինգի) մասին» ՌԴ օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին կետով նույնպես ոչ թե պարտադիր, այլ հնարավոր է համարվում լիզինգի պայմանագրում լիզինգառուի կողմից
պայմանագրի առարկայի գնման վերաբերյալ պայմանը2: Բացի այդ, ՌԴ բարձրագույն արբիտրաժային դատարանն առանձին որոշմամբ անդրադարձել է վերոնշյալ
պայմանով լիզինգի պայմանագրերի էությանը, կոնտրագենտների իրավունքների
ու պարտավորությունների առանձնահատկություններին՝ կատարելով բավականին
ուշագրավ ու հետաքրքրական եզրահանգումներ3:
ՀՀ օրենսդրությամբ, ինչպես երևում է Օրենսգրքի 677-րդ հոդվածի 3-րդ կետից, լիզինգառուի կողմից լիզինգի առարկայի գնման պայմանը պարտադիր, էական պայման չէ, ուստիև դրա բացակայությունը պայմանագրի կնքված լինելու վրա
չի կարող ազդել:
Օրենսգրքի 677-րդ հոդվածի 1-ին մասում տրված լիզինգի պայմանագրի բնորոշումից բխում է, որ լիզինգային իրավահարաբերությունների կառուցվածքում առանցքային են լիզինգառուի կողմից լիզինգի առարկայի տիրապետման և օգտագործման իրավազորությունները: Միևնույն ժամանակ, եթե լիզինգի պայմանագիրը
կնքվում է Օրենսգրքի 677-րդ հոդվածի 3-րդ կետի կարգավորմանը համապատասխան, ապա լիզինգի պայմանագրի կողմերի միջև իրավահարաբերությունները
դառնում են ավելի բարդ ու բազմաբնույթ, քանի որ նրանց միջև ձևավորվում են
նաև լիզինգի առարկայի առուվաճառքի առնչությամբ իրավահարաբերություններ,
1

Տե´ս Селезнев М.Д. Правовое регулирование лизинга недвижимого имущества в РФ.
Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н. Москва, 2007, էջ 145:
2
Տե´ս Федеральный закон о финансовой аренде (лизинге) РФ.
3
Տե´ս Постановление ВАС РФ 14.03.2014г.N 17. Об отдельных вопросах, связанных с
договором выкупного лизинга.
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ինչն արդեն վերաբերում է լիզինգի առարկայի տնօրինման իրավազորությանը:
Ուստիև, նկատի ունենալով Օրենսգրքի 677-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան կնքված լիզինգի պայմանագրի (այսուհետ՝ գնման իրավունքով լիզինգի
պայմանագիր) կողմերի իրավահարաբերությունների բարդությունն ու բազմազանությունը, փորձենք պարզել խնդրո առարկա պայմանագրի բնույթն ընդհանրապես:
Նախ նկատենք, որ գնման իրավունքով լիզինգի պայմանագիրը, փաստորեն,
միավորում է քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի երկու ինքնուրույն տարրեր՝
ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) և առուվաճառքի: Հետևաբար, այդ պարագայում տեղին է քննարկել նման պայմանագրի փոխառնչությունն այնպիսի քաղաքացիաիրավական կառուցակարգի հետ, ինչպիսին է խառը պայմանագիրը:
Որոշ մասնագետներ այն կարծիքին են, որ իրացնելով գնման իր իրավունքը՝
վարձակալը դուրս չի գալիս վարձակալական իրավահարաբերությունների շրջանակներից, որոնք դադարում են իր կողմից գույքի գնումն իրականացնելու կապակցությամբ: Մասնավորապես նշվում է, որ վարձակալին անհրաժեշտ չէ կնքել գույքի
առուվաճառքի առանձին պայմանագիր, եթե համապատասխան պայմանները համաձայնեցված են վարձակալության պայմանագրում1:
Այստեղ նախ անհրաժեշտ է անդրադառնալ խառը պայմանագրերի էական
գծերին: Այսպես, օրինակ, Մ. Բրագինսկին նշել է խառը պայմանագրերի իրավական ռեժիմին բնորոշ մի շարք պահանջներ.
1) խառը պայմանագրի կազմում պետք է լինեն երկուսից ոչ պակաս պայմանագրեր,
2) այդ պայմանագրերը պետք է նախատեսված լինեն քաղաքացիական օրենսդրությամբ,
3) խառը պայմանագիրն ինքը նշված պայմանագրերի թվին չպետք է դասվի,
4) խառը պայմանագրերի հատուցելիության կանխավարկածը,
5) խառը պայմանագրի կազմում գտնվող պայմանագրերի տարրերի միջև որոշակի կապի առկայությունը: Ընդ որում, «տարրեր» ասելով պետք է հասկանալ
համապատասխան պայմանագրերին բնորոշ իրավունքների ու պարտականությունների ամբողջությունը2:
Միևնույն ժամանակ, խառը պայմանագրերը, որոնք բաղկացած են քաղաքացիական օրենսդրությամբ նախատեսված ինքնուրույն պայմանագրերից, անհրաժեշտ է նաև տարբերել այնպիսի պայմանագրերից, որոնք (կամ դրանց բաղկացուցիչ մասերը) ընդհանրապես նախատեսված չեն քաղաքացիական օրենսդրությամբ, սակայն համապատասխանում են քաղաքացիական օրենսդրության ընդհանուր սկզբունքներին: Այսինքն՝ ի տարբերություն խառը պայմանագրերի օրենսդրությամբ չնախատեսված պայմանագրերը (դրանց տարրերը) չեն համընկնում օրենսդրությամբ նախատեսված որևէ պայմանագրային հարաբերության էական
գծերի հետ. նման իրավական հնարավորություն ամրագրում է Օրենսգրքի 437-րդ
հոդվածի 2-րդ կետը: Խառը պայմանագրերը որպես այդպիսին կարող են մի դեպքում նախատեսված լինել օրենսդրությամբ, մյուս դեպքում՝ ոչ:
Շարունակելով վերլուծել գնման իրավունքով լիզինգի պայմանագրի բնույթը՝
նշենք նաև, որ այն որպես ամբողջություն բավականին ընդհանուր գծեր կարող է ու1

Տե´ս Сергеев А., Терещенко Т. Договор аренды имущества с правом выкупа //
Корпоративный юрист, 2007, N 1, էջեր 44-45:
2
Տե΄ս Брагинский М.И. Основы учения о непоименованных (безымянных) и смешанных
договорах. М., 2007, էջ 60:
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նենալ նաև գույքի գնի տարաժամկետ (մաս առ մաս) վճարմամբ առուվաճառքի
պայմանագրի հետ, որի հնարավորությունը նախատեսված է Օրենսգրքի 502-րդ
հոդվածի 2-րդ մասով: Խոսքն այս դեպքում վերաբերում է օտարերկրյա և միջազգային պրակտիկայում հայտնի լիզինգի տեսակներից ֆինանսական լիզինգին1, որի
պարագայում տրամաբանական է, որ պայմանագրի ավարտին լիզինգառուն սովորաբար ունենում է իրավունք՝ ձեռք բերել լիզինգի առարկան, քանի որ պայմանագրի նման կետը նախատեսվում է ի սկզբանե՝ հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ պայմանագրի ավարտին գույքը հիմնականում սպառած է լինում իր հնարավորությունները, ինչը լիզինգատուի համար նման գույք իր ակտիվում ունենալը
դարձնում է քիչ նպատակահարմար:
Հնդկաստանում, օրինակ, ֆինանսական լիզինգի պայմանագիրը չի կարող նախատեսել լիզինգի առարկան գնելու հնարավորություն, և լիզինգի պայմանագիրը,
որը կնախատեսի նման հնարավորություն, կհամարվի ապրանքի տարաժամկետ
առուվաճառքի գործարք2:
Վերը նշված երկու իրավական կառուցակարգերի՝ գույքի տարաժամկետ առուվաճառքի և գնման իրավունքով լիզինգի պայմանագրի համեմատությունից կարելի է եզրակացնել, որ եթե լիզինգի պայմանագիրը նախատեսում է լիզինգի առարկայի հետագա ձեռքբերում լիզինգառուի կողմից պայմանագրի ավարտին, ապա լիզինգային վճարները կարող են դիտարկվել որպես լիզինգի առարկա գույքի առուվաճառքի շրջանակներում տարաժամկետ վճարման համար նախատեսված գնի
առանձին մասեր: Այլ կերպ՝ այդ դեպքում լիզինգի մեխանիզմը ինչ-որ առումով ծառայում է որպես տարաժամկետ առուվաճառքի իրականացման միջոց, ձև:
Մեկ այլ դեպքում գնման իրավունքով լիզինգի պայմանագիրը առուվաճառքի
մասով կարող է նմանություններ ունենալ նաև լիզինգի առարկա գույքի առուվաճառքի նախնական պայմանագրի հետ: Մասնավորապես, այս դեպքում կարող է
հարց առաջանալ, թե արդյո՞ք լիզինգատուի ու լիզինգառուի միջև, բացի լիզինգի
պայմանագրից, կնքվել է նաև լիզինգի առարկա գույքի առուվաճառքի նախնական
պայմանագիր՝ համապատասխան իրավական հետևանքներով: Օրինակ՝ կարո՞ղ է
արդյոք այդ դեպքում լիզինգառուն պայմանագրի ավարտից հետո, հիմք ընդունելով Օրենսգրքի 445-րդ հոդվածի 5-րդ կետը, դիմել դատարան՝ լիզինգատուին լիզինգի առարկան իրեն վաճառելուն պարտավորեցնելու հայցով, եթե վերջինս խուսափի կնքել նման գործարք: Ընդգծենք, որ նախնական պայմանագրի առարկան
ապագայում գույք հանձնելու, աշխատանքներ կատարելու կամ ծառայություններ
մատուցելու մասին հիմնական պայմանագիր կնքելու պարտավորությունն է3:
Այսպիսով, ընդհանրացնելով վերը շարադրվածը՝ պարզ է դառնում, որ իրավակիրառական պրակտիկայում կարող է խնդիր առաջանալ Օրենսգրքի 677-րդ
հոդվածի 3-րդ կետի հիմքով կնքված ֆինանսական վարձակալության պայմանագրի բնույթի որակման առնչությամբ, հետևաբար նման պայմաններում անհրաժեշտություն է առաջանում մեկնաբանել նման պայմանագիրը: Պայմանագրի մեկնաբանման կանոնները շարադրված են Օրենսգրքի 447-րդ հոդվածում: ՀՀ վճռաբեկ
1

Ի դեպ, լիզինգի առանձին տեսակների վերաբերյալ ներկայումս կարգավորումների
բացակայությունը խնդիրներ կարող է առաջացնել այն առումով, որ չնայած ոչ
սկզբունքորեն, բայց էականորեն տարբերվում է կոնտրագենտների իրավահարաբերությունների բովանդակությունը լիզինգի տարբեր տեսակների դեպքում:
2
Տե΄ս Linda Deelen, Mauricio Dupleich, Louis Othieno, Oliver Wakelin: Leasing for Small and
Micro Enterprises, 2003, p. 6
3
Տե´ս ԵՄԴ/0250/02/12 գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 24.05.2013թ. որոշումը:

Государство и право

89

դատարանը նույնպես անդրադարձել է պայմանագրի մեկնաբանության կանոններին1:
Ըստ այդմ, վերը նշվածի հանատեքստում և նշված իրավամեկնաբանողական
կանոնների համաձայն մեկնաբանելով Օրենսգրքի 677-րդ հոդվածի 3-րդ կետի
հիմքով կնքված ֆինանսական վարձակալության պայմանագիրը և համապատասխանաբար գնահատելով կողմերի միջև առաջացած պայմանագրային իրավահարաբերությունների բնույթը՝ անհրաժեշտ ենք համարում կատարել հետևյալ մտահանգումները.
1. Նշված պայմանագիրը կնքելիս լիզինգատուն և լիզինգառուն որպես հիմնական պայմանագրային նպատակ հետապնդում են լիզինգի կառուցակարգից բխող
իրավահարաբերությունների առաջացումը, իսկ լիզինգի առարկայի առուվաճառքն
ածանցյալ է կողմերի միջև առաջացած հիմնական իրավահարաբերություններից:
Դա նշանակում է, որ նշված պայմանագիրը մեկնաբանելիս պետք է նախապատվություն տալ լիզինգային հարաբերություններին՝ որպես ինչ-որ տեղ պայմանագրի
էություն (quinta essentia), քանի որ պայմանագրի ամբողջական իմաստը, ինչպես
նաև կողմերի ընդհանուր կամքն առնչվում են լիզինգին, իսկ լիզինգի առարկայի առուվաճառքը պետք է ձևակերպվի կողմերի կամքին համապատասխան և պայմանագրի ամբողջական իմաստի շրջանակներում: Այս առումով նկատենք նաև, որ
Միջազգային ֆինանսական լիզինգի մասին 1988թ. Օտտավայի կոնվենցիայի 1-ին
հոդվածի 3-րդ կետը նույնպես անուղղակիորեն փաստում է գնման իրավունքով լիզինգի պայմանագրերի դեպքում լիզինգային հարաբերություններին առաջնայնություն տալու հանգամանքը:
2. Բոլոր դեպքերում վարձակալության պայմանագրում (այդ թվում՝ ֆինանսական վարձակալության պայմանագրում) ներառված պայմանը, որը նախատեսում է
պայմանագրի առարկայի նկատմամբ սեփականության իրավունքի անցում վարձակալին (լիզինգառուին), սկզբունքորեն դուրս է գտնվում բուն վարձակալական իրավահարաբերությունների տրամաբանությունից, հետևաբար տվյալ դեպքում գործ
ունենք առնվազն տարբեր բնույթի պայմանագրային հարաբերությունների համադրության հետ մի պայմանագրում:
3. Այն հանգամանքը, որ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը փոխանցվում է պայմանագրի ժամկետի ավարտին կամ մինչև դրա ավարտը, ամենևին չի նշանակում, որ կողմերը պայմանավորվում են հետագայում կնքել առուվաճառքի հիմնական պայմանագիր, այլ պարզապես հետաձգվում է առուվաճառքի
պայմանագրի էությունը կազմող՝ սեփականության իրավունքի փոխանցման գործողությունը: Այլ կերպ, նշված պայմանագիրը՝ առուվաճառքի մասով, իրենից ներկայացնում է հիմնական, կոնսենսուալ պայմանագիր, որի դեպքում կողմերի փոխադարձ հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները ծագում են կնքման
պահից:
Ըստ այդմ, վերոհիշյալ փաստարկների հիման վրա քննության առնելով գնման
իրավունքով լիզինգի պայմանագրի բնույթը՝ գտնում ենք, որ նման պայմանագիրը,
ըստ էության,օրենքով նախատեսված խառը պայմանագիր է, որը պարունակում է
երկու պայմանագրերի՝ լիզինգի ու առուվաճառքի տարրեր: Հետևում է, որ, Օրենսգրքի 437-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան, լիզինգառուի ու լիզին-

գատուի հարաբերությունների նկատմամբ՝ պայմանագրի նշված պայմանը չընդգր1
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կող մասով, կիրառման են ենթակա լիզինգի մասին կարգավորումները, իսկ այդ
պայմանն ընդգրկող մասով՝ առուվաճառքից բխող կարգավորումները: Նման եզրահանգումը պետք է օրենսդրական արտացոլում ստանա, որի շնորհիվ նշված
պայմանագրի մեկնաբանման ու գնահատման առնչությամբ պրակտիկայում հնարավոր խառնաշփոթը կարող է կանխվել:
Օրինակ, ներկա իրավակարգավորմամբ, եթե լիզինգատուն որոշի միակողմանիորեն լուծել լիզինգի պայմանագիրն էական խախտման հիմքով, քանի որ նա լիզինգի առարկա գույքի նկատմամբ բացարձակ իրային իրավունքի՝ սեփականության իրավունքի կրող է, ապա այդ դեպքում իրավունք կունենա նաև լիզինգի առարկա գույքը վերադարձնել իր տիրապետման ներքո, չնայած լիզինգատուի նման իրավազորություն հատուկ նախատեսված չէ: Նշենք նաև, որ այս դեպքում լիզինգատուն պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծելուց հետո ձեռք է բերում նաև Օրենսգրքի 274-րդ հոդվածով նախատեսված՝ ուրիշի ապօրինի տիրապետումից իր
գույքը հետ պահանջելու իրավունք1:
Միևնույն ժամանակ, այդ դեպքում կարող է խնդիր առաջանալ, թե ինչպես
պետք է բաշխվեն այն գումարները, որոնք լիզինգառուի կողմից լիզինգավճարների
կազմում վճարվել են՝ լիզինգի առարկա գույքի հետագա գնման նպատակով, այսինքն՝ լիզինգավճարների այն մասը, որը լիզինգի առարկա գույքի գնման գինն է:
Օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի 4-րդ կետի դրույթից բխում է, որ եթե լիզինգի պայմանագրով նախատեսված չէ հատուկ պայման այն մասին, որ լիզինգատուի կողմից
պայմանագրի միակողմանի լուծման պարագայում լիզինգի առարկա գույքի գնման
հաշվին լիզինգառուի կատարած վճարումները ենթակա են վերադարձման, ապա
պարզ չէ, թե արդյոք լիզինգառուն ունի նման իրավունք կամ ունենալու դեպքում
ինչ իրավական կառուցակարգով կարող է ստանալ նշված գումարները:
Որոշ դեպքերում, օրինակ, ՌԴ իրավակիրառական պրակտիկայում, լինում են
դեպքեր, երբ լիզինգառուները լիզինգատուի կողմից պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծելուց հետո լիզինգի առարկա գույքի գնման հաշվին իրենց կողմից կատարված վճարումները պահանջում են որպես անհիմն հարստացում2:
Նման տեսակետը ՀՀ օրենսդրության ներկա կարգավորման տեսանկյունից չի
կարող իրավականորեն հիմնավորված լինել, քանի որ հակասում է անհիմն հարստացման՝ որպես քաղաքացիաիրավական ինտիտուտի էությանն ու տրամաբանությանը: Մասնավորապես, անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը նույնպես բացահայտել է անհիմն հարստացման էությունը՝ նախանշելով
որոշակի նախապայմանների առկայություն3:
Ըստ այդմ, հենց նշված նախապայմանների լույսի ներքո նաև դիտարկելով
խնդրո առարկա իրավիճակը՝ ակնհայտ է, որ տվյալ պարագայում նշված դրամական միջոցները լիզինգատուն ձեռք է բերել ոչ թե առանց որևէ հիմքի, այլ հիմքում
ունենալով լիզինգի պայմանագիրը, ուստիև այդ պայմաններում որևէ կերպ նրա
մոտ դրամական միջոցներ գտնվելու փաստը չի կարող գնահատվել որպես անհիմն հարստացում: Բացի այդ, ակնհայտ է, որ նշված գումարները չեն կարող նաև
պահանջվել վնասների փոխհատուցման կարգով: Հետևաբար, եթե, օրինակ, վեճի
քննությունից նշված պայմանագիրը գնահատվի որպես պարզապես լիզինգի պայ1
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մանագիր՝ լիզինգի առարկայի գնման իրավունք նախատեսող պայմանով, ապա
վերը նշված գումարները կհամարվեն ի կատարումն լիզինգի պայմանագրի վճարված գումարներ ու չեն կարող հետ պահանջվել, ինչն առերևույթ իրավաչափ չէ ու
խախտում է կոնտրագենտների իրավունքների ու շահերի հավասարակշռությունը:
Եվ եթե այս պարագայում Օրենսգրքի 677-րդ հոդվածի 3-րդ կետի հիմքով
կնքված լիզինգի պայմանագիրը օրենսդրորեն համարվի օրենքով նախատեսված
խառը պայմանագիր, ապա լիզինգի առարկայի գնման հաշվին կատարված լիզինգավճարների մասերը կարող են պահանջվել որպես անհիմն հարստացում, քանի
որ նախ՝ այդ դեպքում նշված գումարները վճարվել են գույքի առուվաճառքի պայմանագրի շրջանակներում, երկրորդ՝ պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծելով՝ լիզինգատուն առաջնայնորեն դադարեցրել է լիզինգային իրավահարաբերությունները, որի պատճառով մեխանիկորեն դադարել է նաև գույքի առուվաճառքի պայմանագիրը, որը տվյալ պայմանագրում ածանցյալ է լիզինգից: Ուստի տվյալ դեպքում
պայմանագիրը լուծելուց հետո իմաստազրկվում են լիզինգառուի կողմից գույքի
գնման հաշվին կատարված վճարումները (հետևաբար նաև այդ վճարումների՝ լիզինգատուի մոտ մնալը), քանի որ հակառակ պարագայում նա կարող էր կնքել սովորական լիզինգի պայմանագիր՝ Օրենսգրքի 677-րդ հոդվածի 1–ին մասի հիմքով
ու ավելի ցածր լիզինգավճարով. մի վիճակ, որը հենց բնորոշ է անհիմն հարստացման ինստիտուտին:
Ստորև քննության առնենք նաև լիզինգառուի կարգավիճակի յուրահատկությունը խնդրո առարկա պայմանագրերի դեպքում:
Այսպես, գնման իրավունքով լիզինգի պայմանագրի կառուցակարգում ուշագրավ է և քննարկման արժանի նաև լիզինգառուի առանձնահատուկ կարգավիճակը,
որը վերջինս ունենում է մինչև պայմանագրի ավարտը, այսինքն՝ մինչև իր կողմից
լիզինգի առարկա գույքի գնման արժեքի ամբողջական փոխհատուցումը: Նման իրավիճակը որոշակիորեն նման է սպասման, ակնկալիքի, որն իրավաչափորեն ունենում է լիզինգառուն պայմանագրի ուժով: Օրինակ, ձեռնարկությունների ձեռքբերման առնչությամբ Ե. Ա. Սուխանովը սեփականատիրոջ մոտ սեփականության
իրավունքի պահպանման պայմանով ձեռքբերման պայմանագրով ձեռքբերողի իրավազորությունն անվանում է «սպասման իրավունք»1:
Որոշ դեպքերում կիրառվում է նաև «պայմանական սեփականություն» եզրույ2
թը :
Ընդհանրապես ցանկանում ենք ընդգծել, որ լիզինգառուն սովորական վարձակալության պայմանագրով վարձակալի համեմատ ունի ավելի ակտիվ դեր, և
պատահական չէ, որ որոշ երկներում լիզինգառուն համարվում է լիզինգի առարկա
գույքի տնտեսական սեփականատեր, իսկ լիզինգատուն՝ իրավական սեփականատեր3: Այս առումով նկատենք մեկ այլ նրբություն. գնման իրավունքով լիզինգի պայ-

մանագրի դեպքում լիզինգառուն իր կարգավիճակով նույնիսկ որոշ չափով ավելին
է, քան սովորական լիզինգի պայմանագրով լիզինգառուն: Մասնավորապես նկատի ունենք այն, որ այս դեպքում լիզինգառուի կարգավիճակին գումարվում է նաև
նրա իրավաչափ սպասման ակնկալիքը, որը վերջինս ստանում է պայմանագրում
համապատասխան կետ մտցնելու ուժով առ այն, որ, օրինակ, վարձավճարների
1

Տե΄ս Суханов Е.А. Понятие и виды ограниченных вещных прав// Вестник . МГУ, Сер. 11,
Право, 2002, N 4, էջեր 5-6, 33-34:
2
Տե΄ս Васьковский Е. В, Учебник гражданского права. М., 2003, էջ 293:
3
Տե´ս Комментарий к гражд. Кодексу РФ, под ред. Т. Е. Абовой, М.М. Богуславского, А. Ю.
Кабалкина, Юрайт-Издат, 2005, стр. 391.
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տեսքով պայմանագրի գինը վճարելուց հետո ձեռք կբերի գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք:
Վերոնշյալի հետ կապված՝ անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը նույնպես անդրադարձել է գույքի նկատմամբ
օրինական ակնկալիքի հարցերին: Այսպես, մի գործով Դատարանը նշել է, որ դիմողն ունեցել է առնվազն «օրինական ակնկալում», որ կկարողանա օգտվել լիզինգի պայմանագիրը թարմացնելու հնարավորությունից, և սա, համաձայն թիվ 1 արձանագրության 1-ին հոդվածի նպատակների, պետք է որակվի որպես «լիզինգի
պայմանագրով… նրան շնորհված սեփականության իրավունքներին կից»1:
Բացի այդ, ՀՀ սահմանադրական դատարանը փաստել է, որ համաձայն Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի և ՀՀ սահմանադրական դատարանի
պրակտիկայի՝ սեփականության իրավունքի օրինական ակնկալիքի վրա տարածվում է սեփականության իրավունքին համարժեք պաշտպանության ռեժիմ2:
Այսպիսով, փաստենք, որ թե΄ ՀՀ սահմանադրական դատարանի, թե΄ Մարդու
իրավունքների եվրոպական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումների հիման վրա մեր օրենսդրությամբ ճանաչվում է առուվաճառքի պայմանագրով
այն գնորդի լեգիտիմ ակնկալիքի հնարավորությունը, որին գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը վաճառողը փոխանցում է միայն գնման գնի ամբողջական վճարման դեպքում:
Ըստ այդմ եզրահանգում ենք, որ անհրաժեշտ է օրենքով հստակ ամրագրել,
որ գնման իրավունքով լիզինգի պայմանագրով լիզինգառուն մինչև լիզինգի առար-

կայի նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերելն ունի նշված գույքի ձեռքբերման օրինական ակնկալիք, որին համապատասխան՝ լիզինգատուն իր հերթին
պարտավոր է հարգել լիզինգառուի օրինական ակնկալիքը և գործել դրա հաշվառմամբ: Այդպիսի իրավական ամրագրումը բխում է կոնտրագենտների փաստական
կարգավիճակի բնույթից ու այդպիսով կարող է լուծել գործնականում հնարավոր մի
շարք խնդիրներ, որոնցից մեկին առավել հանգամանալից կանդրադառնանք
ստորև:
Այսպես, հնարավոր է գործնականում խնդիր առաջանա, թե արդյոք լիզինգատուն, ունենալով լիզինգի առարկա գույքի նկատմամբ սեփականության բացարձակ իրավունք, կարող է լիարժեք օգտվել սեփականատիրոջն օրենքով տրված իրավազորությունների համալիրից (օրինակ՝ գույքը ծանրաբեռնել այլ իրավունքներով, սահմանափակումներով, գրավ դնել և այլն): Փաստորեն ստացվում է, որ
գնման իրավունքով լիզինգի պայմանագրի պարագայում լիզինգատուն իր՝ որպես
գույքի սեփականատիրոջ իրավունքներն իրացնելիս կաշկանդված է երկակի. մի
կողմից նա պետք է հաշվի առնի լիզինգառուի տիրապետման իրավական տիտղոսը՝ Օրենսգրքի 278-րդ հոդվածին համապատասխան, մյուս կողմից պարտավոր է
հաշվի առնել նաև լիզինգառուի իրավական ակնկալիքը, շահը գույքն ի սեփականություն ձեռք բերելու վերաբերյալ, որը վերջինս ունենում է տվյալ պայմանագիրը
կնքելու պահից, որպեսզի արդյունքում լիզինգառուի մոտ չմնա այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված գույք3: Հետևաբար, նշված իրավազորություններն իրականացնելու համար պետք է պահանջվի նաև լիզինգառուի համաձայնությունը՝
1

Տե΄ս Stretch v the United Kingdom/, 44277/98 գործը, պարբ. 35, 2003 թ. հունիսի 24:
Տե΄ս ՀՀ սահմանադրական դատարանի 01.12.2015թ. ՍԴՈ-1238 որոշումը:
3
Լիզինգառուի իրավաչափ շահերը հաշվի առնելու պահանջն առկա է նաև ՌԴ բարձրագույն
արբիտրաժային դատարանի վերոնշյալ որոշման մեջ:
2
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որպես կոնկրետ շահառու և օրինական ակնկալիք ունեցող սուբյեկտ՝ նախատեսելով վերջինիս պահանջով լիզինգատուի կողմից կնքված նման գործարքներն անվավեր ճանաչելու հնարավորություն կամ հնարավորություն տալով լուծելու պայմանագիրն էական խախտման հիմքով՝ հատուցելով նաև վնասները:
Ավելորդ չենք համարում նշել, որ վերը նշվածն ամենևին էլ չի կարող նշանակել, որ լիզինգատուն հանդիսանում է լիզինգի առարկայի ոչ լիարժեք սեփականատեր: Ինչպես նշում է Ե. Սուխանովը, սեփականատիրոջ կողմից այլ անձանց իր իրավազորությունների մի մասի կամ անգամ բոլոր իրավազորությունների տրամադրումը, այդ թվում նաև՝ որոշակի ժամկետով դրանք փոխանցելու եղանակով, ինքն
իրենով չի հանգեցնում սեփականատիրոջ համար սեփականության իրավունքի
կորստի հենց միայն այն պատճառով, որ սեփականության իրավունքը չի սպառվում այդ իրավազորություններով1:
Այսպիսով, ընդհանրացնելով վերը շարադրվածը՝ կարող ենք եզրահանգել, որ
գնման իրավունքով լիզինգի պայմանագիրը պետք է կարգավորվի իրեն բնորոշ առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, որոնք, նման իրավունք չպարունակող
պայմանագրերի համեմատ չունենալով սկզբունքային բնույթի տարբերություններ,
այնուամենայնիվ առաջացնում են յուրովի կանոնակարգման անհրաժեշտություն:

ՕСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА С ПРАВОМ
ВЫКУПА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ ПРЕДМЕТА
ДОГОВОРА
Арам Каграманян
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ
____________________________

В статье исследованы особенности договора лизинга с правом выкупа
(выкупного лизинга). Выявлена сущность такого договора, сходства с другими
гражданско-правовыми договорами, также уделено внимание особенностям
правового статуса лизингополучателя как субъекта таких договоров.
Предлагается законодательными актами первоначально определить природу
выкупного лизинга как структурно-сложного обязательства, выделить
правомерный интерес лизингополучателя на получение предмета договора в
собственность и в связи с этим учесть определенные тонкости распоряжения
лизингодателем предметом лизинга как объека собственности.

1

Տե՜ս Суханов Е. А. Гражданское право,Т. 2, М., 2005, էջ 33:
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SPECIFIC FEATURES OF THE LEASING AGREEMENT
WITH RIGHT TO PURCHASE THE OBJECT OF THE
AGREEMENT BY THE LESSEE
Aram Ghahramanyan
Phd student at the YSU Chair of Civil Law
___________________________

The article studies some specific features of the leasing agreement with right to
purchase. It reveals the essence of such agreements, similarity to other civil
agreements, also focuses attention on the distinctive features of the legal status of the
lessee as a subject in such agreements. It is suggested primarily to determine the
nature of such agreements as a complex-structured obligation, highlight the rightful
interest of the lessee in obtaining the object of the agreement and concerned with the
latter take into account some fine points of managing the object of the ownership for
the lessor.
Բանալի բառեր – լիզինգ, լիզինգառու, լիզինգի պայմանագիր, գնման իրավունք,
պայմանագրի բնույթ, լիզինգավճար, խառը պայմանագիր, իրավաչափ ակնկալիք
Ключевые слова: лизинг, лизингополучатель, договор лизинга, право на выкуп, сущность
договора, лизинговый платеж, смешанный договор, правомерное ожидание
Key words: leasing, lessee, leasing agreement, right to purchase, the essence of the
agreement, leasing instalment, mixed agreement, legitimate expectation
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ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇԱՀԸ ԳՈՒՅՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ
Մովսես Խաչատրյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
_______________________________

Մինչև 18-րդ դարի երկրորդը կեսը Անգլիայում ապահովագրությունը նման էր
գրազի: Հատկապես կյանքի ապահովագրության ոլորտում մեծ թիվ էին կազմում
այնպիսի վկայագրերը, որոնցով անձը կարող էր ապահովագրել իր հետ իրավաբանորեն որևէ կապ չունեցող անձի կյանքը: Այդպիսի վկայագրերը կարելի է բնորոշել որպես «խաղադրույքներ», որոնք երբեմն նույնիսկ ապահովագրական հատուցում ստանալու նպատակով շահառուի կողմից ապահովագրված անձի սպանության դրդապատճառ էին դառնում1: Այդ ժամանակաշրջանում մեծ թիվ էին կազմում
նաև ծովային ապահովագրության վկայագրերը, որոնցում ապահովադիրը ապահովագրվող նավի հետ որևէ առնչություն չուներ և նավի ոչնչանալու դեպքում շահույթ
ստանալու նպատակ էր հետապնդում: Առանց իրական շահագրգռվածության
կնքվող և ըստ էության խաղադրույքներ հիշեցնող վկայագրերի կնքումն արգելելու
ուղղությամբ առաջին քայլը 1746 թ. Անգլիայում «Marine Insurance Act»-ի ընդունումն էր, որը սահմանեց, որ անվավեր են ծովային ապահովագրության այնպիսի
վկայագրերը, որոնցում ապահովադրի կամ շահառուի մոտ բացակայում է ապահովագրվող նավի պահպանման շահը2: Հետագայում՝ 1774թ. ընդունվեց «Life
Insurance Act» փաստաթուղթը, որն առավել ճանաչված է որպես «Gambling Act»:
Նշված փաստաթուղթը արգելեց կյանքի ապահովագրության վկայագրերի կնքումն
այն դեպքերում, երբ ապահովադիրը կամ շահառուն ապահովագրվող անձի հետ իրավական կապի մեջ չէր գտնվում և վերջինիս նկատմամբ ապահովագրական շահ
չուներ3:
Անգլիայում 1746թ. «Marine Insurance Act»-ի և 1774թ. «Life Insurance Act»-ի
ընդունմամբ սկիզբ դրվեց ապահովագրության մեջ լայնորեն օգտագործվող ապահովագրական շահ հասկացության կիրառությունը: Դատական պրակտիկայում ապահովագրական շահ հասկացության բովանդակությունը մինչ օրս առավել հայտնի բնորոշումը տրվել է Լորդերի պալատի դատավոր Լոուրենսի կողմից «Lucena v
Craufurd» գործով: Մասնավորապես ըստ վերջինիս. «Այն անձը կհամարվի ապահովագրական շահ ունեցող, որն ապահովագրվող գույքի նկատմամբ կգտնվի այնպիսի հարաբերակցության մեջ, որ նշված գույքի գոյությունը օգուտ բերի, իսկ կորուստը՝ վնաս»4: Նշված բնորոշմամբ որպես ապահովագրական շահի առկայության չափանիշներ են սահմանվել ապահովադրի կամ շահառուի համար ապահո1

Տե´ս Rob Merkin, Gambling by Insurance - A Study of the Life Assurance Act 1774 , AngloAmerican law rewiew, 1980, էջ 333
2
Տե´ս Geoffrey Clark, Betting on lives: The culture of life insurance in England, 1695-1775,
Manchester University Press, 1999, էջ 22
3
Տե´ս Andrew McGee, Life Assurance Contracts, Routledge, 2006, էջ 19
4
Տե´ս Lucena v Craufurd (1806) 2 Bos & PNR 269
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վագրվող գույքի օգտակարությունը և դրա վնասման, կորստի կամ ոչնչացման
արդյունքում վնասների առաջացման հնարավորությունը:
Oրենսգրքում1 չի տրված ապահովագրական շահ հասկացության բնորոշումը,
սակայն մի շարք հոդվածներում պայմանագրի կնքման ժամանակ դրա առկայությունը սահմանվել է որպես ապահովագրության պայմանագրի վավերության նախապայման: Մասնավորապես, Օրենսգրքի 996-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ պարբերության համաձայն՝ անձնական ապահովագրության պայմանագիրը կնքված է համարվում հօգուտ ապահովագրված անձի (շահառուի), եթե պայմանագրում այլ անձ
նշված չէ որպես շահառու: Առանց ապահովագրված անձի գրավոր համաձայնության` ապահովագրված անձ չհանդիսացող ապահովադիրը կամ երրորդ անձն ամեն
դեպքում շահառու լինել չի կարող: Ապահովագրված անձի գրավոր համաձայնության բացակայությամբ կնքված ապահովագրության պայմանագիրն առ ոչինչ է:
Նշված նորմի համաձայն՝ անձնական ապահովագրության պայմանագրում շահառու հանդիսանալու համար անհրաժեշտ է ապահովագրված անձի համաձայնությունը, ինչն էլ անձնական ապահովագրության պայմանագրերի շրջանակներում ապահովագրական շահի առկայության չափանիշ է, և որի բացակայությունը հանգեցնում է պայմանագրի առոչնչության:
Իսկ Օրենսգրքի 996-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝ ձեռնարկատիրական
ռիսկի ապահովագրության պայմանագրով կարող է ապահովագրվել միայն ապահովադրի ձեռնարկատիրական ռիսկը, և տվյալ պայմանագրով շահառու կարող է
հանդիսանալ միայն ապահովադիրը: Ապահովադիր չհամարվող անձի ձեռնարկատիրական ռիսկի ապահովագրության պայմանագիրն առոչինչ է: Ապահովագրական շահը տվյալ դեպքում դրսևորվում է նրանում, որ ձեռնարկատիրական ռիսկերի ապահովագրության պայմանագրով անձը կարող է ապահովագրել միայն իր
ռիսկերը և միայն հօգուտ իրեն: Նշված սահմանափակման չպահպանումը ևս հանգեցնում է պայմանագրի առոչնչության:
Ինչ վերաբերում է Օրենսգրքի 10211-րդ հոդվածով սահմանված երրորդ անձանց վնաս պատճառելու համար պատասխանատվության ապահովագրությանը,
ապա այդ տեսակի պայմանագրի կնքման ժամանակ ապահովագրական շահի առկայությունը պարտադիր չէ: Մասնավորապես Օրենսգրքի 10211-րդ հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն՝ ապահովադիրը կարող է կնքել ապահովագրության պայմանագիր, որով ապահովագրվում է երրորդ անձանց պատճառված վնասի պատասխանատվության ռիսկը: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ անձը, որի կողմից
պատճառված վնասի համար պատասխանատվության ռիսկն ապահովագրվել է,
պետք է նշվի ապահովագրության պայմանագրում: Եթե այդ անձը պայմանագրում
նշված չէ, ապա ապահովագրված է համարվում ապահովադրի պատասխանատվության ռիսկը:
Պայմանագրում ապահովադրից տարբերվող ապահովագրված անձի առկայության հնարավորությունը վկայում է այն մասին, որ երրորդ անձանց վնաս պատճառելու համար պատասխանատվության ապահովագրության դեպքում անձը կարող է ապահովագրել ինչպես իր, այնպես էլ այլ անձի կամ անձանց պատասխանատվությունը: Մեր կարծիքով, նշված տեսակի ապահովագրության դեպքում ապահովագրական շահի վերաբերյալ սահմանափակում չնախատեսելու մոտեցումը
արդարացված է և պայմանավորված է ապահովագրության օբյեկտի բնույթով:
1

Ընդունվել է 05.05.1998թ., ուժի մեջ է մտել 01.01.1999թ.: ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50) ՀՕ-239
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Մասնավորապես՝ ապահովագրման են ենթակա ընդհանուր քաղաքացիական կամ
պայմանագրային պատասխանատվության շահերը, իսկ որպես շահառու հանդես
են գալիս այն անձինք, որոնց կարող է վնաս պատճառվել: Վերոնշյալից բխում է, որ
ամեն դեպքում ապահովագրական հատուցումը տրամադրվելու է այն անձանց, որոնց վնաս է պատճառվել, իսկ այլ անձանց կողմից ապահովագրական հատուցում
ստանալու միջոցով անհիմն հարստանալու հնարավորություն առկա չէ: Ուստի
գտնում ենք, որ այլ անձի կամ անձանց պատասխանատվությունը ապահովագրելու վերաբերյալ անձի կամահայտնությունը սահմանափակելու անհրաժեշտություն
չկա:
Օրենսգրքի 996-րդ հոդվածի 6-րդ մասի երկրորդ պարբերության համաձայն՝
գույքի ապահովագրության պայմանագրով գույքը կարող է ապահովագրվել հօգուտ այն անձի (ապահովադրի կամ շահառուի), որն օրենքի, այլ իրավական ակտի
կամ պայմանագրի հիման վրա այդ գույքի պահպանման շահ ունի: Ապահովադրի
կամ շահառուի մոտ ապահովագրված գույքի պահպանման նկատմամբ շահագրգռվածության բացակայության դեպքում կնքված գույքի ապահովագրության
պայմանագիրն անվավեր է:
Վերոնշյալ նորմից բխում է, որ գույքի ապահովագրության դեպքում ևս ապահովագրական շահը պայմանագրի վավերության պայման է, որի բացակայությունը
հանգեցնում է պայմանագրի անվավերության: Գույքի ապահովագրության դեպքում
ապահովագրական շահի առկայության մասին կարող ենք խոսել, եթե ապահովադրի, իսկ հօգուտ շահառուի կնքված լինելու դեպքում վերջինիս մոտ առկա է ապահովագրվող գույքի պահպանման շահ, որը պետք է հիմնված լինի օրենքի, այլ իրավական ակտի կամ պայմանագրի հիման վրա:
Գույքի սեփականատիրոջ՝ որպես գույքի նկատմամբ ամենաշատ իրավազորություններ ունեցող անձի մոտ միշտ առկա է ապահովագրական շահը, և այն
հիմնվում է օրենքի վրա: Որպես օրինակ կարող ենք նշել ՌԴ արբիտրաժային
պրակտիկայից հետևյալ գործը. ավտոմեքենայի սեփականատերը վարձակալության պայմանագրի հիման վրա ավտոմեքենան հանձնել է վարձակալության: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ավտոմեքենան վնասվելու դեպքում դրա վերականգնման ծախսերը կրում է վարձակալը: Վերջինս ապահովագրել էր ավտոմեքենան հօգուտ սեփականատիրոջ: Ավտոմեքենան վնասվելուց հետո սեփականատերը դիմել էր ապահովագրական ընկերություն՝ հատուցում ստանալու նպատակով, սակայն վերջինիս հայտը մերժել էր այն պատճառաբանությամբ, որ սեփականատիրոջ մոտ բացակայում է գույքի պահպանման շահը, քանի որ վարձակալության
պայմանագրի համաձայն՝ ավտոմեքենայի վերականգնման ծախսը դրվել է վարձակալի վրա: Դատարանը նշված գործով իրավացիորեն բավարարել էր սեփականատիրոջ հայցը՝ նշելով, որ սեփականատիրոջ մոտ միշտ առկա է գույքի պահպանման շահ1: Արտասահմանյան դատական պրակտիկայում եղել են դեպքեր, երբ անգամ սեփականատիրոջ մոտ հաստատվել է ապահովագրական շահի բացակայությունը: Մասնավորապես ուշադրության է արժանի հետևյալ գործը. սեփականատերը կնքել էր անշարժ գույքի ապահովագրության պայմանագիր, որի համաձայն՝
հրդեհը հանդիսանում էր ապահովագրական պատահար: Ապահովագրության պայմանագրի գործողության ընթացքում սեփականատերը որոշել էր քանդել ապահո1
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վագրված անշարժ գույքը և դրա տեղում կառուցել այլ շինություն: Մինչև անշարժ
գույքը քանդելը այն այրվել էր հրդեհի հետևանքով: Սեփականատերը դիմել էր ապահովագրական ընկերություն՝ հատուցում ստանալու նպատակով, սակայն վերջինիս հայտը մերժվել էր: Այս գործով ավստրալիական դատարանը ևս մերժել էր
սեփականատիրոջ հայցը՝ պատճառաբանելով, որ վնասը պատճառվել էր անշարժ
գույքին, այլ ոչ թե՝ սեփականատիրոջը, քանի որ սեփականատերը, որոշելով քանդել անշարժ գույքը, կորցրել էր դրա նկատմամբ իր հետաքրքությունը1:
Ինչպես արդեն նշել ենք, գույքի ապահովագրության դեպքում ապահովագրական շահը կարող է հիմնված լինել նաև նաև օրենքի, այլ իրավական ակտի կամ
պայմանագրի հիման վրա: Այդպիսիք կարող են լինել վարձակալության, ֆինանսական վարձակալության, գրավի, գույքի հավատարմագրային կառավարման, գույքի
անհատույց օգտագործման, պահատվության պայմանագրերը և այլն: Քննարկենք
նշված պայմանագրերի շրջանակներում սեփականատեր չհանդիսացող կողմի մոտ
ապահովագրական շահը առկա լինելու հարցը: Նշված խնդրին պատասխանելու
համար անհրաժեշտ է բացահայտել «գույքի պահպանման շահ» հասկացության
բովանդակությունը, որը կարող է մեկնաբանվել լայն և նեղ իմաստներով: Լայն իմաստով գույքի պահպանման շահ առկա է ցանկացած դեպքում, երբ անձը ապահովագրվող գույքի նկատմամբ ունի որևէ իրավունք՝ հիմնված իրավական ակտի
կամ պայմանագրի հիման վրա, և դրա վնասվելու կամ ոչնչանալու դեպքում վերջինիս մոտ առկա է նյութական անբարենպաստ հետևանքներ առաջանալու հնարավորություն: Օրինակ՝ գույքի անհատույց օգտագործման, ֆինանսական վարձակալության և վարձակալության պայմանագրերի շրջանակներում ապահովագրական
շահի առկայությունը պայմանավորված է ապահովագրվող գույքի օգտագործմամբ,
ինչպես նաև դրա ոչնչացման կամ վնասման արդյունքում առաջացող այլ բացասական հետևանքներով: Գույքի հավատարմագրային կառավարման և պահատվության պայմանագրերի դեպքում կառավարչի և պահառուի մոտ գույքի պահպանման
շահը պայմանավորված է գույքի կորստի կամ վնասվելու արդյունքում գույքի սեփականատիրոջ առջև առաջացող պատասխանատվությամբ և այլ հետևանքներով:
Նեղ իմաստով մեկնաբանելու դեպքում գույքի պահպանման շահ ասելով
պետք է նկատի ունենալ անմիջականորեն երրորդ անձին պատկանող գույքի պահպանության շահը, այլ ոչ թե դրա վնասվելու կամ ոչնչանալու պատճառով առաջացող բացասական հետևանքները: Մասնավորապես, նեղ իմաստով մեկնաբանելու
դեպքում ապահովագրական շահը առկա է վարձակալի, լիզինգառուի և գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրի շրջանակներում փոխառուի մոտ, քանի որ
նրանք, տիրապետելով և օգտագործելով գույքը, շահագրգռված են դրա պահպանման մեջ: Ընդ որում, նշված դեպքերում ապահովագրական հատուցումը պետք է
բացառապես ուղղվի ապահովագրված գույքի վերականգմանը: Ինչ վերաբերում է
գույքի հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի շրջանակներում կառավարչին կամ պահատվության պայմանագրի շրջանակներում պահառուին, ապա
վերջիններիս մոտ առկա է ոչ թե գույքի պահպանման, այլ դրա կորստի կամ վնասվելու դեպքում առաջացող պատասխանատվության շահը:

1
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Առավել խնդրահարույց է գրավի պայմանագրի շրջանակներում գրավառուի
մոտ ապահովագրական շահի առկայության հարցը: Լայն իմաստով գրավառուի
մոտ առկա է գրավի առարկայի պահպանման շահ, քանի որ այն պարտավորությունների կատարումն ապահովող միջոց է: Բացի այդ՝ գրավի առարկան գրավառուի մոտ թողնելու դեպքում վերջինս կրում է դրա վնասման կամ ոչնչացման ռիսկը: Նեղ իմաստով մեկնաբանելու դեպքում գրավառուի մոտ առկա շահը վերաբերում է ոչ թե գույքի պահպանությանը, այլ գրավով ապահովված պարտավորությունների պատշաճ կատարմանը: Միաժամանակ գրավի առարկայի ոչնչացման
կամ վնասվելու դեպքում գրավառուն հնարավորություն ունի պահանջելու, որ գրավի առարկան վերականգնվի կամ փոխարինվի այլ հավասարժեք գույքով: Նշված
մոտեցմամբ անգամ գրավի առարկան գրավառուի մոտ թողնելու դեպքում վերջինիս մոտ առկա է ոչ թե գրավի առարկայի պահպանման, այլ դրա ոչնչացման կամ
վնասվելու պարագայում առաջացող պատասխանատվության շահը:
Յու․ Ֆոգելսոնը գտնում է, որ ապահովագրական շահի հասկացությունը պետք
է մեկնաբանել նեղ իմաստով, այսինքն՝ ապահովագրական շահը անմիջականորեն
պետք է վերաբերի գույքի պահպանմանը: Հեղինակի կարծիքով՝ անձի պատճառով
առաջացող պատասխանատվության հետ նույնական չեն, որոնք նույնացնելու
դեպքում գույքի ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում կարող է ապահովագրվել ինչպես գույքի պահպանման, այնպես էլ՝ պատասխանատվության շահ,
որը ենթակա է ապահովագրման այլ տեսակի պայմանագրի շրջանակներում: Հեղինակը գտնում է, որ նմանատիպ մոտեցմամբ կողմերը կարող են խուսափել պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիր կնքելուց և պատասխանատվության շահը ապահովագրել գույքի ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում1:
Գտնում ենք, որ քննարկվող խնդրի լուծումը գտնելու համար անհրաժեշտ է
վեր հանել օրենսդրի կամքը՝ Օրենսգրքի այլ հոդվածները ևս մեկնաբանելու միջոցով: Մասնավորապես, 226-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ «գրավառուն իրավունք ունի, նույն հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված սկզբունքով, բավարարում
ստանալ գրավ դրված գույքի կորստի կամ վնասվածքների ապահովագրական հատուցումից, անկախ այն բանից, թե այն ում օգտին է ապահովագրված, եթե նման
կորուստը կամ վնասվածքը չեն ծագել այնպիսի պատճառներից, որոնց համար
պատասխանատու է գրավառուն»: Գտնում ենք, որ «անկախ այն բանից, թե այն
ում օգտին է ապահովագրված» արտահայտությունը վկայում է այն մասին, որ գրավի առարկան կարող է ապահովագրվել ինչպես գրավատուի, այնպես էլ գրավառուի օգտին: Այդպիսի դիրքորոշում է արտահայտել նաև Լ․ Նաումովան 2 : Բացի
այդ՝ գտնում ենք, որ նշված նորմով սահմանված գրավառուի իրավունքը ապահովագրական հատուցումից նախապատվության կարգով բավարարում ստանալու
վերաբերյալ ծանրակշիռ փաստարկ է այն տեսակետի օգտին, որ գրավառուի մոտ
առկա է ապահովագրական շահ: Իսկ Օրենսգրքի 908-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է քաղաքացիների ավանդների վերադարձը պարտադիր ապահովագրության միջոցով ապահովելու բանկի պարտականությունը: Կամ 740-րդ հոդվածի 1-ին
մասը սահմանում է, որ շինարարական կապալի պայմանագրով կարող է նախա1

Տե´ս Фогельсон Ю. Б., նշված աշխատությունը, էջեր 384-385:
Տե´ս Наумова Л. Н. Комментарий к федеральному закону об ипотеке (залоге
недвижимости), М. : Волтерс Клувер, 2008, էջ 382:
2
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տեսվել շինարարական օբյեկտի, նյութերի, սարքավորումների և շինարարության
ժամանակ օգտագործվող այլ գույքի պատահական կորստի կամ պատահական
վնասվածքի ռիսկը կամ շինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս այլ անձանց վնաս պատճառելու համար պատասխանատվություն կրող կողմի համապատասխան ռիսկերն ապահովագրելու պարտականություն:
Գրավառուի մոտ ապահովագրական շահի առկայությունը, բանկի կողմից ավանդի վերադարձը ապահովագրության միջոցով ապահովագրելու պարտականությունը և կապալառուի կողմից շինարարական օբյեկտի, նյութերի, սարքավորումների և շինարարության ժամանակ օգտագործվող այլ գույքի պատահական
կորստի կամ պատահական վնասվածքի ռիսկը ապահովագրելու հնարավորությունը վկայում են այն մասին, որ գույքի պահպանման շահ հասկացությունը ձևակերպելիս օրենսդիրը նկատի է ունեցել դրա լայն մեկնաբանությունը: Գտնում ենք, որ
նշված մոտեցումը առավել քան արդարացված է, քանի որ գույքի նկատմամբ ապահովագրական շահի առկայությունը և գույքի ապահովագրության պայմանագիր
կնքելու հնարավորությունը սահմանափակ թվով անձանց վերագրելը կարող են
խոչընդոտել ապահովագրական հարաբերությունների զարգացումը: Քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների մեծ թվով սուբյեկտներին ապահովագրական
շահով օժտելուն է միտված նաև արտասահմանյան երկրների դատական պրակտիկան: Որպես հիմնավորում ներկայացնենք ապահովագրական շահի վերաբերյալ որոշ դատական գործեր: Մասնավորապես ուշադրության է արժանի ՌԴ արբիտրաժային պրակտիկայից հետևյալ գործը, որում անդրադարձ է կատարվել
գրավառուի մոտ ապահովագրական շահի առկայության հարցին. բանկի և ՍՊԸ-ի
միջև կնքվել էր վարկային պայմանագիր, որից բխող պարտավորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով գրավադրվել էր ավտոմեքենա, որը ապահովագրվել էր հօգուտ բանկի: Վարկային և ապահովագրության պայմանագրերի գործողության ընթացքում գրավի առարկան վնասվել էր: Ապահովագրական ընկերությունը հրաժարվում էր բանկին վճարել հատուցում՝ պատճառաբանելով վերջինիս
մոտ ապահովագրական շահի բացակայությունը: Նշված գործով դատարանը բավարարել էր բանկի հայցը՝ վարկային պայմանագիրը և դրա կատարման նպատակով կնքված գրավի պայմանագիրը որպես բանկի մոտ ապահովագրական շահի
առկայության հիմքեր վկայակոչելով1: «Samuel v Dumas» նախադեպային գործով
անգլիական դատարանը դիրքորոշում էր արտահայտել այն մասին, որ գրավառուի
մոտ ևս առկա է ապահովագրական շահ2:
«Օ՚ Kanes v Jones & Others» գործով՝ կապված նավի սեփականատեր չհանդիսացող և ուղևորափոխադրություն իրականացնող ընկերության կողմից նավի ապահովագրության հարցով դատարանը նշել էր, որ ապահովագրական շահը
չպետք է անպայմանորեն պայմանավորված լինի գույքի սեփականատեր լինելով
կամ գույքի նկատմամբ պայմանագրի հիման վրա այլ իրավունքներ ունենալով: Այս
գործով դատարանը կայացրել էր նախադեպային որոշում, որ ապահովագրական
շահի առկայության համար բավարար է նաև ընկերության շահը ուղևորափոխադրություն կազմակերպելու համար, քանի որ դրանով է պայմանավորված ընկերության մոտ շահույթի կամ վնաս կրելու հավանականությունը3:
1

Տե´ս Постановление ФАС Дальневосточного округа от 24.08.2004 N Ф03-А04/04-1/1824
Տե´ս Susan Hodges, Law of Marine Insurance, Cavendish Publishing, 1996, էջ 18-19:
3
Տե´ս Kyriaki Noussia, The Principle of Indemnity in Marine Insurance Contracts: A
Comparative Approach, Springer Science & Business Media, 2007, էջ 37-38:
2
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Մեկ այլ օրինակ․ «Coles v Sir Federic Young» գործով դատարանը անդրադարձել էր այն հարցին, թե արդյոք ընկերության բաժնետերը կարող է ապահովագրել ընկերությանը պատկանող գույքը հօգուտ իրեն: Դատարանը նշել էր, որ
բաժնետիրոջ՝ որպես ընկերության պարտատիրոջ մոտ ընկերության գույքի նկատմամբ ապահովագրական շահ առկա չէ, և վերջինս չի կարող այն ապահովագրել
հօգուտ իրեն 1 : Անգլիայի դատարանը նմանատիպ դիրքորոշում է արտահայտել
նաև Macaura-ն ընդդեմ Northern Assurance Co Ltd-ի գործով2: «Aked & Co Ltd ընդդեմ Wheel & Wings Assurance Assotiation» գործում, անդրադառնալով հակառակ
իրավիճակին, դատարանը նշել է, որ ընկերությունը իր բաժնետիրոջը պատկանող
գույքի պահպանման շահ չունի և չի կարող այն ապահովագրել հօգուտ իրեն 3 :
«Waters v Monarch Fire and Life Assurance Co» և «Dalgleish v Buchanan & Co»
գործերով դատարանները հայտնել են դիրքորոշումը պահառուի մոտ իր պահատվությանը հանձնված գույքի նկատմամբ ապահովագրական շահի առկայության և
այն իր ամբողջ արժեքով ապահովագրելու իրավունք ունենալու մասին4:
Մեր կարծիքով՝ ապահովագրական շահով է օժտված նաև սեփականատեր
չհանդիսացող ընտանիքի անդամը, որը սեփականատիրոջ հետ բնակվում է վերջինիս պատկանող տանը:
Գտնում ենք, որ քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների բազմազանությամբ պայմանավորված՝ շատ դժվար է ապահովագրական շահի այնպիսի
միասնական հասկացություն ձևակերպել, որը կընդգրկի բոլոր հնարավոր իրավիճակները և սուբյեկտներին: Այդ մասին են վկայում դատական տարատեսակ նախադեպերը և դրանց շրջանակներում տրվող ապահովագրական շահի հասկացությունները: Մեր կարծիքով՝ գույքի ապահովագրության վերաբերյալ ապահովագրական շահի՝ Օրենսգրքում տրված «գույքի պահպանման մեջ շահ ունենալու» վերաբերյալ բնութագրումը չի արտացոլում դրա ողջ բովանդակությունը և կիրառման
ընթացքում կարող է տարակարծություններ առաջացնել: Ընդհանրացնելով արտասահմանյան փորձը՝ գտնում ենք, որ գույքի ապահովագրության դեպքում որպես ապահովագրական շահի չափանիշներ պետք է սահմանել ապահովագրվող գույքի
պահպանության արդյունքում ակնկալվելիք օգուտը և դրա ոչնչացման կամ վնասվելու հետևանքով հնարավոր վնասները: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկում ենք Օրենսգրքի 996-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունը խմբագրել
հետևյալ կերպ.
«Գույքի ապահովագրության պայմանագրով գույքը կարող է ապահովագրվել

հօգուտ այն անձի (ապահովադրի կամ շահառուի), որն օրենքի, այլ իրավական ակտի կամ պայմանագրի հիման վրա այդ գույքի պահպանման շահ ունի: Գույքի պահպանության շահը առկա է, եթե անձը գույքի պահպանումից ակնկալում է օգուտ, իսկ
դրա ոչնչացման, վնասվելու կամ կորուստի դեպքում վերջինիս կարող է վնաս պատճառվել: Ապահովադրի կամ շահառուի մոտ ապահովագրված գույքի պահպանման

1

Տե´ս Robert M. Merkin, Jeremy Stuart-Smith, The Law of Motor Insurance, Sweet & Maxwell,
2004, էջ 48:
2
Տե´ս Macaura v Northern Assurance Co Ltd, [1925] AC 619:
3
Տե´ս Robert M. Merkin, Jeremy Stuart-Smith, նույն տեղում:
4
Տե´ս Great Britain: Law Commission, Insurance contract law: post contract duties and other
issues, a joint consultation paper, The Stationery Office, 2011, էջ 114:
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նկատմամբ շահագրգռվածության բացակայության դեպքում կնքված գույքի ապահովագրության պայմանագիրն անվավեր է»:
Գույքի պահպանման շահի առկայության վերաբերյալ նման կանոն առկա է
նաև Քվեբեկի քաղաքացիական օրենսգրքում1։
Ապահովագրության պայմանագրի կնքման ժամանակ ապահովագրողը հնարավորություն ունի ստուգելու ապահովադրի կամ շահառուի մոտ ապահովագրական շահի առկայությունը, ուստի ապահովագրական շահի բացակայության հիմքով
պայմանագրի առոչնչության ապացուցման պարտականությունը պետք է դրվի ապահովագրողի վրա2:
Ինչպես արդեն նշել ենք վերևում, ապահովագրական շահի առկայության իմպերատիվ պահանջը վերաբերում է պայմանագրի կնքման պահին: Հարց է առաջանում՝ ինչպես վարվել այն դեպքերում, երբ պայմանագրի կնքման ժամանակ ապահովադրի կամ շահառուի մոտ ապահովագրական շահը առկա է եղել, սակայն
պայմանագրի գործողության ընթացքում այն վերացել է: Ապահովագրական շահի
վերացման պատճառներից կարող է լինել ապահովագրված գույքի նկատմամբ իրավունքների փոխանցումը այլ անձի: Օրինակ, սեփականատերը, ապահովագրելով իր գույքը, ապահովագրության պայմանագրի գործողության ընթացքում վաճառում է այն՝ կորցնելով դրա պահպանման նկատմամբ իր հետաքրքրությունը: Նմանատիպ իրավիճակների համար Օրենսգրքի 1016-րդ հոդվածի 1-ին մասում սահմանված է հետևյալ կանոնը. «Ապահովագրված օբյեկտի նկատմամբ իրավունքներն այն անձից, որի օգտին կնքվել էր ապահովագրության պայմանագիրը, մեկ այլ
անձի փոխանցելու դեպքում, այդ պայմանագրով իրավունքները և պարտականությունները նրան են անցնում միայն ապահովագրողի համաձայնությամբ, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ»: Այս նորմից բխում է, որ ապահովագրական շահի
առկայության համար հիմք հանդիսացած իրավունքներն այլ անձի փոխանցվելու
դեպքում ապահովագրողի համաձայնությամբ ապահովագրության պայմանագրով
իրավունքները և պարտականությունները փոխանցվում են նշված անձին: Ներկայացված օրինակում դրանք ապահովագրողի համաձայնությամբ կփոխանցվեն նոր
սեփականատիրոջը: Կամ՝ վարձակալության հանձնված գույքը հօգուտ վարձակալի ապահովագրված լինելու և վարձակալության պայմանագիրը դադարելու դեպքում ապահովագրական շահը կփոխանցվի նոր վարձակալին:
Մինչդեռ կարող են լինել նաև իրավիճակներ, երբ անձի մոտ գույքի պահպանման շահը վերանա այդ գույքի նկատմամբ ունեցած իրավունքների դադարմամբ՝
առանց դրանք այլ անձի փոխանցելու: Օրինակ՝ գրավի պայմանագրի դադարման
դեպքում վերանում են գրավառուի իրավունքները գրավադրված գույքի նկատմամբ, որի պատճառով գրավառուն կորցնում է նաև գրավի առարկա հանդիսացող
գույքի պահպանման շահը: Գրավի պայմանագրի դադարմամբ գրավառուի՝ գրավի
առարկայի նկատմամբ իրավունքներն այլ անձի չեն փոխանցվում, ուստի Օրենսգրքի 1016-րդ հոդվածի 1-ին մասը այս դեպքում կիրառելի չէ: Գտնում ենք, որ
նման իրավիճակներում ապահովագրության վկայագիրը պետք է վաղաժամկետ
դադարի, որի հնարավորություն Օրենսգիրքը ուղղակիորեն չի նախատեսում: Հաշ1

Տե´ս Попондопуло В. Ф., Скворцов О. Ю., Актуальные проблемы науки и права
коммерческого права, Москва, Вольтерс Клувер 2005, էջ 265:
2
Տե´ս Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с добровольным
страхованием имущества граждан, Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28
ноября 2003, № 75:
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վի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկում ենք Օրենսգրքի 1014-րդ հոդվածի 1-ին մասը խմբագրել հետևյալ բովանդակությամբ.
«Ապահովագրության պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարում է, եթե դրա ու-

ժի մեջ մտնելուց հետո վերացել է ապահովագրական պատահարի վրա հասնելու
հնարավորությունը, և ապահովագրական ռիսկի գոյությունը դադարել է ապահովագրական պատահարից տարբեր այլ հանգամանքների բերումով, կամ սույն օրենսգրքի 1016-րդ հոդվածի 1-ին մասից տարբերվող հիմքով վերացել է գույքի պահպանման շահը»:

СТРАХОВОЙ ИНТЕРЕС В ДОГОВОРАХ СТРАХОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА
Мовсес Хачатрян
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ
___________________________

В статье рассмотрены проблемы страхового интереса, который является
одним из важнейших элементов страхования. Ссылаясь на противоречивые
теории широкого и узкого толкования страхового интереса, автор представляет
свои аргументы в пользу широкого толкования. Автором предлагается считать
прекращение страхового интереса основанием досрочного прекращения
договора страхования.

INSURABLE INTEREST IN THE CONTRACTS OF
PROPERTY INSURANCE
Movses Khachatryan
Phd student at the YSU Chair of Civil Law
______________________________

The article discusses the problems of insurable interest, which is one of the most
important elements of insurance. Referring to the contradictory theories of a broad and
narrow interpretation of insurance interest, the author presents his arguments in favor
of a broad interpretation. The author suggests to adopt the termination of the
insurance interest as a basis of an early termination of the insurance contract.
Բանալի բառեր – ապահովագրական շահ, ապահովագրության պայմանագրի անվավերություն, շահառու, ապահովագրական շահի կորուստ, ապահովագրության պայմանագրի
վաղաժամկետ դադարում
Ключевые слова – Страховой интерес, недействительность договора страхования,
выгодоприобретатель, пракращение страхового интереса, досрочное прекращение
договора страхования
Key words - Insurable interest, invalidity of the insurance contract, beneficiary, termination of the
insurable interest, termination of the insurance contract.

104

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

ԸՍՏ ԿՏԱԿԻ ԺԱՌԱՆԳՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Ալիսա Գրիգորյան
ԱրՊՀ իրավունքի ամբիոնի դասախոս
_________________________

Ժառանգական իրավունքը քաղաքացիական իրավունքի այն ինստիտուտներից է, որը հատուկ է ժամանակակից բոլոր իրավական համակարգերին, ինչը
վկայում է հասարակական հարաբերություններում դրա կարևորության մասին:
Ստեփանակերտ քաղաքում մեր կողմից կատարված վիճակագրական հարցումների համաձայն՝ 100 չափահաս բնակչից 78-ը այս կամ այն կերպ առնչվել է
ժառանգման որևէ հարցի: Դա վկայում է այն մասին, որ ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ օգտագործում են օրենքով իրենց տրված հնարավորությունը՝ ոչ միայն լուծելու իրենց սեփականության ճակատագիրը, այլև զերծ մնալու մտերիմների հետ
հարաբերություններ պարզելուց, վեճերից, որոնք կարող են առաջանալ կտակարարի մահից հետո: Նման պայմաններում նոտարական մարմինների աշխատողների առաջ հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում քաղաքացիներին բացատրել իրենց ժառանգական իրավունքներն ու պարտականությունները: Որքան
հստակ են կարգավորված այդ ոլորտում առաջացող իրավահարաբերությունները,
նույնքան երաշխավորված է անձի իրավունքների պաշտպանությունը: Պետք է
համաձայնել Ե. Սուխանովի այն կարծիքի հետ, որ «Այսօրվա իրականությունը
ցույց է տալիս, որ հարազատներին ժառանգման միջոցով գույքի փոխանցման կամ
դրա ստացման հնարավորությունը թույլ է տալիս քաղաքացուն հասարակության
մեջ իրեն զգալ ավելի վստահ, քանի որ մարդն աշխատում է ոչ միայն իր, այլև՝ իր
հարազատների համար՝ անհրաժեշտ նյութական կայուն վիճակ ապահովելու
նպատակով, իսկ ժառանգման ինստիտուտը տալիս է նման հնարավորություն,
քանի որ համարվում է սեփականության առաջացման հիմքերից մեկը»1:
Ժառանգական գույքի օբյեկտների էական ընդլայնմանը զուգահեռ՝ ներկայումս
առաջացել է ժառանգման իրավունքի իրավական կարգավորման և հստակեցման
անհրաժեշտություն:
Հայաստանի Հանրապետության «Քաղաքացիական օրենսգրքի» (1998 թ.)
ընդունմամբ
ժառանգական
իրավունքի
զարգացումը
թևակոխեց
նոր
ժամանակաշրջան, և անհրաժեշտություն առաջացավ նորովի կանոնակարգել
սեփականության իրավունքով անձին պատկանող քաղաքացիական իրավունքի
օբյեկտները ժառանգման եղանակով այլ անձանց փոխանցելու գործընթացը: ՀՀ
քաղաքացիական օրենսգրքով մի շարք նորամուծություններ և էական
փոփոխություններ մտցվեցին ինչպես սեփականության իրավունքի, այնպես էլ
ժառանգման իրավունքի ոլորտում:
Ինչպես մի շարք պետությունների, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության (այսուհետ ԼՂՀ) քաղաքացիական իրավունքի կարևորագույն
ինստիտուտներից մեկը համարվում է ժառանգման իրավունքը: 2017 թ. փետրվարի 20-ին ընդունվեց ԼՂՀ Սահմանադրությունը, որի 60-րդ հոդվածում ամրագրվե1

Суханов. Е. А. Гражданское право. Том 2. М., 2008, էջ 58:
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ցին սեփականության և ժառանգման իրավունքի վերաբերյալ մի շարք նորմեր:
Ժառանգման իրավահարաբերությունները կարգավորող հիմնական նորմատիվ
ակտը ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգիրքն է, որի 73-րդ գլուխը կարգավորում է ըստ
կտակի ժառանգության դեպքում առաջացող իրավահարաբերությունները:
Վերջինիս էությունն այն է, որ ԼՂՀ օրենսդրությամբ յուրաքանչյուր քաղաքացու
համար օրենքով սահմանված է իրավունքների լայն շրջանակ, և քաղաքացուն
հնարավորություն է տրվել մահվանից առաջ որոշելու գույքի ճակատագիրը, եթե
նա համամիտ չէ ժառանգման այն կարգին, որը սահմանված է օրենքով: Այդ
պարագայում քաղաքացուն օրենքով տրված է հնարավորություն՝ կատարելու
գրավոր կարգադրություն, որն էլ կոչվում է կտակ:
Համաձայն ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1201-րդ հոդվածի՝ կտակ է
համարվում քաղաքացու մահվան դեպքում նրան պատկանող գույքի տնօրինման
վերաբերյալ նրա կամքի արտահայտությունը: Կտակը կտակարարի կամքի
փաստացի դրսևորումն է, որն անմիջականորեն կապված է նրա անձի հետ: Դրա
համար էլ քաղաքացիական օրենսդրությունը չի թույլատրում կտակի կատարման
հնարավորությունը ներկայացուցչի միջոցով (1201 հոդված, 4-րդ կետ):
Իրավական տեսանկյունից կտակը սահմանվում է որպես միակողմանի գործարք
(1201 հոդված, 7-րդ կետ), իսկ քաղաքացիական օրենսգիրքը երկու կամ ավելի
անձանց կողմից կտակ անել չի թույլատրում: Կտակի՝ որպես գործարքի
յուրահատկությունը այն է, որ այն ինքնաբերաբար իրավական հետևանք չի
առաջացնում: Ինչպես կարելի է ենթադրել, ժառանգական իրավահարաբերություններն առաջանում են սոսկ իրավաբանական փաստերի համակցությունից,
որոնցից է քաղաքացու մահը կամ էլ նրան մահացած հայտարարելը: Մահվան
դեպքում գույքի տնօրինումն ակտ է, որը պահանջում է կտակարարի սոցիալական
բավարար հասունություն, այսինքն՝ նրա գործունակ լինելը (ՀՀ քաղ. օր.-ի հոդված
1201, մաս 3-րդ):
Կտակի ազատությունը ևս կտակարարի կամքի դրսևորման կարևոր
հատկանիշ է, ինչը ենթադրում է, որ քաղաքացին իրավունք ունի իր հայեցողությամբ իրեն պատկանող ցանկացած գույք կտակել ցանկացած անձի, ցանկացած
ձևով որոշել ժառանգությունում ժառանգների բաժինները, զրկել ժառանգությունից
ըստ օրենքի ժառանգներին, կտակում ներառել քաղաքացիական օրենսգրքի
կանոններով նախատեսված այլ կարգադրություններ, վերացնել, փոփոխել կամ
լրացնել կազմված կտակը: Քաղաքացին պարտավոր չէ որևէ մեկին տեղեկացնել
կտակ անելու, այն փոփոխելու կամ վերացնելու մասին, կտակի ազատությունը
սահմանափակվում է միայն ժառանգության պարտադիր բաժնի կանոններով:
Բացի այդ, կտակարարն իրավունք ունի կազմել ցանկացած՝ ներառյալ ապագայում
ձեռք բերվելիք գույքի վերաբերյալ կարգադրություն պարունակող կտակ, ինչպես
նաև առանց պատճառները բացատրելու՝ ժառանգությունից զրկել ըստ օրենքի
ժառանգներից մեկին, մի քանիսին կամ բոլորին1:
Կտակի ազատության սկզբունքի դրսևորման ձևերից է նաև
մի քանի
կտակներ կազմելու կտակարարի հնարավորությունը, որոնցից յուրաքանչյուրը
կարող է ինչպես հակասել, այնպես և չհակասել նախկինում կազմվածին: Մի քանի
կտակներում հակասությունների առկայության դեպքում վավեր է համարվում
վերջինը, իսկ հակասությունների բացակայության դեպքում դրանք բոլորն էլ համարվում են իրավաբանորեն նշանակություն ունեցող և կիրառվում են ինքնուրույն:
1

Կտակների թվի միջին տոկոսային հարաբերակցությունը 2010-2016 թթ. կտրվածքով ԼՂՀում հետևյալ պատկերն է՝ հարազատների օգտին՝ 89%, ոչ հարազատների օգտին՝ 11%:
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Նմանատիպ փաստ ի հայտ է գալիս կտակը բացելիս, երբ ժառանգությունը
ընդունելու համար նոտարական գրասենյակ են դիմում միևնույն քաղաքացու
կողմից կազմված տարբեր կտակներով
ժառանգորդները՝ ներկայացնելով
միևնույն ժառանգատուից իրենց հանձնված կտակը: Նման դեպքերում ժառանգությունը ըստ կտակի ձևակերպող նոտարը պարտավոր է ներկայացված կտակները
մանրակրկիտ ուսումնասիրել և որևէ բովանդակային տարբերություն չհայտնաբերելու դեպքում ուշադրություն դարձնել կտակները կազմելու ժամանակի վրա: Եթե
առկա է վերջին ամսաթվով կազմված կտակը, և օրենքով սահմանված վեց
ամսվա ընթացքում որևէ նոր կտակ չի հայտնաբերվել, ապա, ըստ կտակի
ժառանգման իրավունքի, վկայագիրը տրվում է վերջին ամսաթվով կտակ
ներկայացնող ժառանգ(ներ)ին: Ներկայումս գործող կարգի համաձայն՝ կտակի
փոփոխումը, վերացումը և լրացումը կատարում է կտակարարը՝ համապատասխան նոտարական գրասենյակ դիմում ներկայացնելու միջոցով, որտեղ նշվում է, թե
նոր կտակ կազմելով՝ ինչ է ցանկանում ինքը: Եթե վերացնելով իր կողմից
նախկինում կազմված կտակը՝ կտակարարը չի կազմում նոր կտակ, ապա դա
կնշանակի, որ նախապատվությունը տրվում է ըստ օրենքի ժառանգմանը: Դրա
համար էլ կտակը հաստատող նոտարական գրասենյակի աշխատողն իրավունք
չունի պահանջել կտակում նշված գույքը կտակարարին պատկանելու մասին
փաստաթուղթ («Նոտարիատի մասին» ԼՂՀ օրենքի 47 հոդված, կետ 3): Նոտարական պրակտիկայում հաճախակի են այն դեպքերը, երբ քաղաքացին, որևէ գույք
կտակելու համար դիմելով նոտարին, սխալ է նշում կտակվող գույքի անվանումը
(երբեմն զառամյալ հասակի կամ գրագետ չլինելու և այլ պատճառներով), և քանի
որ նոտարը փաստաթուղթը ստուգելու նման լիազորություններ չունի, վավերացնում է կտակը: Իսկ երբ ժառանգության բացման պահին պարզվում է, որ կտակարարի հայտարարագրածը չի համապատասխանում փաստաթղթում նշված գույքի
բուն անվանմանը, ապա
գործարքը անվավեր պետք է համարվի՝ ելնելով
օրենքում ամրագրված այն դրույթից, որ կտակը մեկնաբանելիս նոտարը պետք է
առաջնորդվի դրանում տեղ գտած բառերի և արտահայտությունների տառացի
նշանակությամբ (1219 հոդվ.): Ուստի կարծում ենք, որ նոտարին օրենքով պետք
է հնարավորություն տրվի ծանոթանալու կտակարարի կողմից ներկայացվող
փաստաթղթերի անվանմանը:
Խոսելով կտակի հասկացության և հատկանիշների մասին՝ հարկ է անդրադառնալ նաև դրա տեսակներին։ Քաղաքացիական օրենսդրությունը առանձնացնում է կտակի երեք տեսակներ՝ սովորական, պայմանով և գաղտնի:
Սովորականի կտակի դեպքում
կտակարարն առանց որևէ պայմանի,
գործարքների հաստատման վերաբերյալ կանոնների պահպանմամբ դիմում է
նոտարական գրասենյակ, որտեղ ձևակերպում է կտակը: Տվյալ դեպքում կտակարարն անձամբ գրի է առնում իր կարգադրությունը, և նոտարը վավերացնում է այն՝
կազմելով մեկ փաստաթուղթ: Բաց կտակ կազմելիս կտակարարն ազատորեն
շարադրում է իր
կամքը՝ պահպանելով օրենքով սահմանված կտակի այդ
տեսակին վերաբերող նորմերը: Այս մանրամասներն ամրագրված են քաղ. օր.-ի
1214 հոդվածով:
Պայմանով կտակի իրավական կարգավորումը սահմանված է քաղ. օրենսգրքի
1206-րդ հոդվածով, համաձայն որի՝ կտակարարն իրավունք ունի ժառանգություն
ստանալը պայմանավորել ժառանգի վարքագծի բնույթի վերաբերյալ որոշակի
օրինաչափ պայմանով: Ժառանգ նշանակելու կամ ժառանգության իրավունքից
զրկելու վերաբերյալ կարգադրությունում ներառված ապօրինի պայմաններն
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անվավեր են: Կտակում տեղ գտած պայմանը, որը ժառանգը չի կարող կատարել իր
առողջական վիճակի կամ այլ օբյեկտիվ պատճառների ուժով, կարող է անվավեր
ճանաչվել ժառանգի հայցով: Այս դեպքում կտակարարի կամքը մնում է անկատար:
Այսինքն, երբ ժառանգը հրաժարվում է կատարել կտակում նշված պայմանը, ապա
նա չի ստանձնում ըստ կտակի ժառանգման համար օրենքով նախատեսված
իրավունքները: Պետք է նշել, որ իրավաբանական գրականության մեջ պայմանով
կազմված կտակի կտակարարի իրավասությունների վերաբերյալ իրարամերժ
կարծիքներ են հայտնվում: Մի մասը (Մ.Բարշչևսկի, Ն.Կամինսկայա) գտնում են, որ
պայմանով կտակները ինքնին չեն հակասում օրենքին և լիարժեք իրավաչափ են:
Նրանց կարծիքով, ձևակերպելով կտակի պայմանը, անձը առաջնորդվում է կտակը
տնօրինելու օրենքով սահմանված ազատության սկզբունքից, և այդ պայմանները
կարող են լինել տարբեր՝ ինչպես կապված, այնպես էլ չկապված ժառանգորդի անձի
հետ 1 : Մյուս մասի կարծիքով (Վ.Գուշչին, Յու. Դմիտրիև), ինչ էլ որ լինի՝ կտակը
չպետք է կապված լինի «հանդիպական» պայմանի հետ 2 : Հարկ ենք համարում
ընդգծել, որ ՌԴ քաղաքացիական օրենսդրությամբ պայմանով կտակն օրենսդրորեն
ամրագրում չի ստացել: Ի տարբերություն ՌԴ քաղաքացիական օրենսդրության՝ ԼՂՀ
քաղ. օրենսգրքի 1206 հոդվածում ամրագրված է պայմանով կտակ հասկացությունը,
որում ժառանգություն ստանալու հնարավորությունն օրենսդիրը կապում է մի շարք
պայմանների հետ, ինչն իրավակիրառ տեսանկյունից առաջացնում է դժվարություններ թերևս այն պատճառով, որ սահմանված չէ պայմանով կտակը ընդունելու
կամ չընդունելու ընթացակարգ: Մեր կարծիքով, ժառանգական իրավահարաբերություններում բավականին խնդրահարույց են սահմանել ժառանգատուի կամաարտահայտության ազատության սահմանը և օրենքով թույլատրվող դրա սահմանափակման չափը: Դա առանձնապես վերաբերում է տարբեր պայմաններին, որոնցով կտակարարը ցանկանում է ժառանգության ընդունումը կապել հետագայում կատարվելիք որոշակի պայմանի հետ, դրա համար էլ փորձում է դրանք ընդգրկել կտակի մեջ:
Իրականում կտակարարի պայմանը կատարելու իրավական մեխանիզմի բացակայությունը հանգեցնում է նրան, որ՝
ա) կոնկրետ ժառանգատուին գույքի փոխանցման պահը, որպես կանոն,
ձգձգվում է անորոշ ժամանակով,
բ) մինչ ժառանգատուի կողմից ժառանգությունը պայմանով ընդունելու պահը
պարզ չէ, թե ինչպիսին պետք է լինի գույքի իրավաբանական ճակատագիրը,
գ) ժառանգական իրավահարաբերությունները տրամաբանական ավարտ չեն
ստանում իրավահաջորդների կազմում որոշակիության բացակայության պատճառով:
Նման հետևանքները մի կողմից արգելում են ժառանգորդներին իրենց
քաղաքացիական իրավունքները իրականացնելու, մյուս կողմից նվազեցնում են այլ
շահագրգիռ անձանց իրավունքները և շահերը: Ստեղծված իրավիճակը
հաղթահարելու համար, կարծում ենք, ավելի ընդունելի կլինի գործածությունից
հանել պայմանով կտակ հասկացությունը:
Փակ կտակը օրենսգրքով ամրագրելը նորություն է ինչպես ԼՂՀ, այնպես էլ ՀՀ
օրենսդրության համար, և սրա հիմնական առանձնահատկությունը այն է, որ, ի
1

Տե՜ս Каминская Н.Л. Правовые проблемы наследования по завещанию в Российской
Федерации. Дисс…канд. юрид. наук. М. 2007, Էջ 54, Барщевский. М. Ю. Правовое регулирование наследования по завещанию в СССР, Дисс…канд. юрид. наук. М.,1984, էջ 105:
2
Տե՜ս Гущин В.В., Дмитриева Ю.А. Наследственное право и процесс. М., Эксмо. 2005,
էջ112:
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տարբերություն սովորական կտակի, որի բովանդակությունը կարող է հասանելի
լինել նաև նոտարին, կտակարարի ցանկությամբ նոտարը կտակը վավերացնում է
առանց դրա բովանդակությանը ծանոթանալու: Եթե քաղ. օրենսգրքի 1214-րդ
հոդվածը նախատեսում է կտակը նոտարի կողմից գրի առնելու հնարավորություն,
ապա փակ կտակի դեպքում այն պետք է գրի և ստորագրի անձամբ կտակարարը:
Փակ կտակը բացվում է կտակարարի մահից հետո, երբ շահագրգիռ անձը
նոտարին է ներկայացնում կտակարարի մահվան վկայականը, որից հետո նոտարը բացում է փակ ծրարով կտակը: Մեր կարծիքով, անհրաժեշտ է քաղ. օրենսգրքում ամրագրել այն դրույթը, որ փակ կտակի ծրարի բացման ժամանակ նույնպես պետք է մասնակցեն երկու վկաներ, որոնք կարող են լինել ինչպես կտակը
կտակարարի կենդանության օրոք ստորագրող վկաները, այնպես էլ ցանկացած
այլ անձինք, որոնք տիրապետում են հայերենին, գործունակ են և բավարարում են
«Նոտարիատի մասին» ԼՂՀ օրենքի 38 հոդվածում նշված պահանջները:
Պարզ է, որ եթե ժառանգումը կատարվում է ըստ կտակի, ապա դրանով
արտահայտվում է կտակարարի կամքն իր մահից հետո իրեն պատկանող գույքը
տնօրինելու մասին, և կտակարարը, քաղ. օրենսգրքի 1202-րդ հոդվածին համապատասխան, կարող է կտակում նշել իր ցանկացած ժառանգների շրջանակը:
Ընդհանուր առմամբ, ժառանգության պարտադիր բաժնի իրավունքը քաղաքացիական իրավունքի ավանդական ինստիտուտներից մեկն է, որն ունի սոցիալտնտեսական և բարոյական նշանակություն: Սրա էությունը այն է, որ օրենքի
ուղղակի ամրագրման ուժով, անկախ կտակի բովանդակությունից, համապատասխան անձինք իրենց ամուսնու (ծնողի, երեխայի) մահվան դեպքում իրավունք
են ստանում ժառանգելու այն բաժնի առնվազն կեսը, որը նրանց կհասներ ըստ
օրենքի ժառանգելու դեպքում:
Տեսական գրականության մեջ ժառանգության պարտադիր բաժնի իրավունքի
սահմանման վերաբերյալ արտահայտվել են տարբեր տեսակետներ: Այսպես, Ռ. Ի
Վինոգրադովի, Գ. Կ. Դմիտրիևայի, Վ. Ս. Ռեպինի կարծիքով, պարտադիր բաժինը
ժառանգության զանգվածի այն մասն է, որը, անկախ այն բանից, թե ինչ է
նախատեսված կտակում, պետք է անցնի համապատասխան ժառանգին1:
Վ. Վ. Գուշչինը և Յու. Ա. Դմիտրիևն այն կարծիքին են, որ պարտադիր բաժինը
ժառանգության այն հատվածն է, որով ամրապնդվում է այն անձանց ժառանգման
իրավունքը, ովքեր ժառանգներ են համարվում՝ անկախ կտակի բովանդակությունից2:
Առավել հոգեհարազատ է Օ. Ս. Իօֆֆեի՝ պարտադիր բաժնի իրավունքի հասկացության վերաբերյալ դիրքորոշումը: Ըստ նրա՝ պարտադիր բաժնի իրավունքը
ենթադրում է նվազագույն պայմանների երաշխավորում անհրաժեշտ ժառանգների
համար3:
Այս տեսանկյունից ՌԴ քաղ. օր.-քի 1149-րդ հոդվածը որպես պարտադիր
բաժնի իրավունք ունեցող ժառանգներ սահմանում է ժառանգատուի անչափահաս
և անգործունակ երեխաներին, անգործունակ ամուսնուն և ծնողներին, ժառանգատուի խնամքին եղած անձանց: Օրենքում նման ամրագրումը նախ և առաջ
1
Տե՜ս Виноградова Р. И., Дмитриева Г.К., Репин В.С., Комментарий к ГК РФ, под ред. В. П.
Мозолина М., НОРМА, 2002, էջ 90:
2
Տե՜ս Гущин В.В., Дмитриева Ю. А. Наследственное право и процесс. М., 2005, էջ 112:
3
Տե՜ս Иоффе О.С. Советское гражданское право, Курс лекций (Правоотношения,
связанные с продуктами творческой деятельности. Семейное право. Наследственное
право). Ленинград, 1965, էջ 317:

Государство и право

109

ենթադրում է այդ անձանց ժառանգության իրավունքի ճանաչում, ինչը նպատակ
ունի ապահովելու կտակարարից կախյալ անձանց նվազագույն կենսամակարդակը
վերջինիս մահից հետո: Ընդ որում, պարտադիր բաժնի իրավունք ունեցող
ժառանգների նման շրջանակը ՌԴ քաղ. օրենգրքի համար նորություն է, և իմաստն
այն է, որ հատկապես սոցիալապես առավել խոցելի անձինք շատ չտուժեն:
Եվրոպական մի շարք երկրներում պատկերն այլ է։ Այսպես՝ Գերմանիայում
պարտադիր բաժնի իրավունք ունեցող անձը ոչ թե ըստ օրենքի ժառանգ է, այլ
հանդես է գալիս որպես պարտատեր ըստ կտակի ժառանգների նկատմամբ և
իրավասու է պահանջել նրանցից համապատասխան պարտավորության կատարում: Անգլիայի քաղաքացիական օրենսդրությունը չի ճանաչում «պարտադիր
բաժնի իրավունք ունեցող ժառանգներ հասկացությունը», այլ միայն նախատեսում
է ժառանգատուի ամուսնու, անչափահաս և անգործունակ երեխաների համար
հնարավորություն՝ դատական կարգով պահանջելու ողջամիտ հատուցում
ժառանգության զանգվածից, եթե դա ապահովված չի եղել կտակի միջոցով1:
Ժառանգության պարտադիր բաժնի իրավունքն ամրագրված է նաև ԼՂՀ
քաղաքացիական օրենսգրքով, որի վերաբերյալ իրավահարաբերությունները
հիմնականում կարգավորվում է 1203 հոդվածով, իսկ 1240-րդ հոդվածը հօգուտ
այլ անձի ժառանգության պարտադիր բաժնից հրաժարվելու անթույլատրելիության մասին է: Իսկ 1203 հոդվածը նախատեսում է պարտադիր բաժնի իրավունքի
հասկացությունը և դրա իրավունքն ունեցող ժառանգների շրջանակը: Դրանք են՝
ժառանգատուի անչափահաս երեխաները, չափահաս հաշմանդամ երեխաները,
անգործունակ ճանաչված երեխաները, 60 տարեկան դարձած երեխաները, 60
տարեկան դարձած ամուսինը, 60 տարեկան դարձած ծնողները: Ի դեպ, 1964 թ.
Հայկական ԽՍՀ օրենսդրությամբ պարտադիր բաժնի իրավունք ունեցող անձանց
շրջանակը ավելի նեղ էր. այտեղ ներառված էին ժառանգատուի անչափահաս կամ
անաշխատունակ զավակները (այդ թվում՝ որդեգրվածները), ինչպես նաև մահացածի անաշխատունակ ամուսինը, ծնողները (որդեգրողները) և խնամքի տակ
գտնվողները: Նման
դիրքորոշումն առավել ճիշտ է, քանի որ եթե առանց
վերոնշյալ անձանց ընդգրկելու է կազմվում կտակ, ապա պարտադիր բաժնի
իրավունքի ինստիտուտն ապահովում է նրանց հետագա նյութական վիճակի
կայունությունն ու ապրելու համար նվազագույն կենսամակարդակը, այնինչ 60
տարեկան դարձած երեխան, ամուսինը, ծնողը կարող են հոգալ իրենց ապրուստի
նվազագույն միջոցները, իսկ անգործունակ կամ հաշմանդամ լինելու դեպքում
տրամաբանական է, որ կընդգրկվեն պարտադիր բաժնի իրավունք ունեցող
անձանց շրջանակում: Բացի այդ, տարբեր երկրների քաղացիական օրենսդրությամբ ժառանգման պարտադիր բաժնի իրավունք ունեցող անձանց շրջանակի
մասով որոշ երկրների օրենսդրությունը 60 տարեկան դարձած երեխայի, ամուսնու,
ծնողի վերաբերյալ դրույթներ չի պարունակում (օրինակ՝ Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում և այլն): Ուստի առաջարկվում է ժառանգության պարտադիր բաժնի իրավունք ունեցող անձանց շրջանակում ընդգրկել միայն ժառանգատուի անչափահաս
երեխաներին, չափահաս հաշմանդամ երեխաներին, իսկ 60 տարեկան դարձած
երեխայի, ամուսնու, ծնողի վերաբերյալ դրույթները հանել քաղաքացիական
օրենսդրությունից:
Բնական է, որ ժառանգման վերաբերյալ պրակտիկայում առաջացող խնդիրները բազմաթիվ են, սակայն ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, դրանց մեծ մասը
1

Տե՜ս Жаботинский М.В. Обязательная доля при наследовании имущества: российский и
зарубежный опыт //Бюл. Нотариал. Практики, М., Юрист, 2006, էջ 20-21:
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կապված է ժառանգության ընդունման ժամկետների հետ: Նշված ոլորտից բխող
իրավահարաբերությունները կարգավորվում են քաղ. օրենսգրքի 1237-րդ հոդվածով, որը նախատեսում է սահմանված ժամկետի ավարտից հետո ժառանգության ընդունման տարբերակները: Քաղ. օրենսգիրքը նախատեսում է սահմանված
6-ամսյա ժամկետի ավարտից հետո ժառանգությունն ընդունելու 2 տարբերակ՝
արտադատական և դատական:
Առաջին դեպքում ժառանգը կարող է առանց դատարան դիմելու ժառանգությունն ընդունել սահմանված ժամկետի ավարտից հետո, եթե առկա է
ժառանգությունն ընդունած մնացած բոլոր ժառանգների համաձայնությունը: Տվյալ
դեպքում անձը դիմում է նոտարին՝ ժառանգությունն ընդունած մյուս ժառանգների
համաձայնություն պարունակող փաստաթղթերի հիման վրա: ժառանգների
ստորագրությունները հիմք են նոտարի կողմից նախկինում տրված ժառանգության
իրավունքի վկայագիրը չեղյալ համարելու և նոր վկայագիր տալու համար:
Երկրորդ դեպքում, եթե բացակայում է նախկինում ժառանգությունն ընդունած
ժառանգների համաձայնությունը, ժառանգը դատարան է ներկայացնում դիմում՝
ժառանգության ընդունման բաց թողնված ժամկետը հարգելի ճանաչելու և այն
վերականգնելու պահանջով: Հետագայում պարզելով, որ ժառանգությունն ընդունելու ժամկետը բաց թողնելու պատճառները վերացվելուց հետո՝ վեց ամսվա
ընթացքում, ժամկետը բաց թողած ժառանգը դիմել է դատարան, և որ նշված
ժամկետը բաց թողնելու պատճառ է դարձել այն հանգամանքը, որ ժառանգը
չգիտեր և չէր կարող իմանալ ժառանգության բացման մասին, դատարանը նրան
կարող է ճանաչել ժառանգությունը ընդունած ժառանգ:
Թվում է, թե օրենսդիրը նախատեսել է սահմանված ժամկետի ավարտից հետո
ժառանգության ընդունման հնարավոր տարբերակներ հօգուտ հնարավոր
ժառանգների, սակայն պետք է ընդգծել, որ գործնականում նշված ոլորտի
խնդիրները դեռ առկա են և լրացուցիչ կարգավորում են պահանջում: Նման
վիճակի առաջացման հիմնական պատճառն այն է, որ չկա հստակ կառուցակարգ,
որը կսահմանի ժառանգության ընդունման սահմանված ժամկետը բաց թողնելու
դեպքում այն հարգելի համարելու ապացուցման տարբերակներ: Դիտարկենք
այսպիսի մի դեպք. ժառանգը գիտեր ժառանգության ընդունման սահմանված
ժամկետի մասին (ժառանգությունը բացվել է մարտի 1-ին, իսկ 6 ամիսը կլրանա
օգոստոսի 1-ին), սակայն աշխատանքի բերումով մեկնում է արտերկիր՝ մտածելով, որ գալուց հետո կզբաղվի այդ հարցերով: Սակայն հետդարձի ճանապարհին
դառնում է դժբախտ պատահարի մասնակից և ընկնում է կոմայի մեջ: Նման
պարագայում արդյոք դա կհամարվի՞ հարգելի պատճառ ժառանգության ընդունման սահմանված ժամկետը բաց թողնելու համար, եթե օրենսդիրը նշում է, որ
«ժառանգը չպետք է իմանար կամ պարտավոր չէր իմանալ ժառանգության
բացման մասին»: Անկասկած նման օրինակները բազմաթիվ են, իսկ օրենքը չի
մատնանշում ժառանգության ընդունման ժամկետը վերականգնելու համար
բավարար հիմքերի շրջանակը, և դա որոշում է դատարանը՝ ելնելով տվյալ գործի
բնույթից: Այս կապակցությամբ առաջարկում ենք քաղ. oրենսգրքի 1237-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի «ժառանգը չգիտեր և պարտավոր չէր իմանալ ժառանգության
բացման մասին» արտահայտությանն ավելացնել նաև «կամ հարգելի համարվող
այլ պատճառներից ելնելով» բառակապակցությունը, քանի որ գործնականում
հնարավոր են դեպքեր, երբ ժառանգն իմանա ժառանգության ընդունման
սահմանված ժամկետի մասին, սակայն օբյեկտիվորեն զրկված լինի դրա համար
անհրաժեշտ գործողություններ կատարելու հնարավորությունից:
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО
ЗАВЕЩАНИЮ НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Алиса Григорян
Преподаватель кафедры прав АрГУ
_______________________

В статье раскрыты различные теоретические и практические аспекты правового регулирования правоотношений, возникающих при наследовании по завещанию. На основе анализа действующего законодательства рассматриваются
особенности насследования по завещанию. Для освещения проблемы в данной
работе проанализированы существующий в теории и на практике круг дисскуссионных вопросов, касающийся формы проявления принципа свобода завещания, характеристики отдельных видов завещаний, обязательной доли в наследстве, сроков принятия наследства. На основе сравнительно-правового анализа и учитывая опыт других стран, автором предлагается ввести в действующее законодательство ряд изменений и дополнений.

LEGAL PROBLEMS OF INHERITANCE BY WILL IN THE
NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC
Alisa Grigoryan
Lecturer at the ArSU Department of Law
________________________________

The current article discloses various theoretical and practical aspects of the legal
regulation of legal relations arising from inheritance by will. Based on the analysis of
the current legislation, the peculiarities of inheritance by will are observed. For
covering the problem, a wide range of discussion questions existing in theory and
practice and concerning the form of manifestation of the principle of will freedom, the
characterization of certain types of wills, the mandatory share in the inheritance, and
the timing of the acceptance of the inheritance are analyzed in this work. Based on the
comparative-legal analysis and considering the experience of other countries, the
author suggests introducing a range of changes and additions into the current
legislation.
Բանալի բառեր - ժառանգում, կտակ, կտակարար, ժառանգորդներ, կտակի ազատություն,
պարտադիր բաժին, տեսակներ, ժամկետներ, նոտարական վավերացում
Ключевые слова: наследование, завещание, наследодатель, наследники, свабода
завещания, обязательная доля, виды сроки, нотариальное удостоверение
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ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՅԱՑՄԱՆ
ՓՈՒԼԵՐԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ
Լիլիթ Մելիքսեթյան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտ
_______________________________

Ցանկացած երևույթ ճանաչելու և դրա զարգացման միտումները կանխատեսելու համար անհրաժեշտ է վեր հանել ձևավորման և զարգացման հիմնական գործոնները: Այս մոտեցումը հնարավորություն է տալիս կառուցելու հիմնավոր օրինաչափություններ երևույթի զարգացման արդյունքների և միտումների վերաբերյալ, անել իրատեսական առաջարկություններ այն կատարելագործելու ուղղությամբ: Ասվածը վերաբերում է նաև ՀՀ հանրաքվեի իրավական ինստիտուտին, քանի որ պետականության նախորդ շրջաններում կա´մ ընդհանրապես չկար հանրաքվեի ինստիտուտ, կա´մ այն ձևական բնույթ էր կրում:
Արդի հետազոտություններում հանրաքվեի` որպես սահմանադրական-իրավական ինստիտուտի ձևավորման ու կայացման պատմության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս անհրաժեշտ խորությամբ ու ընդգրկվածությամբ չեն ուսումնասիրվել: Հետազոտական միակ փորձը կարելի է համարել
Ռ.112Ռ. Մարանդյանի «Հանրաքվեն որպես ժողովրդաիշխանության իրացման ձև
Հայաստանի Հանրապետությունում» թեկնածուական ատենախոսությունը (2017
թ.), որում հեղինակը համառոտ ներակայցրել է Հայաստանի Հանրապետությունում
հանրաքվեի իրավական ինստիտուտի ձևավորման ու զարգացման պատմությունը,
նշել հանրաքվեի կիրառման դեպքերը մեզանում:
Ընդ որում, ատենախոսը Հայաստանում հանրաքվեի ինստիտուտի պատմությունը փորձել է ներակայացնել ըստ Ռուսաստանի Դաշնությունում հանրաքվեի
զարգացման պատմական փուլերի1: Ռ. Մարանդյանը գրում է. «Քանի որ մեր երկրի
պետաիրավական համակարգի պատմական զարգացումը շուրջ յոթանասուն տարի ընթացել է խորհրդային քաղաքականության հունով, ուստի Հայաստանում հանրաքվեի պատմությունը կարելի է դիտարկել Ռուսաստանում հանրաքվեի զարգացման պատմության համատեքստում: Ռուս հեղինակների կողմից այն բաժանվում է
հետևյալ փուլերի` 1) մինչհեղափոխական շրջանի ժողովրդական քվեարկություններ, 2) խորհրդային շրջան, որը պայմանականորեն կարելի է բաժանել 1917-1936
թթ. և 1936-1990 թթ., 3) հետխորհրդային շրջան` 1990-1993 թթ., 4) ժամանակակից
շրջան` 1993 թ. դեկտեմբերից մինչ օրս: Բազմաթիվ սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական պատճառներով հանրաքվեն Հայաստանում չի անցել զարգացման վերոնշ-

1

Ռուս իրավագետները Ռուսաստանում հանրաքվեի իրավական ինստիտուտի զարգացման
պատմության մեջ առանձնացնում են հետևյալ փուլերը՝ 1) մինչհեղափոխական (մինչև 1917
թ.), 2) խորհրդային, 3) հետխորհրդային (1990-1993 թթ.), 4) ժամանակակից (1993 թ.
դեկտեմբերից մինչ օրս): Ընդ որում Ռ. Մարդանյանը այս պարբերացումը վերցրել է www.
superinf.ru համացանցային կայքից, որը հուսալի ու հավաստի համարվել չի կարող:
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յալ բոլոր փուլերը: Հաշվի առնելով այս հանգամանքը` Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունում հանրաքվեի զարգացման պատմությունը կարելի է բաժանել երկու փուլի`
Հետխորհրդային: Այս փուլն սկսվել է 1991 թ. անկախության հանրաքվեով և ավարտվել 1995 թ. հուլիսի 5-ին Սահմանադրության ընդունմամբ: Սա խորհրդային
պետաիրավական համակարգը նորով փոխարինելու և ազգային օրենսդրության
հիմունքները ձևավորելու փուլն է:
Ժամանակակից: Այս փուլն ընդգրկում է 1995 թ. մինչ օրս ընկած ժամանակահատվածը: Սա հանրաքվեի` որպես անմիջական ժողովրդաիշխանության կարևորագույն ինստիտուտի դերակատարության բարձրացման և հասարակության կողմից դրա նշանակության աստիճանական կարևորման փուլն է»1:
Հայաստանում հանրաքվեի պատմության փուլային բաժանման իր այս մոտեցումը հեղինակը բացատրում է երկրում 70 տարի շարունակ խորհրդային քաղաքական ենթակայությամբ: Ընդ որում, նա, կասկածելով իր իսկ ընտրած փուլային
բաժանման իրավաչափությունը, անտեսելով նորագույն շրջանում հայոց պետականության առանձնահատկությունները, արդարացրել է միայն Երրորդ Հանրապետությունում հանրաքվեի ինստիտուտի զարգացման պատմությունը՝ այն տրոհելով
երկու շրջանի:
Մեր կարծիքով, նման մոտեցումը չունի ոչ մի պատմական ու գիտական հիմք:
Նախ այն պատճառով, որ, ճիշտ է Խորհրդային Հայաստանը գոյատևել է 70 տարի,
սակայն հայոց պետականության նորագույն շրջանը ունի 100 տարվա պատմություն: Երկրորդ. անհասկանալի են Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության շրջանի
հանրաքվեի ինստիտուտի «հետխորհրդային» և «ժամանակակից» փուլային անվանումները: Հարց է առաջանում. նախ՝ ինչու՞ «հետխորհրդային», իսկ արդյո՞ք
«ժամանակակիցը» հետխորհրդային չէ: Ակնահայտ է տրամաբանական հակասությունը: Երրորդ. որո՞նք են նման փուլային բաժանման հիմքում դրված ժամանակագրական չափանիշները: Քանի որ խոսքը հանրաքվեի ինտիտուտի պատմության մասին է, ապա այս հարցադրումը մնում է անպատասխան:
1991-1995 թթ. ընդգրկող ժամանակաշրջանն անվանելով «հետխորհրդային
փուլ»՝ Ռ.Մարդանյանը դրա էությունը բնութագրում է որպես «խորհրդային պետաիրավական համակարգը նորով փոխարինելու և ազգային օրենսդրության հիմունքները ձևավորելու» շրջան 2: Նման բնութագիրն ավելի հարմար է ընդհանուր պետաիրավական համակարգի պատմական զարգացման, բայց ոչ իրավական կոնկրետ ինստիտուտի ձևավորման ու կայացման փուլի համար:
Իրավական կոնկրետ ինստիտուտների ձևավորման ու զարգացման ընթացքը,
անշուշտ, պայմանավորված է ընդհանուր պետաիրավական զարգացման փուլերով, սակայն բուն իրավական ինստիտուտի ձևավորման ու վերակառուցման փուլերը կարող են չհամընկնել ընդհանուրի հետ մի շարք պատճառներով: Իրավական
ինստիտուտի պատմությունը կարող է սկիզբ առնել նախորդող պատմական շրջանից, տվյալ դեպքում, օրինակ՝ Խորհրդային Հայաստանից: Բացի այդ, իրավական
ինստիտուտը կարող է ձևավորվել ավելի ուշ, չհամընկնել պետաիրավական զարգացման ընդհանուր պատմության փուլերի հետ, եթե, օրինակ՝ այդ ինստիտուտն
1

Տե´ս Մարդանյան Ռ. Ռ., Հանրաքվեն որպես ժողովրդաիշխանության իրացման ձև
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ամրագրող օրեսնդրական ակտն ընդունվել է պետաիրավական պատմության հետագա փուլում:
Հանրաքվեի ինստիտուտի կայացման ու զարգացման փուլային բաժանման
թերությունները հաստատում են, որ հիմնահարցն ունի հատուկ և հանգամանալից
հետազոտման կարիք: Առաջին հերթին անհրաժեշտ է ընտրել պատմական գործընթացի փուլային բաժանման ոչ թե սուբյեկտիվ, կամայական, այլ օբյեկտիվ չափանիշներ:
Հայոց պետականության իրավական զարգացման պատմության համատեքստում նորագույն ժամանակաշրջանում պարբերացման չափանիշներ են քաղաքական պատմության և օրենսդրության զարգացման փուլերը: Նորագույն դարաշրջանում Հայաստանի պետաիրավական համակարգի պատմական զարգացումն անցել
է երեք հիմնական փուլեր՝
ա) Առաջին Հանրապետություն (1918-1920 թթ.),
բ) Երկրորդ՝ սոցիալիստական հանրապետություն (1920-1990 թթ),
գ) Երրորդ Հանրապետություն (1990 թ. մինչև մեր օրերը):
Յուրաքնաչյուր հանրապետության պետաիրավական զարգացումը փուլերի
բաժանման դեպքում չափանիշներ են համարվում պետության ձևի փոփոխումը,
տնտեսական զարգացումը և սեփականության ձևերը, քաղաքական, գաղափարախոսական, արժեքային կողմնորոշումները, սահմանադրության մեջ կատարված
լրացումներն ու փոփոխությունները և այլն:
Հանրաքվեն արդի իրավական համակարգերում, որպես կանոն, սահմանադրական ինստիտուտ է: Հետևաբար, դրա ձևավորման ու զարգացման գործընթացում փուլերի բաժանման ժամանակակագրական չափանիշներ պետք է համարվեն
նոր սահմանադրությունների ընդունումը կամ գործող սահմանադրությունների մեջ
փոփոխությունների կամ լրացումների կատարումը, հանրաքվեին վերաբերող նոր
օրենքների ընդունումը, դրանցում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելը:
Սակայն իրավական կոնկրետ ինստիտուտի պատմաիրավական զարգացումը կարող է համընկնել պետության, դրա սահմանադրական զարգացման փուլերի հետ,
բայց նաև շեղվել դրանցից, որովհետև հանրաքվեի իրավական հիմունքների սահմանադրական կարգավորման մեկ տեսլականի պայմաններում իրավական ինստիտուտի բովանդակությունը կարող է էականորեն վերակառուցվել, ինչը ազդարարում է ինստիտուտի զարգացման նոր փուլ: Հենց նշված հանգամանքներն են հիմք
տալիս քննադատելու Ռ. Մարդանյանի վերը նշված մոտեցումը, որում «հետխորհրդային» անվանումը վերցված է ռուսական աղբյուրներից, որոնցում, սակայն,
ՌԴ-ում այդ փուլն ավարտվում է 1993 թ.: Այդ տարվա դեկտեմբերին ՌԴ-ում ընդունվել է «Սահմանադրության նախագծի համաժողովրդական քվեարկության մասին կանոնակարգը»1: Այսպիսով, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում 1991 թ.
ապրիլի 2–ին ընդունել է «Հանրաքվեի մասին» օրենք, ուրեմն հենց դա պետք է համարել նախորդ փուլի ավարտ և նոր փուլն ազդարարող սկիզբ:
Վերը նշված մեթոդաբանական ուղենիշները նկատի ունենալով՝ Երրորդ Հանրապետությունում հանրաքվեի իրավական ինստիտուտի ձևավորման ու զարգացման փուլերը պետք է բաժանվեն հետևյալ կերպ.
Առաջին փուլը՝ 1990 թ. օգոստոսի 23-ից մինչև 1991 թ. ապրիլի 2-ը, կարելի է
բնութագրել որպես հետխորհրդային ազատական ժողովրդաիշխանություն՝
1
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խորհրդային հանրաքվեի ինստիտուտով ժամանակաշրջան, երբ «Անկախության
Հռչակագիրը» ունեցավ հեղափոխական վերակառուցման դեր՝ ժխտելով «սոցիալիստական ժողովրդավարության» աղճատված հայեցակարգը, ամրագրելով ժողովրդաիշխանության ավանդական, արևմտյան-ազատական հայեցակարգի հիմնադրույթները: Սակայն դրա կենսագործման համար օրենսդրական քայլեր չիրականացվեցին, հետևաբար՝ հանրաքվեի ինստիտուտը պահպանեց խորհրդային
սահմանադրական տեսությանը և կարգավորմանը բնութագրական գծերը:
Խորհրդային սահմանադրությունների գնահատման հարցում կարելի է միանշանակ համաձայնվել Վ.Վ. Կոմարովայի հետևյալ կարծիքին. «…հանրաքվեի մասին նորմը հռչակելով որպես ժողովրդաիշխանության իրացման կառուցակարգի
մաս՝ այդ Սահմանադրությունը նույնիսկ չէր սահմանում քաղաքացիների իրավունքը՝ մասնակցելու դրան, ինչպես նաև չէր նախատեսում հանրաքվեի նշանակում
քաղաքացիների պահանջով: Այդպիսով, ինքը՝ հանրաքվեի ինստիտուտն ամրագրող սահմանադրական նորմը, դրա իրականացման ընթացակարգը կարգավորող
օրենքի բացակայության պայմաններում վերածվում էր սովորական ձևականության»1: Ընդունելով այդ քննադատությունը՝ պետք է նշել, որ Վ.Վ. Կոմարովան հանրաքվեի սոցիալիստական ինստիտուտը համարում է «ժողովրդաիշխանության
կենսագործման կառուցակարգի մաս»: Այսպիսի տեսակետը, կարծում ենք, ճիշտ
չէ, որովհետև «սոցիալիստական ժողովրդավարության» և «ժողովրդաիշխանության» ազատական հայեցակարգերն էականորեն տարբերվում են, և առաջինը երբեք էլ չի ենթադրում հանրաքվեն՝ որպես ժողովրդաիշխանության իրացման բաղադրիչ: Չնայած պաշտոնական սահմանադրական դոկտրինը կարող էր նաև գովազդել հանրաքվեի սոցիալիստական ինստիտուտը:
Սահմանադրական նորմերի խորքային վերլուծությունից հանգում ենք այն համոզման, որ հանրային կառավարման հիմքում ընկած էր միայն պետական ձևը, իսկ
հասարակական խնդիրների կարգավորումը ենթադրում էր միայն պետական կառավարման համակարգով միջնորդավորված լուծումներ: Այստեղ հանրաքվեն ընդամենը լրացնում էր պետական կառավարումը, որովհետև դրա անցկացումը պետական կառավարման քաղաքական հիմքը կազմող խորհուրդների, մասնավորապես գերագույն խորհուրդների քմահաճույքից կախված հայեցողական լիազորություն էր: Խորհրդային սահմանադրական կարգավորմամբ նույնիսկ խորհուրդների
ընտրությունները չէին դիտարկվում կառավարման անմիջական ձև2:
Երրորդ Հանրապետությունում հանրաքվեի իրավական ինստիտուտի առաջին
փուլը (1990 թ. օգոստոս - 1991 թ. ապրիլի 2) կարելի է անվանել հետխորհրդային:
Դա բնութագրական է միայն այդ ժամանակաշրջանին, քանի որ զուտ ժամանակագրական առումով այն չի մտնում Խորհրդային Հայաստանի պետաիրավական
պատմության շրջանի մեջ: Մյուս կողմից՝ այդ շրջանում գործում էր ՀԽՍՀ 1978 թ.
1

Տե´ս Комарова В.В. Референдум в системе народовластия в Российской Федерации:
дисс... канд. юрид. наук. М., 1995, էջ 188:
2
ՀԽՍՀ Սահմանադրության 10–րդ գլխի, որ կոչվում էր «Ընտրական սիստեմը», 85–րդ հոդվածը սահմանում էր ընդամենը ընտրական համակարգի սկզբունքները՝ ընդհանուր, հավասար, ուղղակի, ինչպես նաև գաղտնի քվեարկություն: Սահմանադրության մեջ բացակայում
էր ընտրությունների քաղաքական իրավական պատշաճ գնահատականը, այն է՝ որպես ուղղակի ժողովրդաիշխանության ձև (տե´ս Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության Սահմանադրություն (Հիմնական օրենք): Ընդունվել է ՀՍՍՀ 9-րդ գումարման գերագույն սովետի արտահերթ յոթերորդ նստաշրջանում 1978 թ. ապրիլի 14–ին. Եր., 1978,
հոդված 85, էջ 32):
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Սահմանադրությունը, որը միակ իրավական աղբյուրն էր հանրապետական հանրաքվեի հարաբերությունների կարգավորման ոլորտում, ուրեմն՝ Երրորդ Հանրապետության այդ փուլում հանրաքվեի ինստիտուտն իր բովանդակությամբ զուտ
խորհրդային երևույթ էր:
Երկրորդ փուլը ընդգրկում է 1991 թ. մինչ 1995 թ. Սահմանադրության ընդունումն ընկած ժամանակամիջոցը: 1991 թ. ապրիլի 2-ին ՀՀ Գերագույն խորհուրդն
ընդունեց «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքը: Օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասն ամրագրում էր հանրաքվեի հասկացությունը. «Հանրաքվեն ժողովրդի իշխանությունն
անմիջականորեն իրականացնելու՝ պետական կյանքի առավել կարևոր հարցեր
լուծելու, ՀՀ օրենքներ և որոշումներ ընդունելու, հասարակական կարծիքը բացահայտելու միջոց» 1 : «Հանրաքվեի մասին» 1991 թ. ՀՀ օրենքը նախատեսում էր
միայն համապետական հանրաքվե, իսկ ըստ արդյունքների իրավական նշանակության՝ նախատեսված էին և՜ որոշիչ (իմպերատիվ), և՜ խորհրդատվական հանրաքվեները: Հանրաքվեի ինստիտուտի այդ մոդելում նախատեսված էր իրավաստեղծ հանրաքվեի միայն մեկ տեսակը՝ օրենքներ և այլ իրավական ակտեր (որոշումներ) ընդունելու հանրաքվեն՝ առանց սահմանդրական՝ որպես առանձին տարատեսակի հանրաքվե: Օրենսդրական հանրաքվեի հնարավոր տեսակները՝ իրավամերժող և իրավահաստատող, սահմանված էին: «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքը նախատեսում էր մինչօրենսդրական հանրաքվե 2 , և հանրաքվեի անցկացման
նախաձեռնության երկու կարգ՝ ՀՀ Գերագույն խորհրդի կողմից և ՀՀ քաղաքացիների 3 : Չնայած օրենքը նախատեսում էր քաղաքացիների կողմից ֆակուլտատիվ
հանրաքվեի անցակացման նախաձեռնության իրավունքը, սակայն այդ ընթացակարգում նկատվում է Գերագույն խորհրդի գերակայությունը, ինչը պայմանավորված էր օրենքի մի շարք դրույթների անորոշ ձևակերպումներով:
Այսպիսով, 1991 թ. ապրիլի 2-ի «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքն ազդարարեց
հանրաքվեի իրավական ինստիտուտի զարգացման նոր փուլի սկիզբը: Օրենքի բովանդակային կողմերը հիմք են տալիս ենթադրելու, որ այն բավականին առաջադիմական, ժողովրդավարական օրենք էր: Հետևաբար, 1991 թ. մինչ 1995 թ. ընկած
տարիները կարելի է համարել Երրորդ Հանրապետությունում հանրաքվեի իրավական ինստիտուտի՝ հիմնական բովանդակային չափանիշներով ժողովրդավարական օրենսդրական կարգավորման և դրա գործնական կայացման ժամանակաշրջան:
Երրորդ փուլը (1995 թ. մինչև 2001 թ.) կարելի բնութագրել հանրաքվեի սահմանադրական իրավական կարգավորման շրջան: 1995 թ. Սահմանադրությունը
սկզբնավորեց նոր տեսակի՝ սահմանադրական պարտադիր հանրաքվեի ինստի1

Տե´ս ՀՀ գործող օրենքների ժամանակագրական ժողովածու (1990-1995 թթ.), Եր., 1995, էջ
119:
2
Որոշ հեղինակներ հանրաքվեներն ըստ անցկացման ժամանակի դասակարգում են
մինչօրենսդրական և հետօրենսդրական տեսակների: Մինչօրենսդրական հանրաքվեն
անցկացվում է մինչև օրինագծի բուն ընդունումը՝ հաճախ որպես խորհրդատվական:
Հետօրենսդրականն անցկացվում է օրինագծի ընդունումից հետո: Փաստորեն դա նույն
մերժողական հանրաքվեն է (տե´ս Комарова В.В. Референдум в системе народовластия в
Российской Федерации: дисс... канд. юрид. наук. М., 1995, էջ 81; Синцов Г.В.
Современные конституционно-правовые модели института референдума в зарубежных
странах: дисс... док. юрид. наук. М., 2009, էջ 80):
3
Տե´ս ՀՀ գործող օրենքների ժամանակագրական ժողովածու (1990-1995 թթ.), Եր., 1995, էջ
121-123, հոդվածներ 5, 9-15:
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տուտը: Դրանում ամրագրվեց ժողովրդաիշխանության սկզբունքը: Սահմանադրական օրենսդրությունը հանրային իշխանության իրականացման զուտ պետական
կառավարման համակարգից անցում կատարեց, այսպես կոչված, իշխանություն
ձևավորելու խառը համակարգին, որը, իր հիմքում ունենալով ժողովրդաիշխանության սկզբունքը, իրականացվում էր երկու առանձին կառուցակարգերի միջոցով՝
անմիջական՝ ուղղակի և միջնորդավորված՝ անուղղակի: 1995 թ. Սահմանադրության ընդունմամբ հանրաքվեի իրավական կարգավորման օրենսդրական համակարգը ստացավ ամբողջական նկարագիր (ՀՀ Սահմանադրություն, «Հանրաքվեի
մասին» ՀՀ օրենքը): Սակայն պետք է նշել, որ հանրաքվեի սահմանադրական կարգավորումը շատ ընդհանուր էր:
Չորրորդ փուլն ընդգրկում է 2001 թ. մինչև 2015 թ. ընկած ժամանակաշրջանը,
երբ կատարվեց հանրաքվեի իրավական ինստիտուտի օրենսդրական վերակառուցում, որը հանրաքվեի արդյունավետության հիմնական իրավական չափանիշների
առումով հետընթաց արձանագրեց: Դրա վառ օրինակներից է հանրաքվեի անցկացման նախաձեռնող սուբյեկտների հիմնահարցը, որում «Հանրաքվեի մասին» 2001 թ.
ՀՀ օրենքը զգալիորեն թերի էր, քանզի չէր նախատեսում հանրագրային հանրաքվեի ոչ մի տարբերակ: Եթե ՀՀ Սահմանադրության 2-րդ հոդվածը ժողովրդին ճանաչում է իշխանության տեր, իսկ հանրաքվեն՝ որպես դրա իրականացման հատուկ
ձև՝ չնախատեսելով այդ իրավունքի իրականացման սեփական իրավական կարողություն, իր ուժերով հանրաքվե նախաձեռնելու իրավական հնարավորություն, ապա նման ժողովրդաիշխանության համակարգը կարելի է համարել աղճատված,
հռչակագրային: Այս տեսանկյունից կարելի է համաձայնվել, որ «Քաղաքացիական
նախաձեռնության կարգով հանրաքվե անցկացնելու ինստիտուտն առավել պատասխանատու է դարձնում իշխանության օրենսդիր ճյուղի գործունեությունը, քանզի յուրաքանչյուր դեպքում, երբ խորհրդարանը նախաձեռնում է հանրության համընդհանուր կարծիքն անտեսող օրինագծի ընդունում, ապա հարկադրված է ելակետ ընդունել այն իրողությունը, որ դրան արդեն կարող է հաջորդել քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով նույն իրավակարգավորման մոտեցումները ժխտող
օրինագծի ընդունում՝ հանրաքվեի միջոցով»1:
Այսպիսով, օրենսդիրը 2001 թ. սեպտեմբերի 12–ին ընդունեց «Հանրաքվեի մասին» օրենք, որի և 1991 թ. օրենքի համեմատությունը հաստատում է, որ առաջինը
հանրաքվեի հարաբերությունների կարգավորման հարցում արձանագրել է հակաժողովրդավարական, հետընթացային միտումներ՝ հանրաքվեն վերածելով հանրային իշխանության քմահաճույքից կախված ֆակուլտատիվ միջոցի՝ զրկելով դրան
ժողովրդաիշխանության ձևի արդյունավետության էական օրենսդրական հատկանիշներից:
Հինգերորդ փուլը ներառում է 2015 թթ. սահմանադրական բարեփոխումները, և
ցանկալի կլիներ այն տեսնել որպես հանրաքվեի իրավական ինստիտուտի ժողովրդավարական չափանիշների խեղաթյուրումների վերացման ակնկալիքների
շրջան: Կատարելագործման կարիք ունեն հատկապես հանրաքվեի արդյունավետության ու գործունեության այնպիսի իրավական չափանիշներ, ինչպիսիք են`
անցկացման մակարդակները, անցկացման պարտադիրությունը և առարկան, անց-

1

Գ. Դանիելյան, Հանրաքվեի՝ որպես անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտի
վերանայման հիմնարար ուղղությունները// Պետություն և իրավունք, 2014, թիվ 3-4 (65-66),
էջ 17-18:
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կացման նախաձեռնող սուբյեկտների հարցերը (հանրագրային հանրաքվե նախատեսված չէ) և այլն:
Այսպիսով, հանրաքվեի ինստիտուտի փուլային զարգացման համեմամատական ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս անդրադառնալու նշված ինստիտուտի կատարելագործման առավել էական միտումներին՝
- աստիճանաբար ընդլայնվում է հանրաքվե նախաձեռնելու իրավունք ունեցող
սուբյեկտների շրջանակը,
- իրավաչափ է համարվում նաև խորհրդատվական հանրաքվեներ անցկացնելը,
- հստակեցվում է ինչպես հանրաքվեի դրվող, այնպես էլ հանրաքվեի ոչ ենթակա հարցերի շրջանակը,
- առավել հստակ են տարանջատվում օրինաստեղծ գործունեության հանգեցնող, սոցիալ-քաղաքական առանցքային հարցադրումներին նվիրված և գործադիր
իշխանության ոլորտին առնչվող հանրաքվեները և այլն: Վերը նշված միտումները
հստակ պատկերացում են տալիս հանրաքվեի ինստիտուտի զարգացման մասին:

ПРОБЛЕМА СТАДИИ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ И
СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО РЕФЕРЕНДУМА В ТРЕТЬЕЙ
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Лилит Меликсетян
Аспирант Академии государственного управления РА
___________________________________

В статье на основе теоретически и исторически правильных критериев периодизации истории развития референдума в РА критикуется имевшая в литературе версия по этому вопросу и выдвигается новая концепция периодизации
правового регулирования и становления конституционно-правового института
референдума в РА. Согласно этой концепции развитие института референдума
в РА прошло пять стадий: первый – период провозглашения постсоветского либерального народовластия с советским институтом референдума (1990-1991
гг..); второй – период демократического законодательного закрепления и практического становления института референдума (1991-1995 гг..); третий – период
неопределенного конституционного регулирования института референдума
(1995-2001 гг..); четвертый – период отступления от демократических критериев
института референдума через его перестройку текущим законодательством
(2001-2014 гг..),; пятый – период правовых ожиданий устранения деформации
демократических признаков института референдума и совершенствование его
критериев эффективности и действенности (2015 г.-д.н.д):
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THE PROBLEM OF LEGISLATIVE CONSOLIDATION AND
DEVELOPMENT OF NATIONAL REFERENDUM
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Lilit Meliksetyan
PhD student at the Academy of Administration of the Republic Armenia
________________________________

Based on practical and historical correct criteries of periodization of the history of
referendum in RA in this article the author criticized the version which had in the
literature and nominate a new conception of periodization of legislative consolidation
and development of constitutional-legal institution of referendum in the RA. According
this conception development of the institution of referendum in the RA went through 5
levels: first–proclamation of post–soviet liberal democracy with a soviet institution of
referendum (1990-1991), second–period of democratic legislative consolidation and
practical development of the institution of referendum (1991-1995), third–period of
undefined constitutional regulation of the institution of referendum (1995-2001),
fourth–period of retreat from democratic criteries of the institution of referendum and
rebuilding to current legislation (2001-2014), fifth–period of legal expectation of
eliminating deformation of democratic sighns of the institution of referendum and
improvement of criteries of effectiveness and efficacy (2015 - up to now).
Բանալի բառեր- հանրաքվե, պատմություն, պարբերացում, փուլ, օբյեկտիվ չափանիշ,

սահմանադրական զարգացում, բարեփոխում, հակաժողովրդավարական խեղաթյուրում:
Ключевые слова: референдум, история, периодизация, стадия, обективный критерии,

конституционное развитие, реформа, антидемократические искажения.
Key words: referendum, history, periodization, level, objective, criteries, constitutional
development, reform, antidemocratic distortions.
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Հարգելի´ հեղինակներ,
Հանդեսին նյութեր հանձնելիս խնդրում ենք
պահպանել հետևյալ պահանջները.

Խմբագրական խորհուրդը և խմբագրությունը կքննարկեն միայն այն նյութերը,
որոնք կուղարկվեն էլեկտրոնային փոստով կամ խմբագրություն կներկայացվեն
թղթային տարբերակով` էլեկտրոնայինի հետ միասին։
Հոդվածները առավելագույնը պետք է 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։

