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ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության
ու պատմության ամբիոնի դոցենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

________________________________
Պետական մարմինների գործունեության թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովումը, հանրային վերահսկողության մեխանիզմների արդյունավետ կիրառումն անհրաժեշտ նախապայման են դրանց նկատմամբ հանրային
վստահություն ապահովելու գործում։ Այս առումով չափազանց կարևոր են տեղեկատվության ազատության և պետական մարմինների գործունեության մեջ բաց
կառավարման սկզբունքների ներդրման հիմնախնդիրների վերաբերյալ քննարկումները, քանի որ դրանց իրացման աստիճանը պայմանավորում է նաև պետական համակարգի գործունեության թափանցիկությունը, նրանց գործունեության
նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողությունը, պետություն-հասարակություն համագործակցության արդյունավետ համակարգերի սահմանումը։ Տեղեկատվության
ազատությունն ու հասանելիությունն ըստ էության և´ սկզբունք են պետական համակարգի գործունեության բնագավառում, և´ իրավունք, որն ընձեռվում է յուրաքանչյուր անձի՝ սահմանված կարգով և ձևաչափով պետության տիրապետած տեղեկատվության հասանելիության առումով։ Առաջին հայացքից թվում է, թե տեղեկատվության հայցման գործընթացը էական նշանակություն չի կարող ունենալ իրավապահ մարմինների գործունեության դաշտում՝ այդպիսի մոտեցումը հիմավորելով
այդ մարմինների գործունեության որոշ ուղղություններում գաղտնիության սկզբունքով, սակայն խնդրին խորությամբ անդրադառնալիս ակնառու է դրա ոչ միայն իրավական, այլ նաև քաղաքական և սոցիալական նշանակությունը1։ Ընդհանուր առմամբ չափազանց կարևոր նշանակություն ունեն պետական մարմինների գործունեության մեջ կառավարման ժողովրդավարական սկզբունքների ամրագրումն ու իրացումը, որը, սակայն, չի նշանակում, թե այդ համակարգերը չպետք է առաջնորդվեն գործունեության առանձնահատկություններով պայմանավորված տեղեկատվության հասանելիության աստիճանի և հանրայնացման ժամանակային գործոնի
նպատակահարմարությամբ, քանի որ բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ է հաշվի առնել հանրային շահի գերակայությունը2։ Միաժամանակ իրավական կարգավորումների դաշտում հնարավորինս պետք է բացառել տեղեկատվության հասանելիությունն արհեստական սահմանափակումների պրակտիկայից։ Մասնավորապես՝ տեղեկատվության ազատության և բաց կառավարման համակարգերի արդյունավետ
ներդրումը պետական կառավարման համակարգում, ինչո՞ւ չէ՝ նաև իրավապահ
մարմինների գործունեության մեջ նախ բարձրացնում է նրանց գործունեության
արդյունավետությունը, իսկ գլոբալ առումով սահմանում է պետական և քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների կողմից վերահսկողության մեխանիզմ1
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Պետություն և իրավունք

ներ։ Հակառակ պարագայում պետական մարմինների գործունեության նկատմամբ
վստահության աստիճանը հասարակության մոտ անկում է ապրում, քանի որ տեղեկատվության անհարկի սահմանափակումները և թափանցիկ կառավարման բացակայությունը կարող են հանգեցնել պետական համակարգի և հասարակության
միջև անջրպետերի։ Պետական մարմինների գործունեության հաշվետվողականության հիմնախնդիրը կարևոր նախապայման է հակակոռուպցիոն պայքարում
արդյունավետությունը և հանրային վերահսկողությունն ապահովելու գործում։ Քաղաքական համակարգի կայունացման անցումային ժամանակաշրջանում քաղաքացիական հասարակության վերահսկողությունը որպես մասնակցության ձև առավել քան կարևոր է պետական համակարգի արդյունավետ գործունեությունն ապահովելու համար։
Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս իրականացվող հասարակական-քաղաքական գործընթացները, որոնք ուղեկցվում են հասարակության մոտ ոչ
միանշանակ ընկալումներով, պահանջում են դրանց մասնակցող սուբյեկտների
հաշվետվողականություն։ Ներկայումս Հայաստանում իրականացվող հակակոռուպցիոն պայքարի շրջանակներում ավելի է կարևորվում պետական մարմինների
և հատկապես իրավապահ մարմինների գործունեության հաշվետվողականությունը, որի թերի իրացումը հասարակության մեջ ձևավորում է անհասկանալի և կասկածելի մթնոլորտ, ինչն իր հերթին ուղեկցվում է այդ գործընթացում կոռուպցիոն
ռիսկերի հնարավորությունների մասին քննարկում-քննադատություններով։ Դրա
ուղղակի օրինակը մինչև 2018թ․ տարբեր սուբյեկտների գործունեության հետևանքով պետությանը պատճառված վնասի փոխհատուցման գործընթացի վերաբերյալ
հասարակական ոչ միանշանակ վերաբերմունքն է։ Եվ դրա հիմնական պատճառը
գործընթացի թափանցիկության ոչ բավարար մակարդակն է և իրավապահ մարմինների գործունեության հաշվետվողականության վերաբերյալ թերի իրավական
կարգավորումները, ինչպես նաև այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլերի հապաղումը։
Քննարկվող հիմնախնդիրն ինքնին ունի հետևյալ կառուցվածքը՝

1․ Ոլորտում առկա իրավիճակը,
2․ Դրանց հաղթահարման եղանակները և ուղիները,
3․ Հիմնավորումներ և առաջարկներ։
Իրավապահ համակարգի նկատմամբ հասարակական կամ հանրային վերահսկողությունը ներառում է․
• Կազմակերպական վերահսկություն,
• Գործառական կամ գործընթացային վերահսկողություն։
Կազմակերպական վերահսկողության իրականացումն առնչվում է իրավապահ մարմինների ձևավորման և դրանցում կադրային քաղաքականության իրականացման հիմնախնդիրներին, իսկ գործառական վերահսկողությունը ներառում է
գործունեության նկատմամբ իրականացվող հսկողական մեխանիզմները։
Կազմակերպական առումով իրավապահ մարմիններում կադրային քաղաքականությունը ևս պետք է գտնվի հանրային վերահսկողության ներքո։ Այս առումով
արդիական են կառավարման պառլամենտական ձևի պայմաններում իրավապահ
մարմինների ղեկավարների նշանակումը և հաշվետվողականությունը խորհրդարանական վերահսկողությանը վերապահելու խնդիրը։
Հասարական հետաքրքրությունների առումով էական է գործունեության
նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների պարզաբանումը, քանի որ այն ներառում է վերահսկողության բովանդակային կողմը։
Վերոնշյալը ներառում է գործունեության երկու բնագավառ՝ օպերատիվ-հետախուզական և նախաքննական։ Առաջինն ըստ էության դուրս է որևէ վերահսկո-
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ղությունից, նույնիսկ դատախազական հսկողության շրջանակներից, երկրորդ ոլորտում իրավակարգավորումները հստակեցման անհրաժեշտություն ունեն։
Մասնավորապես՝ խնդրի կարևորությունն այն է, որ մինչդատական վարույթի
իրականացման փուլում բախվում են երկու կարևոր սկզբունքներ՝
1. Հանրային իրազեկման ազատության,
2. Մինչդատական քննության կամ նախաքննության գաղտնիքի։
Դրանց հարաբերակցության խնդիրն առ այսօր մնում է հակասական այն
պատճառով, որ ՀՀ օրենսդրությունը, այդ թվում՝ քրեադատավարական օրենսդրությունը, «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքը հստակ չեն կարգավորում նախաքննության գաղտնիք պարունակող տեղեկատվության ցանկը, որի
պատճառով էլ վարույթ իրականացնող մարմինները շահարկում են հիմնախնդիրը,
և տեղեկատվություն ստանալու վերաբերյալ տարբեր միջնորդությունների և դիմումների տրվում են կամայական պատասխաններ և գնահատական։ Խնդրի էությունն այն է, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի և «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն՝
տեղեկատվություն տրամադրողը կարող է մերժել դիմողին, եթե այն պարունակում
է հրապարակման ոչ ենթակա նախնական քննության տվյալներ։
Խնդիրն առավել քան կարևոր է ներկայումս՝ հաշվի առնելով հանրային
պահանջը կոռուպցիոն գործերի բացահայտման գործընթացի նկատմամբ հասարակական վերահսկողություն սահմանելու առումով։
Մինչդատական վարույթ իրականացնող մարմիններն անշուշտ իրենց գործունեության վերաբերյալ հրապարակում են վիճակագրական տվյալներ, հիմնականում՝ կիսամյակային և տարեկան, սակայն խնդրի կարևորությունը առանց հարցման տեղեկատվությունը հրապարակելու գործընթացը չէ, այլ հայցվող տեղեկատվությունը տրամադրելու անհրաժեշտությունը։
Գտնում ենք, որ օրենսդրական փոփոխությունների ճանապարհով անհրաժեշտ է ամրագրել տեղեկատվության այն ցանկը, որը չի կարող նախաքննության
գաղտնիք լինել․ օրինակ՝ հանցագործության դեպքի առթիվ հարուցված քրեական
գործի քննության ժամկետների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, քննություն իրականացնող սուբյեկտի փոփոխության վերաբերյալ տվյալներ (ըստ անհրաժեշտության բացառելով անձնական տվյալների հրապարակումը։ Անհրաժեշտությունը
պայմանավորված է քննության ուղղության նկատմամբ հսկողական մեխանիզմների
պահպանմամբ), հանցագործությամբ պատճառված վնասի չափը, վերականգնման
վերաբերյալ տվյալներ, այդ թվում՝ աղբյուրները, բյուջետային կամ արտաբյուջետային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որոնցում ամրագրված են ֆինանսական միջոցները, վարույթի ավարտման հիմքերը։ Նման տրամաբանությամբ
խնդրի իրավական կարգավորման դեպքում մինչդատական վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից կամայականորեն տեղեկատվության տրամադրումը մերժելու
դեպքերը հնարավորինս կբացառվեն:
Ներկայումումս հասարակության մեջ առավել արդիական է դարձել կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության ոլորտում հանրային վերահսկողության մեխանիզմների կիրառության անհրաժեշտությունը։
Այդ ոլորտում թափանցիկության և հրապարակայնության խնդիրը կարևոր է
հասարակական վստահության աստիճանը բարձրացնելու տեսանկյունից։ Ուստի
չափազանց կարևոր է քննության ընթացքի վերաբերյալ հանրությանը պարբերաբար իրազեկելու խնդիրը։ Հատկապես հետհեղափոխական ժամանակաշրջանում
կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության նկատմամբ հանրային հսկողության արդյունավետ մեխանիզմների ներդրումը ունի չափազանց կարևոր նշանակություն։
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Ընդհանուր առմամբ հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը պետք է հիմնված լինի նաև հետևյալ հիմնարար արժեքները կենսագործելու նախապայմանի
վրա.
. Թափանցիկություն: Իշխանության և հանրային ինստիտուտների ներկայացուցիչներն ապահովում են հանրային շահին առնչվող տեղեկատվության մատչելիությունը, որոշումների կայացման գործընթացի թափանցիկությունը և այդ գործընթացում քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը:
. Կոռուպցիոն իրավախախտումների կանխարգելում։ Առաջնահերթ և պարտադիր է ապահովել կոռուպցիոն իրավախախտումներ ծնող և դրանց նպաստող նախադրյալների վաղ բացահայտումը և ժամանակին չեզոքացումը:
. Համագործակցություն և համաձայնեցում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործընթացին ներգրավված ինստիտուտները պետք է սերտորեն համագործակցեն`
ապահովելով նպատակների և դրանց նվաճմանն ուղղված միջոցառումների միասնական սահմանումը և համատեղ իրականացումը:
. Հանրային-մասնավոր գործընկերություն։ Անհրաժեշտ է ապահովել կոռուպցիայի դեմ ձեռնարկվող կանխարգելիչ կոնկրետ միջոցառումների իրականացմանը
քաղաքացիական հասարակության և գործարար հանրության ներգրավվածությունը1:
Վերոնշյալ սկզբունքները կենսագործելու համար անհրաժեշտ է հստակեցնել
ոլորտում հանրային իրազեկման համար պատասխանատու սուբյեկտների շրջանակը։ Գտնում ենք, որ մինչդատական վարույթի ընթացքում դատախազական
մարմինները՝ որպես հսկողական լիազորություններ իրացնող միակ կառույց, պետք
է հանդես գան տեղեկատվության տրամադրման հիմնական պատասխանատուի
դերում՝ չբացառելով նաև վարույթ իրականացնող մարմինների պատասխանատվությունը։ Վերոնշյալը պայմանավորված է նաև այն կարևոր հանգամանքով, որ վիճակագրությունը և վերլուծությունը հանրային իրազեկման առումով նպատակահարմար է կենտրոնացնել ողջ նախնական քննության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող մարմնում։ Սա կբարձրացնի նաև պետական մարմնի պատասխանատվությունը, ինչպես նաև հասարակական հատվածի ներկայացուցիչների համար կվերացվեն բյուրոկրատական քաշքշուկները՝ հանրային հետքրքրություն ներկայացնող տեղեկատվությունը կոնկրետ սուբյեկտից հայցելու և ստանալու գործում։
Կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով քննության ընթացքում իրազեկման պատասխանատու սուբյեկտի ամրագրման գործընթացը կախված է այդ
գործերով քննություն իրականացնող մարմնի կազմակերպական կառուցվածի
հստակեցմամբ։ Մասնավորապես՝ այս առումով ներկայումս քննարկվում է բազմաֆունկցիոնալ և տարանջատված (կանխարգելիչ և իրավապահ գործառույթների
տարանջատման սկզբունքով) մոդելներով այդ մարմինների կազմավորման հիմնախնդիրը։ Քննարկման փուլում է նաև կոռուպցիոն գործերի քննությունը մեկ կամ
մեկից ավելի իրավապահ մարմիններին վերապահելու խնդիրը։ Այս առումով հատկանշական է, որ քննարկվող տարբերակներում ներառված է նաև օպերատիվ-հետախուզական, նախաքննական գործառույթների կենտրոնացումը մեկ մարմնի
ձեռքում մոդելը, որն իրացվել է Արևելյան Եվրոպայի երկրներում, ինչպես օրինակ՝
Ուկրաինա, Ռումինիա և այլն։ Տեղեկատվության մատչելիության առումով խնդիրը
առավել քան կարևոր է, քանի որ և՜ օպերատիվ-հետախուզական, և՜ նախաքննական տվյալները կարող են հայցվել մեկ մարմնից։

1

https://www.u4.no/publications/corruption-risk-research-funding.pdf, Corruption risks in
research funding in developing countries, By Ortrun Merkle.
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Մինչև համապատասխան փոփոխությունների վերաբերյալ հայեցակարգային
հիմնադրույթների մշակումն ու հիմնավորումը գործող տարբերակի պարագայում
որպես պատասխանատու սուբյեկտ դարձյալ պետք է արձանագրել դատախազական մարմիններին։
Վերոգրյալը հիմք է տալիս կատարել հետևյալ առաջարկները․
1. Նախնական քննության ոլորտում տեղեկատվության տրամադրման կամ իրազեկման հիմնական պատասխանատու սուբյեկտի ամրագրում (դատախազություն),
2. Օրենսդրական փոփոխությունների ճանապարհով նախաքննության գաղտնիք չհանդիսացող տեղեկատվության շրջանակի ամրագրում,
3. Կոռուպցիոն գործերով օրենսդրորեն հանրային իրազեկման ժամկետների
պարբերականության սահմանում։
Այս փոփոխությունները ենթադրում են ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում, «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքում համապատասխան փոփոխություններ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քննարկման
փուլում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծը՝ նպատակահարմար է նախագծով կարգավորել այն՝ հետագա փոփոխություններից խուսափելու
նպատակով։

МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ К
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЛЕДСТВИЯ
Айк Мартиросян
Доцент кафедры теории и истории государства
и права ЕГУ, кандидат юридических наук

_____________________________
На этапе предварительного следствия вопрос защиты прав человека в
настоящее время является наиболее важным вопросом, так как конфиденциальность предварительного расследования и свобода информации находятся в
противостоянии на этом этапе уголовного расследования. В связи с этим крайне
важно уточнить сферу конфиденциальности предварительного расследования, с
тем чтобы право на свободу информации на данном этапе не было формализовано и создовались основания для его реализации.
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PUBLIC OVERSIGHT MECHANISMS AND THE
APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PUBLICITY TO THE
ACTIVITIES OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION
BODIES
Hayk Martirosyan
Docent at the YSU Chair of Theory and History of State and Law,
Candidate of Legal Sciences

_________________________________
At the stage of the preliminary investigation, the issue of human rights protection
is currently the most important issue, as the confidentiality of the preliminary
investigation and the freedom of information are at that stage of the criminal
investigation. In this regard it is extremely important to clarify the scope of the
confidentiality of the preliminary investigation so that the right to freedom of
information at this stage is not formally formalized and the basis for its realization.
Բանալի բառեր – խոսքի ազատություն, մարդու իրավունք, հիմնական իրավունք,

անօտարելի
իրավունք

իրավունք,

հաղորդակցություն,

տեղեկատվություն,

անքակտելի

слова: свобода слова, права человека, основные права,
неотъемлемые права, неотчуждаемые права, коммуникация, информация
Key words: freedom of speech, human rights, fundamental rights, inalienable
rights, indefeasible rights, communication, information
Ключевые
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ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «BIG DATA» В
ИЗУЧЕНИИ И ИЗМЕРЕНИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Татьяна Молчанова
кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры криминологии
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
_______________________________

«Большие данные диктуют три основных шага к новому образу мышления.
Первый - это способность анализировать все данные, а не довольствоваться их
частью или статистическими выборками. Второй - готовность иметь дело с
неупорядоченными данными в ущерб точности. Третий - изменение образа
мыслей.»
Виктор Майер Шенбергер, Кеннет Кукьер
Криминологические исследование - это изучение и измерение реальных механизмов противоправного поведения, которое в современных реалиях редко
становится основой для формирования и развития должной уголовной политики.
На сегодня, развитие количественной криминологии невозможно без одновременного и связанного развития качественно новых теоретических исследований. Подобного рода исследования многообразны, высокопрофессиональны и
позволили сформироваться большому количеству научных направлений. В то же
время данные, на которые опираются эти исследования, либо основаны на
достаточно ограниченной ведомственной статистике, не дающей возможность
проводить полномерный качественный анализ, либо на альтернативных способах сбора данных о преступлениях (анкетирование, интервьюирование, выборочные исследования и т.д.).
Между тем в основе любой правоохранительной деятельности государства
должна быть грамотно сформулированная уголовная политика, включающая в
себя: знание и понимание того, что происходит с противоправным поведением;
сформулированная позиция государства и общества к тем или иным формам
криминального поведения; понимание, какими средствами необходимо осуществлять предупреждение преступности (как на уровне общего, специального,
индивидуального) для каждого вида преступности, в том числе какими возможностями (прежде всего, ресурсными) располагает существующая правоохранительная система.
Изучение и понимание организованной преступности в сфере экономической деятельности в России крайне неопределенно с позиций количественного и
качественного измерения. Это, безусловно, ограничивает возможности противодействия данному виду преступности.
Сегодня не имеется каких-либо достоверных параметров оценки именно
этого вида преступности. Статистическое измерение организованной преступности в сфере экономической деятельности основаны на различные рода отчетах о преступлениях (официальная статистика), где в качестве квалифицирую-
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щего признака указано совершение преступления «в составе организованной
преступной группы» или «преступного сообщества». Другие данные показывают
ее измерение путем суммирования данных оперативного учета субъектов оперативно-розыскной деятельности.
Криминологическое изучение организованной преступности в сфере экономической деятельности находится в основном на характерном для каждой науки
уровне - описания практики противодействия организованной преступности и основных факторов, ее порождающих. Следует отметить, что организованная
преступность в сфере экономической деятельности, это особый вид преступности в ее изучении и измерении, который характеризуется высокой латентностью. Статические данные, сформированные на выявленных фактах демонстрируют незначительный удельный вес лиц, совершивших преступления в составе организованной группы и преступного сообщества в сфере экономической
деятельности.
Степень достоверности информационных источников по изучаемым
преступлениям, отдельные проблемы практики выявления и расследования
преступлений, совершенных организованной преступной группой и преступным
сообществом в сфере экономической деятельности позволяет утверждать, что
использовать только их для измерения, прогнозирования и предупреждения не
представляется нецелесообразным и объективным, ввиду их ограниченной информативности.
Современные средства статистического сбора, обработки, анализа данных
представлены в разнообразном виде. Определяющими и составляющими, без
сомнения, являются информационные технологии. В системе разнообразия информационных технологий особое место занимают – большие данные (big data).
Большие данные (big data) - это сбор, хранение, оцифровка, обработка и
представление в удобном для пользователя виде всей совокупности сведений о
тех или иных событиях, процессах, явлениях и т/п. Ключевым в больших данных
является то, что они позволяют работать именно со всей информацией в режиме онлайн. Данный термин применяется для различных данных, многие из которых характеризуются не только большим объемом, но и вариативностью, высокой скоростью накопления, естественным способом создания и особыми процессами, необходимыми для анализа и статистического вывода.
Совсем недавно большие источники данных стали обрабатываться с целью
нахождения взаимосвязей в экономических и социальных системах, где ранее
при помощи опросов, экспериментов и этнографических наблюдений выводились заключения и строились всевозможные прогнозные тенденции. Большой
объем данных связан с постоянно увеличивающимся числом инструментов для
сбора данных (например, ресурсы социальных сетей, мобильные приложения,
сенсорные устройства), а также с увеличивающейся возможностью хранить и передавать такие данные, связанной с последними усовершенствованиями накопителей информации и компьютерных сетей.
Многообразность относится к множеству форматов, в которых могут существовать большие данные. Помимо структурированных баз данных, существуют
большие потоки неструктурированных документов, изображений, сообщений
электронной почты, видео, связей между устройствами и прочей информации,
что создает разнородную по своему составу совокупность наблюдений. Одним
из следствий такого многообразия данных является то, что их структурирование
и сведение требует значительных усилий, и потому эта задача становится основной в работе с большими данными. Исследователи располагают разнообразными источниками больших данных, например, данные социальных сетей (в том
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числе поиск слов в комментариях или хежтегах), персональные данные (например, данные с отслеживающих устройств), сенсорные данные, данные транзакций, административные данные и т.д.
В мире «больших данных» мы можем проанализировать огромное количество
данных, а в некоторых случаях - обработать все данные, касающиеся того или иного явления, а не полагаться на случайные выборки. «Используя все данные, мы получаем
более точный результат и можем увидеть нюансы, недоступные при ограничении
небольшим объёмом данных. Большие данные дают особенно чёткое представление о деталях подкатегорий и сегментов, которые невозможно оценить с помощью выборки1».
Определяющий вектор этом направлении изучения и применения в нашей
стране уже имеется. Так, например, создаются электронные учёты, реестры, оптимизируются всевозможные государственные услуги и способы аутентификации человека в них, развивается интернет-банкинг. В государственном регулировании используются облачные информационные сервисы и новые формы коммуникаций государственных органов. Источники документов переводится из бумажного в цифровой электронно-реестровый вид.
Применение цифровых технологий открывает значительные перспективы
для предупреждения преступности, в том числе и для организованных ее форм.
В связи с этим, измерять и анализировать организованную преступность необходимо
в рамках цифровой криминологической обстановки. Цифровая криминологическая обстановка - это пространственно-временная информационная модель на
основе сочетания структурированных и не структурированных данных о преступлении, административных правонарушениях, лицах, совершивших правонарушения, потерпевших, географии и характера преступности и иных связанных с ними
данных. Для статистического анализа цифровой криминологической обстановки
используется комплексная система показателей. Ее изучение позволит по-иному
оценить качественные и количественные параметры преступлений, совершенных
в составе организованной группы или преступного сообщества в сфере экономической деятельности.
Одной из проблем, с которой сталкиваются органы внутренних дел состоит в
том, что многие имеющиеся данные о криминологической обстановке содержаться на бумажных носителях и не интегрируются с иными сетевыми базами
данных. Это делает практически невозможным оперативное и автоматическое
установление преступных социальных связей в онлайн режиме. В этой связи,
главным становится не столько умение строить выборку и выбирать правильный
метод изучения, сколько знание того, как собрать и обработать объективные данные о преступности.
В последнее десятилетие в странах, где активно развивается цифровая революция, происходит интенсификация практики использования вычислительных
и интеллектуальных методов анализа данных при изучении организованной
преступности.
Так, участники нескольких крупных криминологических конференций, состоявшихся в 2011-2016 гг. в странах ЕС, Великобритании, США, Японии и Сингапуре
сформировали междисциплинарную коалицию «За общедоступные криминальные
данные». Коалиция была создана на Конференции по современным методам анализа деструктивных процессов, состоявшаяся в Институте сложности в Санта Фе в
2016 г. Представители 36 университетов со всех континентов, 25 компаний-провай1

Шенбергер В. М., Кукьер К. Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем,
работаем и мыслим. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. С.240
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деров и брокеров данных, включая «фабрики мысли Google, Facebook и Amazon», и
др. пришли к выводу о том, что необходимо произвести глобальную инвентаризацию
университетов, других научных, учебных и общественных организаций, регулярно
проводящих обследования и полевое изучение вопросов организованной преступности.
Главной задачей является формирование пополняемого в режиме онлайн глобального банка структурированных и неструктурированных данных по организованной преступности. Участники коалиции предполагают использовать этот банк как для
количественной оценки качества государственных и международной криминальной
статистики, так и в качестве массива данных, на которых будут отрабатываться наиболее эффективные методы интеллектуального анализа структурированной и неструктурированной информации.
За последние несколько лет правоохранительным структурам удалось выяснить, как и когда использовать «большие данные». Практическая реализация в
основном пока используется для прогнозирования и предупреждения уличной
преступности. Так, коллектив кафедры криминологии университета Пенсильвании разработала алгоритм на базе отчетов из местных полицейских округов,
способный спрогнозировать, кто станет жертвой убийства. Исследователи объединились с полицией, чтобы предупредить потенциальных жертв и помочь им
защитить себя.
Самой известной компанией, специализирующейся на прогнозировании
преступлений, является Palantir - это частная американская компания, разработчик программного обеспечения. Разработанное Palantir специализированное решение способно собрать в систему самую разную информацию (данные ДНК, записи систем видеонаблюдения и телефонных переговоров), отслеживать передвижения по номерным знакам арендованных машин и многое другое. Все, что
предлагает данный алгоритм - это выявить наиболее опасные районы, а также
время, в которое они наиболее опасны, чтобы направить бюджетные средства
на улучшение ситуации: например, на установку камер наблюдения, на увеличение или снижение количества полицейских, патрулирующих исследуемую область. Постоянные клиенты Palantir – это ЦРУ, ФБР, Минобороны США, Командование спецопераций США, полицейские департаменты Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.
Основа программной технологии Palantir - это визуализация больших массивов данных из разнородных источников, позволяющая пользователям без технической подготовки находить взаимосвязи между объектами, обнаруживать совпадения между объектами и событиями вокруг.
Общеизвестным фактом является то, что Агентство национальной безопасности США применяет технологии такие данные, чтобы предотвратить террористические акты. Другие ведомства так же задействуют подобную прогрессивную методологию, чтобы предотвращать иные преступления. Так, например, Департамент полиции Лос-Анджелеса применяет собственную аналитическую
систему. Она занимается тем, что обычно называют проактивной охраной правопорядка. Используя отчеты о преступлениях за определенный период времени,
алгоритм определяет районы, где вероятность совершения правонарушений является наибольшей. Система отмечает такие участки на карте города небольшими красными квадратами и эти данные тут же передаются в патрульные машины.
Полицейские Чикаго используют технологии «больших данных» немного другим образом. У них имеется специальный алгоритм, который направлен на очерчивание «круга риска», состоящего из людей, которые могут оказаться жертвой
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или участником вооруженного нападения. По информации газеты The New York
Times, данный алгоритм присваивает человеку оценку уязвимости на основании
его криминального прошлого (аресты и участие в перестрелках, принадлежность
к преступным группировкам). Разработчик системы уверяет, что в то время как
система изучает криминальное прошлое личности, она не учитывает второстепенных факторов вроде расы, пола, этнической принадлежности и месторасположения человека. Данный алгоритм предлагает выявить наиболее опасные районы, а также время, в которое они наиболее опасны, чтобы направить бюджетные средства на улучшение ситуации: например, на установку камер наблюдения, на увеличение или снижение количества полицейских, патрулирующих исследуемую область.
Таким образом, использование открытых данных и данных о преступлениях
позволяют повысить эффективность предупреждения преступности. Европейский союз сейчас занимается подготовкой специальных норм законодательства
для того, чтобы иметь возможность получать информацию от компаний об их
пользователях, если те являются преступниками или подозреваются в совершении преступлений. Речь идет, прежде всего, о выдаче информации, которая хранится на серверах вне ЕС. Данные о разного рода правонарушителях раскрываются во многих случаях и сейчас, но только в том случае, если сервера с этой
информацией расположены в юрисдикции ЕС1.
Одной их прогрессивных и эффективных систем обработки информации
является система ePOOLICE (early Pursuit against Organized crime using
envirоnmental scanning, the Law and Intelligence systems). Система сканирования данных, изучающая страницы сайтов, электронную переписку, полицейскую
информацию в поисках свидетельств деятельности организованной преступности
и для оценки риска проявления нелегальной активности. Для формального анализа организованной преступности используется видео-, текстовый контент и финансовые данные.
По мнению специалистов, «цифровые границы» становятся сейчас все более сложной проблемой. В частности, потому, что крупные компании работают с
облаками, разного рода сервисами, данные которых хранятся по всему миру. Таким образом, информация о каком-либо человеке, клиенте такой организации,
может храниться вовсе не в стране, где живет этот человек, а на сервере, который находится в другой точке мира. И это усложняет работу правоохранительных органов, поскольку далеко не каждая компания согласится выдать данные о
своем клиенте, если они хранятся в иной юрисдикции.
В Италии группа информатиков-добровольцев запустила в 2013 г. сайт под
названием Mafialeaks. Его целью является распространение информации об организованной преступности в стране. Согласно идее создателей, на страницах
портала можно анонимно публиковать данные о преступниках без опасения за
собственную безопасность. Как полагает команда создателей сайта, таким образом жертвы мафии или бывшие преступники, а также «доверенные лица» смогут
предоставить ценную информацию, которую при других обстоятельствах они бы
не сообщили из страха. Представители судебной власти Италии приветствовали
эту инициативу, поскольку это хорошая возможность распространять информацию и «разрушить, таким образом, стену молчанию, окружающую организованную преступность». При этом прообразом для этого сервиса послужил сайт
WikiLeaks, созданный в 2006 году Джулианом Ассанджом для сбора конфиден1

ЕС хочет заставить компании по всему миру раскрывать данные пользователей,
связанных с преступлениями. 26 февраля 2018https://habr.com/ru/
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циальной информации.
Измерение организованной преступности в сфере экономической деятельности входит в новую фазу своей трансформации и требует иного теоретического осмысления. В связи с этим, главной задачей современного изучения преступности является формирование пополняемого в режиме онлайн глобального банка структурированных и неструктурированных данных по организованной
преступности в сфере экономической деятельности. Это также вполне обосновано потребностью изучения и использования больших данных в криминологическом прогнозировании, а также в теории и практике предупреждения преступности. Неэффективность традиционных методов изучения преступности (статистическое наблюдение и описание такого наблюдения, выявление логических
ошибок, допущенных законодателем и соответственно правоприменителем)
формирует гиперлатентность и механизмом искусственного контроля над
преступностью.
Имеющиеся законодательные инструменты содержаться в Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, реализуются в мероприятиях программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Основные направления обеспечения информационной безопасности в области государственной и общественной безопасности определены «Доктриной
информационной безопасности Российской Федерации№, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации № 646 от 5 декабря 2016 г. В отраслевых ведомственных документах обозначается значимость повышения эффективности
противодействия преступности, использующей информационные технологии.
В государственной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» предусмотрено «внедрение в служебную деятельность новых информационных технологий», эти технологии направлены на фиксацию и раскрытие преступлений.
За последние несколько лет создан необходимый инструментарий поиска, обработки и анализа различных данных, сведений и знаний. Полученный эмпирический материал с использованием информационных технологий позволит использовать его для прогнозирования и предупреждения организованной преступности в сфере экономической деятельности и должен стать приоритетным направлением в деятельности правоохранительных органов.
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«ՄԵԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ» ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ, ԱՅԴ
ԹՎՈՒՄ՝ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ
Մոլչանովա Տատյանա Վիտալիի
Մոսկվայի Ռուսաստանի Վ. Յա Կիկոտի անվան ՆԳՆ
համալսարանի կրիմինոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու
_______________________________

Հոդվածը նվիրված է «Մեծ տվյալների» մեթոդի կիրառմանը հանցավորության
ուսումնասիրության, այդ թվում՝ տնտեսական գործունեության ոլորտում կազմակերպված հանցավորության բնագավառում:
Ժամանակակակից կրիմինոլոգիան և հանցավորության հակազդեցության
պրակտիկան պայամանավորում են գոյություն ունեցող մեթոդների հրատապ իմաստավորման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև հանցավորության ուսումնասիրության ավանդական մեթոդների շրջանակներից դուրս գալու հնարավորությունների
փնտրտուքը:
Պետական վիճակագրական հաշվետվողականության՝ գոյություն ունեցող ձևերը փաստում են լոկ առանձին հանցագործությունների կատարումը կազմակերպված հանցավոր խմբի կազմում, բացառիկ դեպքերում՝ հանցավոր հանրության
կազմում:
Կազմակերպված հանցավորության մակարդակի չափման պաշտոնական պետական վիճակագրության օգտագործումը դրանց գնահատման մեջ ծնում է բազմաթիվ աղավաղումներ: Մեր օրերում նկարագրվող կրիմինոլոգիական հիմնախնդիրը չունի իր ժամանակակից վիճակի փաստացի գնահատումը: Դա
պայմանավորված է, առաջին հերթին, վիճակագրական չափելիության, տեխնոլոգիայի, տեղեկատվության հավաքման և վերլուծության հատուկ բարդությամբ:
Վերջին տասնամյակներում այն երկրներում, որոնցում տեղի է ունենում թվային էվոլյուցիա, ծագում է կազմակերպված հանցավորության հաշվողական և մտավոր մեթոդների հետաքրքրության ինտենսիվացում: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կառուցվածքում դա մեծ տվյալներն են (big data): Տվյալների հավաքման
և վերլուծության, դրանց փոխանակման տեխնոլոգիաների զարգացումը, գործընթացների կառավարումը հնարավորություն են տալիս նոր մակարդակում չափելու
հանցավորությունը:
Ներկայացված հոդվածում ցույց է տրված կառուցվածքային և ոչ կառուցվածքային տվյալների մեծ ծավալի օգտագործման, ինչպես նաև կազմակերպված հանցավորության որակական պարամետրերի գնահատման անհրաժեշտությունը:
Սա նշանակալի հնարավորություններ է ընձեռում կազմակերպված հանցավորության փոփոխության կանխատեսելի միտումների ձևավորման գործում մեծ
տվյալների, ինչպես նաև կազմակերպված հանցավորության կանխման տեսությունում և պրակտիկայում նոր տեխնելեգիաների օգտագործման համար:
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The article is devoted to the possibility of using the method of "Big data" in the
study of crime, including organized crime in the field of economic activity.
Modern criminology and the practice of combating crime necessitate a critical
understanding of existing methods, and finding ways to go beyond the traditional
methods of studying crime. The existing forms of state statistical reporting record only
the Commission of certain crimes as part of an organized criminal group, in
exceptional cases as part of a criminal community.
The use of official state statistics to measure the level of organized crime creates
many distortions in its assessment. At present, the described criminological problem
has no actual assessment of its current state. This is primarily due to the particular
complexity of static measurement, technology of data collection and analysis.
The last decade in countries where there is a digital evolution, there is an
intensification of interest in the problem of computational and intellectual methods of
analysis of organized crime. In the structure of information technology is big data (big
data). The development of technologies for data collection and analysis, data
exchange and process management allows measuring crime at a qualitatively new
level.
The article describes the need to use a large amount of structured and
unstructured data in the study and evaluation of quantitative parameters of organized
crime. This provides significant opportunities for the use of big data in the formulation
of predictive trends in organized crime, as well as the use of new technologies in the
theory and practice of prevention of organized crime.
Բանալի բառեր – կազմակերպված հանցավորություն, տնտեսական գործունեության ոլորտ, մեծ տվյալներ, կառուցվածքային և ոչ կառուցվածքային տվյալներ, վիճակագրական տվյալների չափում և գնահատում, լատենտություն, տնտեսական գործունեության ոլորտում հանցավորության ուսումնասիրման մեթոդներ,
կազմակերպված հանցավորության կանխատեսում և կանխարգելում
Ключевые слова: организованная преступность, сфера экономической
деятельности, большие данные, структурированные и неструктурированные
данные, измерение и оценка статистических данных, латентность, методы
изучения преступности, прогнозирование и предупреждение организованной
преступности в сфере экономической деятельности
Key words: organized crime, sphere of economic activity, big data, structured and
unstructured data, measurement and evaluation of statistical data, latency, methods of
studying crime, forecasting and prevention of organized crime in the field of economic
activity
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ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ՀԱՆՑԱՆՔ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՆՁԻ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԸ
ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՐՈՒՑՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ
Տիգրան Ղազարյան
ԵՊՀ քրեական դատավարության և
կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
_______________________________

Գործող քրեադատավարական կարգավորումների համաձայն՝ քրեական գործ
հարուցելու առիթի և հիմքերի առկայության դեպքում դատախազը, քննիչը, հետաքննության մարմինը որոշում են կայացնում քրեական գործ հարուցելու մասին:
ՀՀ քրեական դատավարությունում քրեական գործը հարուցվում է քրեական օրենսգրքով չթույլատրված, ենթադրաբար կատարված հանցակազմի հատկանիշներ պարունակող արարքի (արարքների) կապակցությամբ, այլ կերպ` փաստի առթիվ, իսկ անձի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու ինստիտուտ ՀՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքով նախատեսված չէ: Հետևաբար քրեական գործ հարուցելու մասին որոշումը օրենքին համապատասխան կայացնելու դեպքում որևէ
անձի իրավունքները և օրինական շահերը չեն խախտվում:
Չնայած դրան՝ իրավակիրառ պրակտիկայում քրեական գործ հարուցելու որոշման մեջ հաճախ որպես հանցագործություն կատարող մատնանշվում է որոշակի անձ, ընդ որում որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշման կամ նույնիսկ մեղադրական դատավճռին բնորոշ հաստատական ձևակերպումներով՝ առաջացնելով
կոնկրետ իրավական հետևանքներ այդ անձի համար։ Ուստի քրեական վարույթ
նախաձեռնելու փուլի ուսումնասիրման համատեքստում կարևոր է անդրադառնալ
նաև ներկայացված խնդրի քննությանը:
Նախևառաջ անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածով օրենսդիրը հստակ սահմանել է «քրեական գործ»,
«քրեական հետապնդում» և «քրեական հետապնդման հարուցում» հասկացությունները։ Այսպես, քրեական գործը քրեական հետապնդման մարմնի կողմից իրականացվող առանձին վարույթն է` քրեական օրենսգրքով չթույլատրված մեկ կամ
մի քանի ենթադրաբար կատարված արարքների կապակցությամբ (6-րդ հոդվածի
1-ին մասի 2-րդ կետ): Միևնույն ժամանակ քրեական հետապնդումը բնորոշել է որպես այնպիսի դատավարական գործողությունների համակցություն, որոնք իրականացնում են քրեական հետապնդման մարմինները, իսկ նույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում տուժողը, նպատակ ունենալով բացահայտել քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքը կատարած անձին, վերջինիս մեղավորությունը
հանցանքի կատարման մեջ, ինչպես նաև ապահովել այդպիսի անձի նկատմամբ
պատժի և հարկադրանքի այլ միջոցներ կիրառելը (6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 17-րդ
կետ), իսկ քրեական հետապնդման հարուցումը քրեական հետապնդման մարմնի
որոշումն է անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու, ինչպես նաև մինչև այդ նրան
ձերբակալելու կամ նրա նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու մասին (6-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 18-րդ կետ):
Վերոգրյալ հասկացությունների համակարգային վերլուծությունը վկայում է այն
մասին, որ քրեական գործի հարուցմամբ սկսվում է քրեադատավարական այն վարույթը, որի շրջանակներում իրավասու մարմինն իրավունք է ստանում ձեռնարկել
օրենքով նախատեսված բոլոր միջոցառումները հանցագործությունը և այն կատարած անձանց բացահայտելու ուղղությամբ։ Միայն քրեական գործ հարուցելուց հետո է վարույթն իրականացնող մարմինն օժտվում քննչական և դատավարական
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գործողություններ կատարելու ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված լայն լիազորություններով և իրավունք ստանում միջամտելու անձանց իրավունքներին և օրինական շահերին, անհրաժեշտության դեպքում՝ նրանց նկատմամբ կիրառելու դատավարական հարկադրանքի միջոցներ և այլն: Այլ կերպ՝
քրեական գործ հարուցելու մասին որոշումը իրավաբանական փաստ է, որը նշանավորում է կոնկրետ քրեական գործի քննության սկիզբը1:
Այսպիսով, քրեական գործի հարուցելու մասին որոշմամբ՝
ա) պաշտոնապես ազդարարվում է հանցագործության, դրա հանգամանքների
բացահայտման, այն կատարած անձանց մերկացմանն ուղղված՝ պետական մարմինների գործունեության սկիզբը,
բ) դրվում է այն իրավական հիմքը, որը թույլ է տալիս օրենքով նախատեսված
դեպքերում և օրենքով սահմանված կարգով սահմանափակել անձանց իրավունքներն ու օրինական շահերը, հարկադրանք կիրառել նրանց նկատմամբ և այլն:
Օրենսդիրը ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 182-րդ հոդվածում
սահմանել է քրեական գործ հարուցելու որոշման ձևին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները: Մասնավորապես ամրագրվել է, որ քրեական գործ հարուցելու մասին որոշման մեջ պետք է նշվեն քրեական գործ հարուցելու առիթն ու
հիմքը, քրեական օրենքի այն հոդվածը, որի հատկանիշներով հարուցվում է քրեական գործը, հանցագործությունից տուժած անձը, հարուցելուց հետո՝ գործի ընթացքը և այլն։
Վերոգրյալ քրեադատավարական իրավանորմերի վերլուծությունից կարող
ենք հանգել հետևության, որ քրեական գործ հարուցելու մասին որոշման մեջ ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի մասին որևէ նշում կատարելու պահանջ նախատեսված չէ: Դրա պատճառը ոչ միայն այն է, որ քրեական գործ հարուցելու մասին որոշման նշանակություն անձին կարգավիճակ տալը կամ մեղադրանք առաջադրելը չէ, այլ նաև այն, որ այդ որոշման կայացման համար ապացույցների որոշակի ծավալ օրենքով չի պահանջվում: Ավելին, այդ փուլում ապացուցումն իրականացվում է միայն քրեական գործ հարուցելու համար անհրաժեշտ հիմքերի (առավելապես օբյեկտիվ կողմի առերևույթ առկայությունը) բավարարությունը պարզելու
նպատակով, այլ ոչ թե ենթադրաբար հանցանք կատարած անձին կարգավիճակ
տալու կամ մեղադրանք առաջադրելու համար:
Տեղին է հիշատակել նաև Վ.Մ. Բիկովի դիրքորոշումն առ այն, որ հանցագործության մասին հաղորդման ստուգումը որպես հետաքննության մարմնի, հետաքննիչի, քննիչի և քննչական մարմնի ղեկավարի՝ քրեադատավարական օրենքով կարգավորվող գործունեությունն ուղղված է ապացույցների հավաքմանը,
ստուգմանը և գնահատմանը՝ քրեական գործ հարուցելու կամ մերժելու մասին որոշման համար առիթների և հիմքերի առկայությունը կամ բացակայությունը հաստատելու նպատակով2: Ի.Վ. Օվսյաննիկովի կարծիքով՝ ստուգումը նախատեսված
է հանցագործության վերաբերյալ հաղորդումը գնահատելու համար`հանցագործության հատկանիշները հաստատելու նպատակով 3 : Հանցագործության մասին
հաղորդումն ստուգվում է նախնական տեղեկատվության համապարփակ և օբյեկտիվ ուսումնասիրության, վերլուծության և գնահատման համար: Այս նպատակով
1

Տե՜ս Դիլբանդյան Ս.Ա. Անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության
ապահովումը ՀՀ քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում: ԵՊՀ- ԵՊՀ
հրատ., Եր., 2011, էջ 129:
2
Տե՜ս Быков В.М. Новый закон о порядке рассмотрения следователем и дознавателем
сообщения о преступлении // Российская юстиция. – 2013. – № 5. Էջ 24-30:
3
Տե՜ս Овсянников И.В. Рассмотрение сообщений о преступлениях. Процессуальные и
криминалистические проблемы: научно-практическое и учебное пособие. – М.: Юрлитинформ. – 2010թ., էջ 85:

Государство и право

21

լիազորված պաշտոնատար անձինք իրականացնում են դատավարական և քննչական մի շարք գործողություններ, պարզվում է քրեական գործի քննության և որոշում
ընդունելու համար նյութաիրավական և դատավարական նախադրյալների առկայությունը կամ բացակայությունը:
Ընդգծենք նաև, որ մինչև քրեական գործի հարուցումը ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը դատավարական որոշակի կարգավիճակներ չի առանձնացնում: Անձը այս կամ այն դատավարական կարգավիճակը ձեռք է բերում և համապատասխանաբար դրանից բխող իրավունքներն ու պարտականությունները
ստանձնում է միայն քրեական գործ հարուցվելուց հետո: Ուստի թե՜ մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու և թե՜ քրեական գործ հարուցելու փուլում ապացուցման առարկայի առանձնահատկություններով պայմանավորված` օրենսդիրն այդ փուլում քննչական և դատավարական սահմանափակ թվով գործողությունների կատարում է թույլատրում: Անձին կարգավիճակ տալու կամ մեղադրանք առաջադրելու հիմքերի պարզումը (ամբողջ ծավալով ապացուցում իրականացնելը) արդեն իսկ հարուցված քրեական գործով իրականացվող հետագա վարույթի խնդիր է, որի շրջանակներում թույլատրվում է կատարել քննչական և դատավարական տարբեր գործողություններ, կիրառել դատավարական հարկադրանքի միջոցներ և այլն:
Հիշյալ հարցին անդրադառնալով՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանն արտահայտել է իրավական դիրքորոշում առ այն, որ այն դեպքում, երբ քրեական գործ հարուցելու
մասին որոշմամբ հաստատված է համարվում կոնկրետ անձի կողմից քրեորեն
պատժելի որևէ արարք կատարելու փաստը, այլ խոսքով` քրեական գործ հարուցելու մասին որոշման նկարագրական-պատճառաբանական կամ եզրափակիչ մասերում առկա ձևակերպումներից ուղղակիորեն հետևում է, որ անձը կատարել է քրեորեն պատժելի արարք, քննարկվող որոշումն իրավական հետևանքների առումով
հավասարվում է անձին մեղադրանք առաջադրելու մասին որոշմանը1: Այս եզրահանգումը հիմնված է ինչպես քրեադատավարական գործող իրավակարգավորումների, այնպես էլ «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ նաև՝ Կոնվենցիա) 6-րդ
հոդվածի 1-ին կետում կիրառվող՝ «քրեական մեղադրանք» հասկացության կապակցությամբ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (այսուհետ՝ նաև
Եվրոպական դատարան) կողմից ձևավորված նախադեպային իրավունքի վրա, որի համաձայն՝ «քրեական մեղադրանք» եզրույթը պետք է հասկացվի ոչ թե ձևական
(փաստաթղթային), այլ բովանդակային (գործնական) իմաստով: «Մեղադրանք»
հասկացությունը կարող է սահմանվել որպես իրավասու մարմնի կողմից անձին
պաշտոնապես արված տեղեկացում այն մասին, որ առկա է նրա կողմից քրեորեն
հետապնդելի արարք կատարելու վերաբերյալ ենթադրություն 2 : Այսինքն` անձի
նկատմամբ մեղադրանքի առկայության մասին կարող է վկայել նաև այնպիսի միջոցներ ձեռնարկելը, որոնք ենթադրում են հանցագործության մեջ կասկածանքի
առկայություն, ինչպես նաև էականորեն ներգործում են կասկածվող անձի դրության
վրա3: Ընդ որում, մինչդատական վարույթի նկատմամբ Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվա1

Տե՜ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի՝ 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ ԵԿԴ/0136/11/11
որոշում:
2
Տե՜ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Դևեերն ընդդեմ Բելգիայի (Deweer
v. Belgium) գործով վճիռ, 1980թ. փետրվարի 27, գանգատ թիվ 6903/75, կետեր 44, 46:
3
Տե՜ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Էկլեն ընդդեմ Գերմանիայի (Eckle v.
Germany) գործով վճիռ, 1982թ. հուլիսի 15, գանգատ թիվ 8130/78, կետ 73, Շուբինսկին
ընդդեմ Սլովենիայի (Šubinski v. Slovenia) գործով վճիռ, 2007թ. հունվարի 18, գանգատ թիվ
19611/04, կետ 62, Գ.Կ.-ն ընդդեմ Լեհաստանի (G.K. v. Poland) գործով վճիռ, 2004թ.
հունվարի 20, գանգատ թիվ 38816/97, կետ 98):
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Պետություն և իրավունք

ծի 1-ին և 3-րդ կետերի կիրառման եղանակը պայմանավորված է տվյալ վարույթի
առանձնահատկություններով1:
Անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ նշված խնդիրն ունի ոչ միայն քրեադատավարական, այլ նաև քրեաիրավական հիմքեր։ Մասնավորապես, ՀՀ քրեական օրենսգրքի հատուկ մասով նախատեսված մի շարք հանցագործությունների
համար պարտադիր է հատուկ սուբյեկտի առկայությունը, որի պայմաններում օբյեկտիվորեն անհնար է հարուցել քրեական գործ առանց քրեական հետապնդում իրականացնելու, առանց տվյալ անձի վերաբերյալ տեղեկություններ ներառելու: Օրինակ՝ պաշտոնատար անձի կողմից կաշառք ստանալը, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելը և այլն:
Մատնանշված դեպքերում որպես խնդրի լուծման առավել ընդունելի տարբերակ, որի պայմաններում արդյունավետորեն կկենսագործվի անձի պաշտպանության իրավունքը, կարող է ծառայել վարույթն իրականացնող մարմնի համար քրեական գործ հարուցելու որոշում կայացնելու մասին ենթադրյալ հանցանք կատարած
անձին տեղեկացնելու պարտականություն սահմանելն անկախ այն հանգամանքից,
թե այդ պահին տվյալ անձը քրեադատավարական առումով կարգավիճակ ունի, թե
ոչ: Նշված իրավազորության իրականացումը անհրաժեշտ է նաև տվյալ անձի իրավունքների և օրինական շահերի անհարկի սահմանափակումները կանխարգելելու
տեսանկյունից՝ նպաստելով քրեական գործի լրիվ, օբյեկտիվ և բազմակողմանի
քննությանը: Դրա անհրաժեշտության մասին բազմիցս խոսել է նաև պրոֆեսոր Բ.Յ.
Գավրիլովը2:
Հիշյալ հարցի կապակցությամբ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իրավական դիրքորոշում է ձևավորել այն մասին, որ Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի («ա») ենթակետի դրույթները թելադրում են շահագրգռված անձին
«մեղադրանքի» մասին տեղեկացնելու հարցում ցուցաբերել ծայրահեղ զգուշավոր
մոտեցում: Մեղադրական եզրակացությունը վճռորոշ դեր է խաղում քրեական հետապնդման մեջ. դրա հանձնման պահից մեղադրվող անձը համարվում է իրեն ներկայացված մեղադրանքի փաստական և իրավական հիմքերի մասին պաշտոնապես և գրավոր ձևով տեղեկացված3:
Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ, հանրային շահից
ելնելով, վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է հետևողականորեն պահպանի
մասնավոր և հանրային շահերի միջև ողջամիտ հավասարակշռությունը: Մասնավորապես, առաջարկվող լուծումների համաչափությունը իրավաչափ շահերի հավասարակշռման տեսանկյունից այն է, որ որոշակի գործի շրջանակներում վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է գիտակցի՝ անձի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելիս պարտավոր է լինելու այդ մասին տեղեկացնելու նրան, ինչը կարող է էականորեն խոչընդոտել գործի քննությունը՝ հանգեցնելով նախաքննության շահերի
անտեսմանը: Մյուս կողմից, վարույթն իրականացնող մարմինը պարտավոր է ապահովել, որ արհեստականորեն չսահմանափակվեն անձի իրավունքներն ու օրինական շահերը:
Մասնավորապես, օրենսդիրը նախատեսել է մի շարք քննչական գործողությունների (օրինակ` հեռախոսային խոսակցությունները լսելը, բնակարանի խուզարկությունը և այլն) կատարման հատուկ կարգ՝ ըստ բնույթի և նպատակի, որը թույլ է
1

Տե՜ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Շաբելնիկն ընդդեմ Ուկրաինայի
(Shabelnik v. Ukraine) գործով վճիռ, 2009թ. փետրվարի 19, գանգատ թիվ 16404/03, կետ 52:
2

Տե՜ս Гаврилов Б.Я. Актуальные проблемы защиты конституционных прав и свобод
личности в досудебном производстве: монография. – М.: Академия управления МВД
России, 2012. էջ 252-254:
3
Տե՜ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Կամասինսկին ընդդեմ Ավստրիայի
գործով վճիռ, 1989 թ. դեկտեմբերի 19, գանգատ թիվ 9783/82, կետ 79:
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տալիս ապահովել դրանց անհապաղությունն ու գաղտնիությունը: Ուստի գտնում
ենք, որ այն դեպքերում, երբ քրեական գործի քննության հանրային շահից ելնելով
անհրաժեշտ է, որ ենթադրյալ հանցանք կատարած անձը տեղեկացված չլինի իր
նկատմամբ հարուցված քրեական գործի մասին, ապա արդարացված է, եթե վարույթն իրականացնող մարմինը քրեական գործ հարուցելու մասին որոշման մեջ
զերծ մնա այնպիսի ձևակերպումներից, որոնք կհանգեցնեն այդ մասին ծանուցելու
պարտականություն ի հայտ գալուն: Դա կապահովի հետագա քննչական գործողությունների հանկարծակիությունը, ինչպես նաև կնվազի գործի քննության համար
նշանակություն ունեցող առարկաները, փաստաթղթերը և այլ նյութերը համապատասխան անձանց կողմից ոչնչացնելու կամ թաքցնելու, ինչպես նաև հետախուզվող, հանցագործության մեջ կասկածվող անձանց թաքնվելու հավանականությունը: Միևնույն ժամանակ չեն սահմանափակվի անձի իրավունքներն ու օրինական
շահերը, քանի որ քրեական գործը կհարուցվի փաստի առթիվ, այլ ոչ թե անձի
նկատմամբ:
Վերոգրյալից բացի, Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի («ա») ենթակետի
դրույթները մեղադրյալին իրավունք են վերապահում տեղեկացված լինելու ոչ
միայն մեղադրանքի համար առիթ դարձած նյութական փաստերի, այլ նաև այդ
փաստերի մանրամասն իրավական որակման մասին1:
Եվրոպական դատարանի արտահայտած դիրքորոշմամբ` ներկայացված մեղադրանքի, հետևաբար՝ դատարանի կողմից դրա հնարավոր իրավական որակման մասին մեղադրյալի ճշգրիտ և լրիվ տեղեկացումը քրեական դատավարությունում արդար դատաքննության էական նախապայման է2: Չէ՞ որ Կոնվենցիայի 6-րդ
հոդվածի 3-րդ կետի («բ») ենթակետի մասով բերված բողոքի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանը գտել է, որ («ա») և («բ») ենթակետերը կապված են միմյանց
հետ, և որ մեղադրանքի բնույթի և առիթների մասին տեղեկացված լինելու իրավունքը պետք է դիտել պաշտպանության նախապատրաստության իրավունքի լույսի ներքո3:
Մ.Ս.Ստրոգովիչն իրավացիորեն ընդգծել է, որ այս դեպքում ստեղծվում է օրինականության սկզբունքի տեսանկյունից անորոշ և անթույլատրելի իրավիճակ, այն
է՝ անձը կասկածյալ կամ մեղադրյալ չէ քրեական գործով, սակայն նրա անունը՝ որպես հանցանք կատարողի, ուղղակիորեն մատնանշված է քրեական գործ հարուցելու մասին որոշման մեջ: Ակնհայտ է, որ դա ուղղակիորեն վերաբերում է նրան4:
Նման դիրքորոշում ունի նաև Տ.Ն.Մոսկալկովան, որի կարծիքով հանգամանքները, որոնք հաստատում են, որ հանցագործությունը կատարել է այս կամ այն անձը, ենթակա են դեռևս ապացուցման նախաքննության փուլում 5 : Միաժամանակ
գործնականում որոշ հանցակազմերի դեպքում, ինչպես արդեն նշել ենք, անհնար է
հանցագործության մասին դատողություն անել առանց նշելու ենթադրյալ հանցանք
կատարած անձը, օրինակ, պաշտոնական հանցագործություն կատարելու դեպքում, կալանքի տակ գտնվելու ժամանակ փախուստի դիմելու դեպքում և այլն6:
Համաձայն լինելով այդ դիրքորոշմանը՝ գտնում ենք, որ քրեական գործ հարուցելու մասին որոշման մեջ անձին որպես հանցանք կատարողի մատնանշելիս այդ
1

Տե՜ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Պելիսիերն ու Սասին ընդդեմ
Ֆրանսիայի գործով վճիռ, 1999 թ. ապրիլի 25, գանգատ թիվ 25444/94, կետ 51:
2
Տե՜ս նույն որոշման 52-րդ կետը:
3
Տե՜ս նույն որոշման 54-րդ կետը:
4
Տե՜ս Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. Порядок производства по
уголовным делам по советскому уголовно-процессуальному праву. - М., 1970. էջ 12:
5
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Պետություն և իրավունք

մասին նրան տեղեկացնելն ուղղակիորեն առնչվում է մեղադրյալի (կասկածյալի)
պաշտպանության իրավունքի քրեադատավարական հիմնարար սկզբունքին, որը
նաև Կոնվենցիայով երաշխավորված «զենքերի հավասարության» և ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրությամբ ամրագրված մրցակցության սկզբունքների ապահովման կարևորագույն երաշխիք է։ Մեղադրյալի (կասկածյալի) պաշտպանության
իրավունքը նրան վերապահված դատավարական իրավունքների ամբողջությունն
է, որը նրան հնարավորություն է տալիս հանդես գալու որպես դատավարության
ինքնուրույն սուբյեկտ, լրիվ կամ մասնակիորեն հերքել իրեն վերագրվող հանցանքը
կատարած լինելու պնդումը, ինչպես նաև պաշտպանելու իր իրավունքներն ու օրինական շահերը։ Պաշտպանության իրավունքն անձի համար գործուն «զենք» է՝ դիմակայելու իշխանական լիազորություններով օժտված պետական մարմինների
գործողություններին։ Իր նկատմամբ կայացված քրեական գործ հարուցելու որոշման մասին տեղեկացված լինելն անձի համար առնվազն լրացուցիչ երաշխիք
կստեղծի կրկին դատվելու անթույլատրելիության սկզբունք կիրառելու համար, քանի որ ինքը հնարավորություն կունենա միևնույն փաստական հանգամանքների
պայմաններում իր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու դեպքում ներկայացնելու համապատասխան հակափաստարկներ: Գործող իրավակարգավորումներով զրկված է այս հնարավորությունից, քանի որ օբյեկտիվորեն կարող է չիմանալ քրեական գործ հարուցված լինելու մասին:
Այս համատեքստում պաշտպանության իրավունքը միևնույն ժամանակ քրեական դատավարության խնդիրների, մասնավորապես՝ հանցավոր արարքին վերաբերող պետական իշխանության ինքնիրավ գործողություններից և չարաշահումներից անձի պաշտպանության, ինչպես նաև անօրինական կամ իրավունքների և ազատությունների առանց անհրաժեշտության այլ սահմանափակման չենթարկվելու
սկզբունքի իրացման միջոցներից է։
Հիշյալ հարցի կապակցությամբ Արտիկոյի գործով Եվրոպական դատարանը
նշել է, որ Կոնվենցիան կոչված է երաշխավորելու ոչ թե տեսական և պատրանքային, այլ գործնականում և արդյունավետ իրականացվող իրավունքներ: Դա հատկապես վերաբերում է պաշտպանության իրավունքին1:
Գոյություն ունի նաև հակառակ տեսակետը: Այսպես, Օ.Ա. Զայցևը և Պ.Ա. Սմիռնովը գտնում են, որ անձի անմիջական ներգրավումը քրեադատավարական գործունեության մեջ քրեական գործ հարուցելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում
տեղի չի ունենում2: Չհամաձայնելով դիրքորոշմանը՝ գտնում ենք, որ դրանք արդարացված չեն և չեն բխում «մեղադրանք» եզրույթի դատավարական հստակ մեկնաբանությունից։ Միևնույն ժամանակ չենք կարող հերքել նաև այն փաստը, որ քրեադատավարական գործող կարգավորումների համաձայն՝ քրեական գործ հարուցելու մասին որոշումն ինքնին ենթադրաբար հանցանք կատարած անձին դատավարական կարգավիճակ տալու հիմք չի դառնում: Ուստի գտնում ենք, որ քրեական
գործ հարուցելու որոշման մեջ անձի տվյալները նշելը, այլ կերպ՝ անձի նկատամբ
քրեական գործ հարուցելը վկայում է նրա կողմից հանցագործություն կատարելու
կասկածի առկայության մասին, ուստի բովանդակային տեսանկյունից անձը դառնում է կասկածյալ, քանի որ նրա նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում, սակայն միաժամանակ բացակայում են բավարար հիմքեր տվյալ անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու և դատավարական իրավունքների ամբողջ
համալիրով օժտելու համար:

1

Տե՜ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Արտիկոն ընդդեմ Իտալիայի

(Artico v. Italy) գործով վճիռ, 1980թ. մայիսի 13, կետ 33:
2

Տե՜ս Зайцев О.А., Смирнов П.А. Подозреваемый в уголовном процессе. - М., 2005թ., էջ
65:
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Այդ առիթով Ա.Մ. Լարինը գրել է. «Պարզ չէ, թե նման իրավիճակում քննիչը երբ
է պարտավոր պարզաբանել կասկածյալին նրա իրավունքները, մասնավորապես
ցուցմունքներ տալու կամ չտալու իրավունքը, պաշտպան ունենալու իրավունքը և
այլն, նաև ինչպես ապահովել այդ իրավունքների իրականացումը»1:
Գտնում ենք, որ հիշյալ տարակարծությունները և իրավակիրառ պրակտիկայում առկա խնդիրները հնարավոր է լուծել միայն օրենսդրական նոր կարգավորումներ սահմանելու դեպքում։ Մասնավորապես առաջարկում ենք ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 182-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ դրույթով. «Կոնկրետ
անձի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու դեպքում վարույթն իրականացնող
մարմինը պարտավոր է գրավոր ծանուցել նրա կողմից հանցագործություն կատարելու վերաբերյալ առկա կասկածանքի մասին՝ միևնույն ժամանակ պարզաբանելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված՝ կասկածյալի դատավարական իրավունքներն ու պարտականությունները»:
Անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ, պաշտպանության իրավունքի պատշաճ ապահովման անհրաժեշտությունից բացի, շատ կարևոր է անձի նկատմամբ
քրեական գործ հարուցելիս այդ մասին վերջինիս տեղեկացնելը նաև ՀՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 35–րդ հոդվածի 1–ին մասի 8–րդ կետի մեկնաբանման տեսանկյունից, համաձայն որի՝ «Քրեական գործ չի կարող հարուցվել և քրեական հետապնդում չի կարող իրականացվել, իսկ հարուցված քրեական գործի վարույթը ենթակա է կարճման, եթե՝ (...) անձի նկատմամբ կա նույն մեղադրանքով
քրեական հետապնդում իրականացնելուց հրաժարվելու մասին հետաքննության
մարմնի, քննիչի և դատախազի չվերացված որոշում (…)»: Այս նորմի բովանդակությունից հետևում է, որ անձի նկատմամբ որոշակի մեղադրանքով քրեական հետապնդում իրականացնելուց հրաժարվելու մասին որոշման առկայությունը բացառում է նույն անձի նկատմամբ նույն մեղադրանքով քրեական գործ հարուցելու կամ
քրեական հետապնդում իրականացնելու հնարավորությունը: Այլ խոսքով՝ քանի
դեռ քրեական հետապնդում իրականացնելուց հրաժարվելու մասին որոշումը վերացված չէ, նույն անձը նույն մեղադրանքով քրեական պատասխանատվության
ենթարկվել չի կարող: Ակնհայտ է, որ տվյալ դեպքում անձի վերաբերյալ քրեական
գործ հարուցելու որոշման մասին անձին ծանուցելը կնպաստի մարդու իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանը հնարավոր խախտումներից և կամայականություններից:
Այս համատեքստում առավել առանցքային նշանակություն ունի մեղայականով
ներկայանալու՝ որպես քրեական գործի հարուցման առիթի ուսումնասիրության
հարցը, որի աղբյուրը ենթադրյալ հանցանք կատարած անձն է, որի վերաբերյալ հետագայում հարուցվելու է քրեական գործ:
Քրեադատավարական կարգավորումներից ուղղակիորեն բխում է, որ անձն իրավունք ունի ներկայացնելու ոչ միայն այլ անձանց, այլ նաև իր կողմից կատարված կամ նախապատրաստվող հանցագործության մասին հաղորդում: Երկրորդ
դեպքում այն դիտվում է որպես մեղայականով ներկայանալ, որը Վ.Ա.Լինովսկին
բնորոշում է որպես հաղորդում ինքն իր դեմ2:
Որպես ինքնուրույն առիթ՝ մեղայականով ներկայանալը առանձնացնելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանով, որ այն ունի երկակի բնույթ: Մի դեպքում այն դիտվում է որպես քրեական գործ հարուցելու առիթ, մյուս դեպքում՝ քրեական պատասխանատվությունն ու պատիժը մեղմացնող հանգամանք: Նշված հարցի վերաբերյալ Վ.Ա.Լազարևան նշել է, որ հանցանք կատարած անձի տված բանա1
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վոր կամ գրավոր հաղորդումը, այն է՝ մեղայականով ներկայանալը, դատավարական բնույթի է այնպես, ինչպես կասկածյալի, մեղադրյալի ցուցմունքները1: Համակարծիք լինելով այս դիրքորոշմանը՝ գտնում ենք, որ մեղայականով ներկայանալն
իր բնույթով և բովանդակությամբ կարելի է հավասարեցնել կասկածյալի, մեղադրյալի տված ցուցմունքներին՝ հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ
դրանք քրեական դատավարության հետագա փուլերում անառարկելիորեն հնարավոր է լինելու օգտագործել:
Մեղայականով ներկայանալը քրեադատավարական նշանակություն ունենալ և
որպես քրեական գործի հարուցման առիթ կարող է դիտվել միայն այն դեպքում,
երբ իրավապահ մարմինները տեղյակ չեն հաղորդման մեջ նշված հանցագործության մասին: Վերջին դեպքում մեղայականով ներկայանալը հաղորդում է, որի միջոցով իրավապահ մարմինները տեղեկանում են հանցավոր արարքի մասին:
Վերը շարադրվածից հետևում է, որ եթե անձը մեղայականով ներկայանում է
այն ժամանակ, երբ արդեն գոյություն ունի հարուցված քրեական գործ, ապա նրա
դիմումը չի կարող դիտվել որպես քրեական գործ հարուցելու առիթ, և հետևաբար
չի ունենա քրեադատավարական նշանակություն: Տվյալ դեպքում մեղայականով
ներկայանալը կունենա միայն քրեաիրավական նշանակություն՝ որպես քրեական
պատասխանատվությունն ու պատիժը մեղմացնող հանգամանք:
Գտնում ենք, որ «մեղայականով ներկայանալ» ձևակերպումը ոչ իրավաչափորեն սահմանափակում է դրա բովանդակությունը, մասնավորապես այն դեպքերում,
երբ անձն ի վիճակի չէ ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմին, օրինակ՝ հիվանդության, արտասահմանում գտնվելու և այլ պատճառներով, սակայն գրավոր
դիմում է ներկայացնում, որով հայտնում է իր կողմից նախապատրաստվող կամ
կատարված հանցագործության մասին: Գործող իրավակարգավորումների պայմաններում վարույթն իրականացնող մարմինը օբյեկտիվորեն զրկված է ներկայացված հաղորդումը որպես քրեական գործ հարուցելու առիթ դիտելու հնարավորությունից: Ուստի առաջարկում ենք մեղայականով ներկայանալու փոխարեն ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում սահմանել «մեղայականի մասին դիմում» հասկացությունը, որի դեպքում օրենքով սահմանված կանոնների պահպանմամբ ներկայացված դիմումն արդեն իսկ կդիտվի օրինական առիթ, և դրա հիման վրա կկատարվեն դատավարական համապատասխան գործողություններ: Արդյունքում անձը հնարավորություն կունենա ինչպես անձամբ ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին, այնպես էլ պատշաճ կարգով մեղայականի մասին դիմում հղել՝ առանց ներկայանալու:
Առաջարկվող փոփոխությունը հիմնավոր է նաև այն առումով, որ հանցագործության մասին առիթը գրավոր կամ բանավոր շարադրված փաստաթուղթ է, որում
նկարագրված են ՀՀ քրեական օրենսգրքի հատուկ մասով նախատեսված որևէ
հանցագործության հատկանիշներ: Այսինքն, այդտեղ որևէ կերպ չի կարող ներառվել ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի՝ վարույթն իրականացնող մարմնին ներկայանալը, ինչպես նաև այն չի զրկում նրան քննությունից թաքնվելու հնարավորությունից: Հարկ է հիշել, որ մեղայականի մասին դիմումը ընդամենը քրեական
գործ հարուցելու առիթ է, իսկ հանցավորի հետագա վարքագծի նկատմամբ
քրեաիրավական արձագանքը կարգավորվում է այլ նորմերով, օրինակ՝ բավարար
հիմքերի առկայության դեպքում անձի նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելով և
այլն:
Անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ մեղայականի մասին դիմումը անձը
կարող է ներկայացնել ինչպես երրորդ անձանց, այնպես էլ ուղարկել փոստային
կապի միջոցով, եթե պահպանվել են դրան ներկայացվող պահանջները:
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Մեղայականով ներկայանալու դեպքում առաջնահերթ կարևորություն ունեն իրավասու մարմին ներկայացած անձի իրավունքների և օրինական շահերի ապահովումը, պաշտպանության իրավունքի կենսագործման համար իրական հնարավորություն ընձեռելը, քանի որ անձի նկատմամբ բովանդակային առումով քրեական
հետապնդում է իրականացվում մինչև քրեական գործի հարուցումը: Առաջին հերթին՝ անձը պետք է տեղեկացվի ՀՀ Սահմանադրությամբ և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված՝ մեղադրյալի նվազագույն իրավունքների մասին,
մասնավորապես իր փաստաբանին հրավիրելու (ՀՀ Սահմանադրության 67-րդ
հոդված), լռելու (ՀՀ Սահմանադրության 65-րդ հոդված) իրավունքների մասին: Բացի այդ՝ իրավապահ մարմինը պարտավոր է բացատրել դրա քրեադատավարական և քրեաիրավական հետևանքները, մասնավորապես այն, որ մեղայականով
ներկայանալու մասին կազմված արձանագրությունը կարող է օգտագործվել նրա
դեմ որպես ապացույց քրեական գործի հետագա քննության ընթացքում: Ինչպես
նշում է Ն.Ի.Գազետդինովը, մեղայականով ներկայանալը գործնականում հաճախ
հոգեբանական, երբեմն էլ ֆիզիկական ճնշման արդյունք է1: Նման ճնշումը բացառելու նպատակով պետք է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածով նախատեսել մեղայականով ներկայանալու դեպքում պաշտպանի (փաստաբանի) պարտադիր մասնակցություն, ինչն էականորեն կչեզոքացնի իրավունքի
հնարավոր խախտումների վտանգը և արդյունավետ պաշտպանություն իրականացնելու հնարավորություն կստեղծի:
Մեղայականով ներկայացող անձը պետք է գիտակցի, որ իր կողմից նկարագրված արարքը հանցագործություն է: Իսկ թե իր արարքը ՀՀ քրեական օրենսգրքի
հատուկ մասի որ հոդվածով է նախատեսված, կամ ինչ քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված դրա համար, ապա դա պարտադիր պայման չէ:
Նշենք նաև, որ մեղայականի մասին դիմումը ևս պետք է օրենքով սահմանված
կարգով ստուգվի՝ անկախ այն հանգամանքից, որ ներկայացվել է ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի կողմից: Չպետք է անտեսել նաև, որ տվյալ անձը ևս օգտվում է անմեղության կանխավարկածից, և նա անմեղ է այնքան ժամանակ, քանի
դեռ նրա մեղքը չի հաստատվել դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով: Դեռ ավելին, չեն բացառվում նաև այնպիսի իրավիճակներ, երբ մեղայականով ներկայացած անձը, դիտավորյալ կամ այլ հանգամանքներով պայմանավորված, խեղաթյուրում է իրականությունը՝ ցանկանալով քողարկել իրական մեղավորներին և զերծ պահել նրանց քրեական պատասխանատվությունից, կամ մեղայականով ներկայացել է բռնություն գործադրելու կամ դրա գործադրման սպառնալիքի ազդեցության տակ:
Գտնում ենք, որ մեղայականով ներկայացող անձը ևս պետք է նախազգուշացվի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 333-րդ հոդվածով նախատեսված սուտ մատնության
համար ծագող քրեական պատասխանատվության մասին, եթե իր հաղորդված տեղեկությունները վերաբերում են այլ անձանց կողմից նախապատրաստված կամ
կատարված հանցագործություններին, այդ թվում նաև իր ենթադրյալ հանցակիցներին: Հաղորդման այս մասի նկատմամբ կիրառելի են ոչ թե մեղայականով ներկայանալու, այլ ֆիզիկական անձի կողմից հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնելու կարգը սահմանող կանոնները:
Անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ խնդրո առարկա հարցերի կապակցությամբ համանման իրավակարգավորումներ են նախատեսված նաև ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով, սակայն որևէ կերպ անդրադարձ չի կատարվել ինչպես այն դեպքերին, երբ քրեական վարույթ նախաձեռնելու
մասին արձանագրության մեջ ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի մասին մատ1

Տե՜ս Газетдинов И.Н. О законодательной регламентации поводов и основания для
возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2007. № 20. էջ 19:

28

Պետություն և իրավունք

նանշվում են կոնկրետ տվյալներ, այնպես էլ մեղայականով ներկայանալու՝ որպես
քրեական վարույթ նախաձեռնելու ինքնուրույն առիթի քրեադատավարական առանձնահատկություններին:
Ամփոփելով գտնում ենք, որ գործող իրավակարգավորումներում վերը մատնանշված առաջարկների օրենսդրական ամրագրումն առավել արդյունավետ
կդարձնի քրեական գործի հարուցման փուլում ենթադրյալ հանցանք կատարած
անձանց իրավունքների և օրինական շահերի արդյունավետ կենսագործումը՝ զերծ
պահելով դրանք հնարավոր խախտումներից:

ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЛИЦА
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНИО СОВЕРШИВШЕГО
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Тигран Казарян
Aспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики ЕГУ
________________________________

Согласно действующим уголовно-процессуальным регулированиям, в
случае наличия повода и основания возбуждения для уголовного дела прокурор,
следователь, орган расследования принимают решение возбудить уголовное
дело. В уголовном процессе РА уголовное дело возбуждается по поводу деяния
(деяний) предположительно содержащего их признаки преступления, запрещенного Уголовным кодексом РА, иными словами: по поводу факта, а
возбуждение уголовного дела в отношении лица не предусмотрено в Уголовнопроцессуальном кодексе РА.
Несмотря на это, провоприменительной практике в решении возбуждения
уголовного дела часто указывается конкретный человек, между прочем, в
формулировках типичных для вынесения постановления о привлечении лица в
качестве обвиняемого или даже во время составления обвинительного
постановления, порождая конкретные правовые последствия для лица.
Следовательно, в контексте изучения стадии инициирования уголовного
производства, важно также обратить внимание и на изучние представленной
проблемы.

THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF THE
PERSON ALLEGED TO HAVE COMMITTED A CRIME AT
THE STAGE OF INSTITUTION OF CRIMINAL PROCEEDING
Tigran Ghazaryan
PhD Student at the YSU Chair of Criminal
Procedure and Criminalistics
__________________________

According to the existing criminal-procedural regulations in case of presence of
the circumstances and grounds for initiating a criminal case the prosecutor, the
investigator and the investigative body make a decision to institute a criminal case. In
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Armenian criminal proceeding the criminal case is instituted on the occasion of
supposedly done action (actions) containing crime elements, in other words, on the
fact, but the institute of filing a criminal case against a person is not envisaged by
Criminal Procedure Code of RA.
Despite that, in law enforcement practice in the decision of instituting a criminal
case often a concrete person is mentioned as the committer of the crime, by the way,
using affirmative statements distinctive to the decision of involvement as an accused
or even to the accusatory verdict causing concrete legal consequences for the
mentioned person.
Hence, in the context of the study of initiating criminal proceeding it is important
to refer to research of presented problem too.
Բանալի բառեր – քրեական վարույթ նախաձեռնել, ենթադրյալ հանցանք
կատարած անձ, քրեական գործ հարուցել, դատական վերահսկողություն, կրկին
անգամ դատվելու անթույլատրելիություն
Ключевые слова: инициировать уголовное производство, лицо, предположительно совершившее преступление, возбуждение уголовного дела,
судебный надзор, недопустимость двойного привлечения к уголовной
ответственности
Key words: initiate criminal proceedings, person alleged to have committed a
crime, institution of a criminal case, judicial supervision, acknowledgement of guilt,
criminal prosecution, impermissibility of double jeopardy
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ԾԱՅՐԱՀԵՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՄՈՒՆՔԻ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
Սևակ Պողոսյան
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների
դատախազության ավագ դատախազ
____________________________

Ծայրահեղ անհրաժեշտության ինստիտուտը քրեական իրավունքում հնագույններից է։ Պատմական տեղեկությունները վկայում են, որ հանրային շահերին
հարկադրաբար վնաս պատճառած անձի պատասխանատվությունը բացառող
սկզբունքները ծագել են սովորութային իրավունքի նորմերի ձևական ամրագրման
ժամանակ:
Ավելի արժեքավոր բարիքի պաշտպանության համար վնաս պատճառելու
թույլատրելիության մասին դրույթները հայտնի էին հռոմեական իրավունքին։ Ուլպիանոսի «էդիկտներում» նշվում էր, որ «երկու անհավասար բարիքների միջև կոլիզիայի դեպքում յուրաքանչյուր հայց բացառվում է», «ոչ մի պատասխանատվության չի ենթարկվում նա, ով սեփական ունեցվածքը փրկելու համար ծովն է նետում
ուրիշի ապրանքը» 1 ։ Հին հռոմեական իրավունքը թույլ էր տալիս քանդել տունը
հրդեհի ժամանակ` հետագայում մեղավորի դեմ հայց ներկայացնելով, ուրիշի գույքը ինքնակամ վերցնել դրան սպառնացող վտանգի դեպքում և այլն։ Ծայրահեղ
անհրաժեշտության սկզբունքները կիրառվում էին նաև պարտավորությունների
կատարման անհնարինության դեպքերում2։
Սակայն հին հռոմեական իրավունքում բացակայում էր ծայրահեղ անհրաժեշտության օրենսդրական բնորոշումը։ Դրա ընդհանուր հայեցակարգը կիրառվում էր
միայն գույքային իրավունքների և շահերի պաշտպանության համար։
Ծայրահեղ անհրաժեշտության իրավունքի նկատմամբ ավելի հանգամանալից
մոտեցում էր դրսևորում միջնադարյան կանոնական իրավունքում, համաձայն որի՝
արդարացվում էին այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք էին պատշաճ պայմանների բացակայության դեպքում կրոնական ծիսակատարությունը, եկեղեցական կանոններով արգելված սնունդ ընդունելը (օրինակ` պահքի ժամանակ), տված երդումը խախտելը։ Կյանքի պաշտպանության նպատակով կարելի էր զոհաբերել մեկ ուրիշի ցանկացած այլ բարիք` կյանքը, ֆիզիկական անձեռնմխելիությունը, գույքը։
Նույն նպատակով թույլատրվում էր նաև ցանկացած պարտականության խախտում։ Ծայրահեղ անհրաժեշտության պարագայում օրենքով նախատեսված արգելքները խախտելու համար պատիժ չէր նշանակվում կամ պատիժը մեղմացվում
էր։ Օրինակ` կարիքից դրդված գողությունը պատժվում էր միայն այն կրկնվելու
դեպքում։ Միջնադարյան կանոնական իրավունքում մշակվեցին և գործնական կիրառություն ստացան այնպիսի սկզբունքներ, ինչպիսիք են «Կարիքը օրենք չի ճանաչում», «Այն, ինչ արգելված է օրենքով, թույլատրելի է դարձնում անհրաժեշտությունը», «Անհրաժեշտությունը օրենք չի ճանաչում, և ինքն է իր համար օրենք ստեղծում»3։
Օրենքով պահպանվող բարիքները դրանցից պակաս արժեքներ վնասելու միջոցով պաշտպանելու գաղափարները արտացոլված են նաև հին գերմանական իրավունքում։ Վեսթգոթական օրենքների համաձայն` աղքատը, որը չէր կարողացել
աշխատանք գտնել և իր կամ մերձավորների քաղցը հագեցնելու համար հափշտա1

Տե՜ս Энциклопедия государства и права / под ред. П. И. Стучки. Т. 2, М., 1970, Էջ 389:
Տե՜ս նույն տեղում, Էջ 390:
3
Նույն տեղում, էջ 423։
2

Государство и право

31

կություն էր կատարել, մեղավոր չէր համարվում և պատժի էր ենթարկվում միայն
երրորդ անգամ հափշտակություն կատարելու դեպքում։ Բացի այդ՝ նշվում էր, որ
մոլորվածը կարող է կրակ վառել ուրիշի անտառում, քաղցը հագեցնելու համար
պտուղներ պոկել ու ուտել, հոգնած ձիուն արածեցնել ուրիշի մարգագետնում և
այլն։ Հատկանշական է, որ նման գործողությունները պայմանավորվում էին ոչ թե
ծայրահեղ անհրաժեշտությամբ, այլ գերմանական այն ընդհանուր գաղափարով, որ
համայնքի բոլոր անդամները պարտավոր են օգնել իրար1։
XVII դարում Եվրոպայում ծագեցին բնական իրավունքներն ընդունող գաղափարներ։ Բնական իրավունքի տեսության շնորհիվ տեղի ունեցավ ծայրահեղ անհրաժեշտության գաղափարի հետագա զարգացումը։ Այս հարցին իրենց աշխատություններում անդրադառնում են Հրոցիոսը, Պուֆենդորֆը, Վոլֆը։ Նրանք իրավունքը դիտում են մարդկանց միջև հասարակական հարաբերությունների պայմանագրի արդյունք։ Այս գաղափարի համատեքստում ձևավորվում է այն պատկերացումը, որ ծանր կարիքի ժամանակ առաջանում է գույքի օգտագործման վերաբերյալ նախկին սովորութային իրավունքը։ Ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակում
կատարված գործողությունները բացատրվում են մարդկային թուլությամբ։ Երբ
անհրաժեշտության ճնշումը հասնում է ծայրահեղ սահմանի, և դժվար կացությունից
դուրս գալու այլ ելք չի մնում, քան օրենքը խախտելը, ապա ծագում է բնական իրավունքը, և օրենքը խախտելը տվյալ դեպքում պատժի չի հանգեցնում։
Հուգո Հրոցիոսը գտնում էր, որ մարդկային բնության և մարդու ուժերից վեր է
մշտապես հետևել օրենքներին ու չխախտել դրանք։ Երբ մարդը բնության պահանջների թելադրանքով հանցանք է կատարում, չպետք է պատժվի։ Եթե մարդը
չի կարող այլ կերպ փրկել իր կյանքը, քան ուրիշին վնասելով, ապա նա կարող է
դա անել բնության տված իրավունքի շնորհիվ2։
Պուֆենդորֆի տեսությունը հիմնված է ինքնապաշտպանական բնազդի գաղափարի վրա։ Պուֆենդորֆի կարծիքով, մարդը չի կարող ձերբազատվել այդ բնազդից։ Օրենսդիրը, սահմանելով իր պահաջները, առաջին հերթին հոգ է տանում քաղաքացիների բարեկեցության մասին` աչքի առաջ ունենալով մարդու բնությունը, որը հարկադրում է նրան վտանգի դեպքում ամեն կերպ փրկություն փնտրել։ Պուֆենդորֆը առաջինն էր, որ մոդելավորեց մարդկային երկու կյանքերի բախման իրավիճակը։ Նա պնդում էր, որ եթե նավաբեկության ժամանակ մեկը բռնում է
տախտակից` փրկվելու համար, իսկ մյուս նավաբեկյալը փորձում է նույն տախտակից բռնել, ինչը կարող է երկուսի մահվան պատճառ դառնալ, ապա առաջին նավաբեկյալը լիովին իրավունք ունի թույլ չտալու դա։ Այդ արարքը չի կարող հանցավոր համարվել3։
XVIII–XIX դարերում ծայրահեղ անհրաժեշտության հիմնախնդիրները ուսումնասիրվում են իրավունքի փիլիսոփայության շրջանակներում։ Ֆիխտեի, Կանտի,
Հեգելի, Ֆոյերբախի աշխատություններում ծայրահեղ անհրաժեշտությունը դիտվում է քրեական իրավունքի հիմնարար ինստիտուտ։
Ֆիխտեի տեսությունը հիմնվում էր այն իրադրության գնահատման վրա, երբ
դրա այս կամ այն մասնակիցը պետք է մահանա, հակառակ դեպքում մահը հավասարապես սպառնում է երկուսին էլ։ Ֆիխտեն կարծում էր, որ իրավական հարաբերությունները իմաստավորված են միայն փոխգոյակցության պայմաններում, իսկ եթե այդ փոխգոյակցությունն անհնար և առկա է հակամարտություն, ապա որևէ մե-

1

Տե՜ս Винокуров В. Н. Правомерное причинение вреда в состоянии крайней необходимости. Красноярск, 2001, էջ 13։
2
Տե՜ս նույն տեղում, էջ 14։
3
Տե՜ս Паше-Озерский Н. Н. Необходимая оборона и крайняя необходимость. М., 1962, էջ
131։
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Պետություն և իրավունք

կին վնաս պատճառելը չի կարող համարվել ո՜չ իրավաչափ, ո՜չ էլ անիրավաչափ1։
Նման դեպքերում իրավունքի մասին խոսելն ավելորդ է։ Հակամարտության հանգուցալուծումը ամբողջովին կախված է ֆիզիկական ուժից և կամայականությունից։
Սակայն, քանի որ արարքը կատարելուց հետո անձը ամեն դեպքում կանգնում է օրենքի առջև, ապա անհրաժեշտության իրավունքը կարելի է դիտել որպես ամեն
տեսակի օրենքի ազդեցությունից իրեն զերծ համարելու իրավունք։ Այսպիսով,
Ֆիխտեն կարծում էր, որ ծայրահեղ անհրաժեշտությունը կամայականության իրավունք է։
Կանտը ծայրահեղ անհրաժեշտությունը բնորոշում էր որպես «հարկադրանք
առանց իրավունքի»։ Նրա կարծիքով, քրեական իրավունքը «կատեգորիկ իմպերատիվ է», հանցագործության համար հատուցում է։ Դա արդարություն է, առանց
որի չարժե ապրել։ Ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում կարելի է խոսել ոչ թե
«կարիքի իրավունքի» (ինչպես ընդունված էր կանոնական իրավունքում), այլ
միայն ուրիշի նկատմամաբ թույլատրելի բռնության մասին։ Ընդ որում, այդ արարքը
թույլատրելի է ոչ թե օբյեկտիվ, այլ սուբյեկտիվ հիմքով։ Եթե նավաբեկյալներից մեկը տախտակի վրայից գցում է մյուսին իր կյանքը փրկելու համար, ապա այդ դեպքում չի կարող քրեական պատասխանատվության ենթարկվել, որովհետև ոչ մի օրենք այդ արարքը կատարողի վրա որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ. քրեական պատժի անորոշ և ապագայում սպասվելիք սպառնալիքը չի կարող գերազանցել տվյալ պահին իրականում սպառնացող վտանգը2։
Հեգելը ծայրահեղ անհրաժեշտությունը համարում էր կարիքի իրավունք։ Նա
գտնում էր, որ սեփական իրավունքը այլ անձի իրավունքի հաշվին պաշտպանելը
իրավաչափ է դառնում այն դեպքում, երբ անձը հարկադրված է լինում պաշտպանելու իր կյանքը` որպես կեցության հիմք` այդ կեցության մասնակի, եզակի դրսևորման, օրինակ` գույքային իրավունքի հաշվին3։ Հեգելի կարծիքով, եթե կյանքը կարելի է փրկել հաց գողանալով, ապա այդ դեպքում, չնայած ուրիշի գույքային իրավունքը խախտվում է, այնուամենայնիվ ճիշտ չէր լինի արարքը գողություն համարել։ Նման արարքն արգելելը կնշանակեր հաստատել տվյալ անձի իրավազուրկ
լինելը, ժխտել նրա ազատությունը։ Հեգելը գտնում էր նաև, որ ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակը ծագում է այն ժամանակ, երբ վտանգն անմիջական է։ Կենսապահովման համար բազմաթիվ պայմաններ են անհրաժեշտ, և երբ անձը մտածում
է ապագայի մասին, նա դիտարկում է այդ բոլոր պայմանները։ Բայց ապագան
կորսվում է պատահականությունների մեջ. քանի որ տվյալ պահին կյանքն օգնության կարիք ունի։ Միայն ուղղակի, տվյալ պահի կարիքը կարող է հակաիրավական
արարքի իրավունք տալ, որովհետև այն չկատարելը հանգեցնում է անձի ազատ
կեցության ժխտման։ Հեգելի կարծիքով, ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակն առկա է նույնիսկ այն դեպքում, երբ պետական շահը պաշտպանվում է անհատի մահվան հաշվին։ Եթե պետությունը պահանջում է անհատի կյանքը, ապա անհատը
պետք է տա այն։ Միևնույն ժամանակ նա նշում էր, որ նման դեպքերը պետք է
գտնվեն պետության խիստ վերահսկողության տակ. եթե զինվորը կամ դատավորը
ոչ միայն իրավունք ունի, այլև պարտավոր է մարդկանց զրկել կյանքից, ապա
հստակ պետք է նշվի, թե որ մարդկանց և ինչ պայմաններում է դա թույլատրելի4։
XVIII–XIX դարերում ծայրահեղ անհրաժեշտության հայեցակարգը մշակվում է
նաև Եվրոպայի քրեագետների կողմից։ Գերմանացի իրավաբան Կարլ Բինդինգը
կարծում էր, որ ծայրահեղ անհրաժեշտության բնութագրիչ հատկանիշը երկու բարիքների միջև անցանկալի հակամարտությունն է, որ բարիքներից մեկի պաշտպա1

Տե՜ս Энциклопедия государства и права, էջ 423։
Տե՜ս История философии права. СПб., 1998, էջ 180։
3
Տե՜ս Энциклопедия государства и права, էջ 423։
4
Տե՜ս Пионтковский А. А. Учение о преступление, М., 1961, էջ 237։
2

Государство и право

33

նությունը պահանջում է մյուս բարիքի վնասում։ Քննարկելով նման հակամարտությունների տարբեր իրավիճակներ` Բինդինգը ձևակերպում է ծայրահեղ անհրաժեշտության բնորոշումը։ Նրա կարծիքով՝ ծայրահեղ անհրաժեշտությունը անձի այնպիսի վիճակն է, երբ սպառնալիքի տակ գտնվող իրավական բարիքը նա կարող է
պաշտպանել միայն արգելված արարք կատարելով։ Ընդ որում, Բինդինգը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ իրավական բարիքները տարբեր
արժեքներ ունեն, ուստի թույլատրելի է միայն առավել արժեքավոր բարիքը պակաս արժեքավորի հաշվին փրկելը։ Նույն կարծիքին էր Իերինգը, ըստ որի կարծիքով՝ ծայրահեղ անհրաժեշտությունը բարիքների ու շահերի միջև պայքար է, և իրավունքը պետք է նախապատվությունը տա բարձրագույն շահին1։
Ռուսական քրեական իրավունքում սկզբնական շրջանում ծայրահեղ անհրաժեշտության ինստիտուտին պակաս կարևորություն է տրվել։ Վաղ ժամանակներում
այն դիտվել է միայն որպես պատիժը մեղմացնող հանգամանք։ Մասնավորապես,
Պետրոս I-ի Զինվորական կանոնադրության 195 արտիկուլում նշվում է, որ գողության համար պատիժը որպես կանոն պետք է մեղմացվի, եթե անձը դա արել է խիստ
կարիքի կամ քաղցի հետևանքով և ապացուցել է դա։
Հետագայում` մասնավորապես 1845 թ., ռուսական քրեական և ուղղիչ պատիժների Կանոնադրության մեջ ծայրահեղ անհրաժեշտությունը նախատեսվեց որպես քրեական իրավունքի ընդհանուր մասի ինքնուրույն ինստիտուտ։ Կանոնադրության համաձայն` հանցագործություն չէր համարվում օրենքով պաշտպանվող
բարիքին վնաս պատճառելը անձի կամ մեկ ուրիշի կյանքը փրկելու համար, եթե
տվյալ պահին այդ վտանգը այլ կերպ հնարավոր չէր վերացնել։ Բացի այդ, հանցագործություն չէր համարվում օրենքով պաշտպանվող բարիքին վնաս պատճառելը
առողջությունը, ազատությունը, սեռական անձեռնմխելիությունը, գույքը պաշտպանելու համար, եթե անձը բավարար հիմքեր է ունեցել կարծելու, որ պատճառվող
վնասը կանխվածի համեմատ ավելի փոքր է։
Հատկանշական է, որ ռուս քրեագետների մեծ մասը ընդունում էր սեփական
կյանքը ուրիշին զոհելու միջոցով պաշտպանելու հնարավորությունը։
Քրեական իրավունքի տեսության մեջ գերիշխում էր ծայրահեղ անհրաժեշտության սուբյեկտիվ հիմնավորման տեսությունը։ Մասնավորապես` Ն. Դ. Սերգեևսկին ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակը համարում էր մեղսունակությունը
բացառող հանգամանք։ Ն. Ս. Տագանցևը ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակում
կատարված արարքի ոչ պատժելի լինելը հիմնավորում էր նրանով, որ ծայրահեղ
անհրաժեշտությունը համարում էր իրավունքի համար պայքարի միջոց2։
Ծայրահեղ անհրաժեշտության ինստիտուտն իր արտացոլումն է ստացել նաև
հայկական քրեական իրավունքում։ Հին և միջնադարյան հայ օրենսդրական մատյաններում ծայրահեղ անհրաժեշտության ինստիտուտը քիչ թե շատ ամբողջական
արտահայտվել է Դավիթ Ալավկա որդու կանոնների մեջ։ Այդ կանոններից 77-րդը,
ի թիվս այլ հարցերի, խոսում է նաև այն մասին, որ երբ տեղի է ունենում ծնունդ, և
գործընթացն այնպես է զարգանում, որ կա՜մ ծնվողի, կա՜մ նրա մոր կյանքը պետք է
փրկվի, ապա նախապատվությունը պետք է տրվի նոր ծնվող կյանքին։ Մխիթար
Գոշի Դատաստանագրքի 109 հոդվածում քրիստոնյային խորհուրդ է տրվում, նույնիսկ պարտավորեցնում որոշակի հանցանք կատարելու միջոցով խույս տալ իր
համոզմամբ մի այլ, ավելի ծանր հանցանք կատարելուց։ Բացի այդ, նա քրիստոյային պարտավորեցնում է գողին մահապատժի ենթարկելուց խուսափելու համար
դիմել կաշառատվության, որն այդ դեպքում քրեորեն պատժելի չպետք է համարվի։
Դատաստանագրքի 79 հոդվածը թույլ էր տալիս քաղցը հագեցնելու համար մտնել
ուրիշի այգին և այնտեղ ուզածի չափ խաղող ուտել, սակայն արգելում էր խաղող
1
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Պետություն և իրավունք

դուրս բերել այնտեղից: Դատաստանագրքի 80 հոդվածը արգելում էր պատերազմ
զորակոչել նոր ամուսնացածին` նախապատվությունը տալով ընտանիքի շահերի
պաշտպանությանը։ Ծայրահեղ անհրաժեշտության վերաբերյալ համանման իրավանորմեր կան նաև Սմբատ Սպարապետի Դատաստանագրքում1։
Պետք է նշել, որ հետագայում հայկական քրեական իրավունքը զարգացավ
ռուսական, իսկ հետո` խորհրդային քրեական իրավունքի շրջանակներում։ Հատկանշական է, որ խորհրդային պետության ստեղծման առաջին տարիներին ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակում կատարված արարքը համարվում էր հանրորեն
վտանգավոր արարքը, որը, սակայն, չի հանգեցնում սոցիալական պաշտպանության միջոցների կիրառման։ Հետագայում ՌՍՖՍՀ 1926թ. քրեական օրենսգրքում
հանրային վտանգավորության մասին նշումը վերացվեց։ ՀՍՍՌ 1927թ. քրեական օրենսգրքի 13 հոդվածը, ամբողջությամբ վերարտադրելով ՌՍՖՍՀ 1926թ. քրեական
օրենսգրքի դրույթները, ծայրահեղ անհրաժեշտության ինստիտուտը նախատեսելով անհրաժեշտ պաշտպանության ինստիտուտի հետ, բնորոշում էր այն հետևյալ
կերպ. սոցիալական պաշտպանության միջոցներ չեն կիրառվում այն դեպքում, երբ
անձը կատարել է քրեական օրենքներով նախատեսված գործողություններ մի այնպիսի վտանգ կանխելու համար, որի առաջը չէր կարելի առնել տվյալ հանգամանքներում որևէ այլ միջոցներով, եթե միայն հասցրած վնասը կանխված վնասի համեմատությամբ ավելի նվազ կարևորություն ունի2։ ՀՍՍՀ 1961 թ. քրեական օրենսգիրքը ավելի մանրամասն էր կարգավորում քննարկվող ինստիտուտը։ Օրենսգրքի 14
հոդվածի համաձայն` «Հանցագործություն չի համարվում այն գործողությունը, որը
թեև համընկնում է քրեական օրենքով նախատեսված արարքի հատկանիշներին,
սակայն կատարվել է ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակում, այսինքն` մի այնպիսի վտանգ վերացնելու համար, որը սպառնալիս է եղել սովետական պետության
շահերին, հանրային շահերին, տվյալ անձի կամ այլ քաղաքացիների անձնավորությանը կամ իրավունքներին, եթե այդ վտանգը տվյալ հանգամանքներում չէր
կարելի վերացնել այլ միջոցներով, և եթե հասցված վնասը կանխված վնասի համեմատությամբ ավելի նվազ կարևորություն ունի»3։
Այսպիսով, կարելի է փաստել, որ ծայրահեղ անհրաժեշտության վերաբերյալ
տեսությունները այդ իրադրությունում օրենքով պաշտպանվող շահերին վնաս
պատճառելու իրավաչափությունն ու արարքի անպատժելիությունը հիմնավորում
են կա՜մ սուբյեկտիվ, կա՜մ օբյեկտիվ չափանիշներով։ Սուբյեկտիվ չափանիշի կիրառման դեպքում ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակում արարք կատարած անձի արարքների իրավաչափությունն ու անպատժելիությունը հիմնավորվում են
նրանով, որ անձը այդ իրադրությունում գտնվում է այնպիսի յուրահատուկ հոգեբանական վիճակում, որը նրան կարծես թե անմեղսունակ է դարձնում։ Օբյեկտիվ չափանիշի կիրառման դեպքում անձի արարքներն արդարացվում են, եթե պաշտպանվող բարիքն իր արժեքավորությամբ գերազանցում է վնասվող բարիքը4։
Պետք է նշել, որ ներկայումս երկրների մեծ մասի քրեական օրենսդրություններում այս երկու մոտեցումներն էլ ամրագրված են։ Դրա հետ կապված` այս երկրների քրեական օրենսգրքերում նախատեսված է ծայրահեղ անհրաժեշտության երկու
տեսակ` արարքի հակաիրավականությունը բացառող կամ իրավաչափ ծայրահեղ
անհրաժեշտություն և «ներելի» կամ մեղքը բացառող ծայրահեղ անհրաժեշտություն։ Իրավաչափ կամ արարքի հակաիրավականությունը բացառող ծայրահեղ
անհրաժեշտությունը վերաբերում է իրավական բարիքների բախման դեպքերին,
երբ նախապատվությունը տրվում է առավել արժեքավոր բարիքի պաշտպանութ1
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յանը, այսինքն` անձի արարքի իրավաչափությունը և անպատժելիությունը հիմնավորվում են օբյեկտիվ չափանիշով։ «Ներելի» կամ մեղքը բացառող ծայրահեղ անհրաժեշտությունը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ վտանգ է սպառնում անձի կամ
նրա մերձավորի կյանքին, առողջությանը։ Ծայրահեղ անհրաժեշտության այս տեսակը նախատեսելու հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ քրեաիրավական հարկադրանքը չի կարող հակաիրավական արարքից հետ պահել այն մարդուն, որը իր
կամ իր մերձավորի առողջությանը կամ կյանքին անմիջական սպառնացող վտանգից կարծես թե «թռցրել է խելքը», յուրահատուկ աֆեկտիվ վիճակում է։ Ծայրահեղ
անհրաժեշտության այս տեսակի դեպքում արարքը համարվում է հակաիրավական, սակայն անպատժելի` մեղքի բացակայությանը հետևանքով։ Մեղքը բացառող
ծայրահեղ անհրաժեշտության բնութագրական հատկանիշ է այն գաղափարը, որ
սեփական կամ մերձավորի կյանքը փրկելու համար թույլատրելի է ուրիշին կյանքից
զրկելը։ Սրա հետ կապված հետաքրքիր է քննարկել անգլիական «Մինյոնետ» նավի անձնակազմի գործը, որը վթարի էր ենթարկվել։ Դրա անձնակազմի չորս անդամներ փրկվել էին և փոքրիկ նավակի վրա էին` ջրի ու սննդի շատ չնչին պաշարով։ Վթարից տասնինը օր հետո, երբ արդեն բավականին ժամանակ սննդի ու ջրի
պաշարը սպառվել էր, նրանցից երեքը սպանեցին չորրորդին և սնվեցին նրանով։
Հետո նրանք փրկվեցին, բայց կանգնեցին դատարանի առաջ, որը բոլորին դատապարտեց մահապատժի։ Հետագայում մահապատիժը փոխարինվեց վեց ամսվա
բանտարկության։ Ծայրահեղ անհրաժշետության սուբյեկտիվ հայեցակարգի կողմնակիցները գտնում են, որ այս անձինք ընդհանրապես չպետք է պատժվեին, որովհետև փրկում էին սեփական կյանքը1։
Ծայրահեղ անհրաժեշտության ժամանակակից հայեցակարգերն աչքի են ընկնում էական բազմազանությամբ։ Այս ինստիտուտի օրենսդրական ձևակերպումները հաճախ կախված են տվյալ երկրի իրավական մշակույթի առանձնահատկություններից։
Մեծ Բրիտանիայի քրեական օրենսդրության համաձայն` ծայրահեղ անհրաժեշտության պայմաններում վնաս պատճառելը բացառում է քրեական պատասխանատվությունը։ Ավելի արժեքավոր բարիքը պաշտպանելու համար պակաս արժեքավոր բարիքին վնաս պատճառելու դեպքում քրեական պատասխանատվությունից ազատելու գաղափարը անգլիական իրավունքին հայտնի է հին ժամանակներից։ Սակայն անձը չի կարող արդարանալ ծայրահեղ անհրաժեշտությամբ, եթե
1) պատճառված վնասը գերազանցել է սպառնացող վնասը, 2) սպառնալիքը կարելի էր կանխել այլ միջոցներով, 3) վտանգը կանխելու համար պատճառած վնասը
ավելի մեծ էր, քան անհրաժեշտ էր. այսինքն` կարելի էր ավելի փոքր վնաս պատճառելով էլ կանխել սպառնացող վտանգը։
ԱՄՆ-ում ծայրահեղ անհրաժեշտության հարցերն օրենսդրական մանրամասն
կարգավորման են ենթարկված։
Նյու Յորք նահանգի քրեական օրենսգրքի համաձայն` արարքը պատժելի չէ,
եթե անհրաժեշտ է որպես ծայրահեղ միջոց անձնական կան հանրային շահերին
սպառնացող վտանգը կանխելու համար, երբ պահպանվել են հետևյալ պայմանները. 1) սպառնալիք ներկայացնող իրադրությունը տվյալ անձի մեղքով չի առաջացել, 2) վտանգն այնքան լուրջ է, որ բանականության և բարոյականության սովորական չափանիշներին համապատասխան` սպառնացող վտանգը կանխելը ավելի
ցանկալի է, քան այն վնասը թույլ չտալը, որը պատճառվում է, և որը կանխելուն
ուղղված է օրենքը2։
Ֆրանսիայում մինչև 1992թ. քրեական օրենսգրքի ընդունումը ծայրահեղ անհրաժեշտության օրենսդրական բնորոշում չկար։ Այն դեպքերում, երբ պատժելի ա1
2

Դեպքը նկարագրվում է Պաշե- Օզերսկու նշված աշխատությունից։
Տե՜ս Уголовное право зарубежных стран. Общая часть. М., 1990, էջ 16։

36

Պետություն և իրավունք

րարքը կատարվում էր օրենքով պաշտպանվող շահերը փրկելու համար, դատարանները հարկադրված կիրառում էին հանցանք կատարելուն հարկադրելու վերաբերյալ բանաձևը։ Դա բացատրվում է նրանով, որ առկա վտանգի պայմաններում
անձը կորցնում է ինքնատիրապետումը և հոգեբանական հարկադրանքի ազդեցությամբ կատարում է քրեորեն պատժելի արարքը։ Հետազոտողները նշում են, որ
հանցանք կատարելուն հարկադրող ուժ կարող է լինել մահացու վտանգի կամ
ծանր ֆիզիկական վնասի սպառնալիքը1։
Ֆրանսիայի նոր` 1992թ. քրեական օրենսգրքում ծայրահեղ անհրաժեշտության
օրենսդրական բնորոշում տրվեց։ Այդ օրենսգրքի 122.7 հոդվածի համաձայն`
«Քրեական պատասխանատվության ենթակա չէ այն անձը, որը կատարում է գործողություններ, որոնք անհրաժեշտ են իրեն կամ մեկ ուրիշին կամ գույքին սպառնացող կամ առկա վտանգը կանխելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
առկա է անհամապատասխանություն սպառնացող վտանգի լրջության և կիրառվող
միջոցների միջև»։
Գերմանիայի քրեական օրենսգրքում նախատեսված է ծայրահեղ անհրաժեշտության երկու տեսակ` 1) իրավաչափ ծայրահեղ անհրաժեշտություն և 2) մեղքը
բացառող կամ մեղմացնող ծայրահեղ անհրաժեշտություն։ Առաջինը նախատեսված է այն դեպքերի համար, երբ հակամարտության մեջ են մտնում տարբեր արժեք ունեցող բարիքներ։ Ըստ այդմ իրավաչափ արարք է կատարում այն անձը, որը
կյանքին, առողջությանը, ազատությանը, պատվին, սեփականությանը կամ իրավունքի կողմից պահպանվող այլ բարիքին սպառնացող վտանգը կանխելու համար
վնաս է պատճառում մեկ այլ բարիքի` պայմանով, որ պաշտպանվող շահը զգալիորեն գերազանցում է խախտվածը։ Ընդ որում, անձի արարքը պետք է սպառնացող
վտանգը վերացնելու համաչափ միջոց լինի։
Ծայրահեղ անհրաժեշտության երկրորդ տեսակը, այսպես կոչված՝ «ներելի»
կամ մեղքը բացառող ծայրահեղ անհրաժեշտությունը, նախատեսում է անձի, նրա
մերձավորների կյանքի, առողջության կամ ազատության պաշտպանությունը հակաիրավական արարքների միջոցով։ Ի տարբերություն ծայրահեղ անհրաժեշտության առաջին տեսակի՝ այս դեպքում կատարված արարքները հակաիրավական են,
սակայն բացակայում է մեղքը, եթե նշված բարիքները հնարավոր չէր այլ կերպ
պաշտպանել։ Այս դեպքում համաչափության պայմանը պարտադիր չէ։
Ճապոնիայի քրեական օրենսգրքում ծայրահեղ անհրաժեշտությունը բնորոշվում է որպես այնպիսի արարք, որը անհրաժեշտ է կյանքին, առողջությանը, ազատությանը կամ գույքին անմիջականորեն սպառնացող վտանգը կանխելու համար։
Վտանգը վերացնելը պատժելի չէ, եթե պատճառված վնասը չի գերազանցում
սպառնացողը։ Սակայն, եթե այդ սահմանը գերազանցվել է, ապա գործի հանգամանքներից կախված` պատիժը կարող է մեղմացվել կամ անձը կարող է ազատվել
պատժից2։
Ծայրահեղ անհրաժեշտության բովանդակությանը մոտ նորմեր կարելի է հանդիպել մուսուլմանական քրեական իրավունքում։ Շարիաթի վարքագծի կանոններում գործում են նորմատիվ կարգավորմանն ուղղված հետևյալ սկզբունքները.
«անհրաժեշտությունը արգելվածը դարձնում է թույլատրելի», «թույլատրելի է վնաս
պատճառել մասնավորին` ընդհանուրը փրկելու համար», «առավել մեծ վնասը կարելի է կանխել ավելի փոքր վնաս պատճառելով», «երկու չարիքներից պետք է
ընտրել փոքրագույնը» և այլն3։
1

Տե՜ս Крылова Н. Е., Серебренникова А. В., Уголовное право современных зарубежных
стран., М., 1997, էջ 128,129։։
2
Տե՜ս Уголовное право зарубежных стран. Общая часть. М., 1990, էջ 302։
3
Տե՜ս Сюкияйнен И. Я. Шариат։ религия, нравственность, право // Государство и право.
1996, N 8, էջ 125։
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HISTORICAL DEVELOPMENT OF EXTREME
NECESSITY THE DOCTRINE
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The article discusses the various concepts of extreme necessity, the legal
regulations in the criminal law of different foreign countries.Presenting various
doctrines and legal regulations related to the institute of extreme necessity in a
number of foreign countries, in particular the institute of extreme necessity "excluding
the guilt", the author concludes that there are provisions that can be useful for the
improvement of domestic criminal legislation.
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В статье рассматриваются различные концепции крайней необходимости,
правовые нормы уголовного права различных стран. Представляя различные
доктрины, касающиеся института крайней необходимости и правовых норм ряда
зарубежных стран, в частности института крайней необходимости
“исключающего вину”, автор приходит к выводу, что в них содержатся
положения, которые могут быть полезны для усовершенствования уголовного
законодательства Армении.
Բանալի բառեր – ծայրահեղ անհրաժեշտություն, «մեղքը բացառող» ծայրահեղ
անհրաժեշտություն, իրավաչափ ծայրահեղ անհրաժեշտություն, անհավասար
բարիքների միջև կոլիզիա, քրեաիրավական հարկադրանք, օբյեկտիվ չափանիշ,
սուբյեկտիվ չափանիշ
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Պետություն և իրավունք

ՏՈՒԺՈՂԻ ՀԵՏ ՀԱՇՏՎԵԼԸ ՈՐՊԵՍ ՔՐԵԱԿԱՆ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՀԻՄՔ
Նելլի Աշրաֆյան
ՀՀ գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն և
տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված
հանցագործությունների գործերով վարչության ավագ դատախազ
__________________________________

Տուժողի հետ հաշտվելու կապակցությամբ քրեական պատասխանատվությունից ազատման բնույթը հասկանալու համար հարկավոր է ուշադրություն դարձնել
այն բանին, որ այն, սահմանված լինելով քրեական իրավունքում, անմիջականորեն
մուտք է գործում նաև քրեական դատավարություն1: Քրեական պատասխանատվությունից ազատում հնարավոր չէ միայն նյութական իրավունքի միջոցներով. այն
կարիք ունի նաև դատավարական իրավունքի: Անհրաժեշտ է իմանալ ՀՀ ՔՕ-ի 73րդ հոդվածի նորմի իրացման ալգորիթմը՝ քրեական պատասխանատվությունից ազատելը կիրառելու համար: Այս տեսանկյունից կարելի է ասել, որ քրեական օրենսդրության նշյալ նորմը ծագումնաբանական կապ ունի քրեադատավարական
իրավունքի նորմերի հետ: Դա հատուկ է ոչ միայն Հայաստանի, այլև մի շարք այլ
երկրների օրենսդրություններին և ընդհանուր առմամբ մարմնավորում է քրեական
իրավունքում և քրեական դատավարությունում գոյություն ունեցող փոխադարձ կապը: Դրա էությունն այն է, որ քրեական իրավունքի նորմը կարող է կյանքի կոչվել
քրեադատավարական իրավունքի նորմերի միջոցով, որոնց հիման վրա հստակեցվում է գործողությունների միանգամայն որոշակի հաջորդականությունը: Քրեական
դատավարության շնորհիվ քրեական իրավունքի նորմերը գործում են, իրացվում
են օբյեկտիվ իրականության մեջ: Այս առումով հարկ է նշել քրեական իրավունքում
տուժողի հետ հաշտվելիս քրեական պատասխանատվությունից ազատելու
ինստիտուտի հարազատությունը քրեական դատավարությունում մասնավոր
հետապնդման ինստիտուտի հետ 2 : Մասնավոր հետապնդումը ենթադրում է, որ
քրեական հետապնդում հարուցվում է միայն տուժողի դիմումի հիման վրա և դադարեցվում է տուժողի հետ հաշտության հասնելու դեպքում: Տուժողի կամքն այստեղ պայմանավորում է քրեական հետապնդման ընթացքը3: Այսպես, համաձայն ՀՀ
քր.դատ.օր.-ի 36 հոդվածի՝ քրեական հետապնդում իրականացնելուց հրաժարվում
են տուժողի հետ հանցավոր անձի հաշտության դեպքում: Այստեղ նմանություն կա
տուժողի հետ հաշտվելու կապակցությամբ քրեական պատասխանատվությունից
ազատելու և մեղադրյալի, կասկածյալի հետ տուժողի հաշտվելու դեպքում քրեական հետապնդում իրականացնելուց հրաժարվելու միջև: Այդուհանդերձ, նմանությունը դեռ նույնություն չէ: Դրանք, ըստ էության, իրավունքի թեև շատ մոտիկ, բայց
տարբեր ինստիտուտներ են:
1
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Այս հարցի հետ կապված ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ հաշտության քրեաիրավական և քրեադատավարական կառուցակարգերը չեն նույնանում։ Դրանք տարբերվում են մի շարք հատկանիշներով։ Այսպես՝
ա) ՀՀ քրեական օրենսգրքի 73-րդ հոդվածով ամրագրված քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հիմքը նյութաիրավական բնույթ ունի, որի կիրառման դատավարական հիմքն է քրեական դատավարության օրենսգրքի 37-րդ հոդվածը։ Ինչ վերաբերում է մասնավոր մեղադրանքի ինստիտուտին, ապա այն
քրեադատավարական բնույթ ունի1, որի հիմքով քրեական հետապնդման դադարեցումը նախատեսված է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի
1-ին մասի 5-րդ կետով,
բ) այն պայմաններում, երբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի հատուկ մասում առկա են
100-ից ավելի ոչ մեծ ծանրության հանցակազմեր, ՀՀ քրեական դատավարության
183-րդ հոդվածում սահմանված են ոչ մեծ ծանրության 26 հանցակազմ։ Բացի այդ,
նույն հոդվածով նախատեսված է նաև միջին ծանրության 2 հանցակազմ։ Այլ խոսքով՝ եթե մասնավոր մեղադրանքի գործերով քրեական գործի վարույթը կարճելը
հնարավոր է միջին ծանրության որոշակի, ինչպես նաև սահմանափակ թվով ոչ մեծ
ծանրության հանցագործությունների դեպքում, ապա ՀՀ քրեական օրենսգրքի 73րդ հոդվածը կարող է կիրառվել միայն ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների
դեպքում,
գ) ՀՀ քրեական օրենսգրքի 73-րդ հոդվածում սահմանված է, որ անձը կարող է
ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, դրան համապատասխան՝ ՀՀ
քրեական դատավարության օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասը նախատեսում
է, որ վարույթն իրականացնող մարմինները կարող են հարուցված քրեական գործի
վարույթը կարճել և քրեական հետապնդումը դադարեցնել։ Մինչդեռ ՀՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով նախատեսված է, որ քրեական գործի վարույթը «ենթակա է կարճման»։ Այսպիսով, օրենսդիրը
հստակ սահմանել է, որ մասնավոր մեղադրանքի գործերով կողմերի հաշտության
դեպքում իրավակիրառ մարմինը պարտավոր է կարճել քրեական գործով վարույթը, իսկ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 73-րդ հոդվածով նախատեսված՝ տուժողի հաշտվելու դեպքում կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից՝ դադարեցնելով քրեական հետապնդումը և կարճելով քրեական գործի վարույթը:
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ հաշտության քրեաիրավական և
քրեադատավարական ինստիտուտները համապատասխանաբար «անձ և պետություն» ու «անձ և տուժող» քրեաիրավական վեճի հաղթահարման կառուցակարգեր են2։
Այսպես, մասնավոր հետապնդումը, ըստ ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 183 հոդվածի, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասով,
114-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 115-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 116-րդ հոդվածի 1-ին
1
Ճիշտ է, մասնավոր մեղադրանքի հիմքերն ամրագրված են ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 35-րդ, 36-րդ և 183-րդ հոդվածներով, բայց կարծում ենք, որ դրանք ունեն նաև
իրենց քրեաիրավական հիմքերը։ Քրեական օրենսդրության մեջ նշված գործերով անձին
քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հիմքերի հաշտեցման իրավական
կարգավորման բացակայությունը խոսում է օրենսդրական բացի մասին։ Հարկ է նշել, որ այս
բացը վերացվում է ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծով, մասնավորապես՝ Նախագծի
86-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Հանցագործությունից տուժած անձի բողոքի հիման վրա
հարուցվող քրեական հետապնդման դեպքում՝ հանցագործությունից տուժած անձի, նրա
շահերի պաշտպանության պարտականություն ունեցող անձի կողմից բողոքից հրաժարվելու
դեպքում հանցանք կատարած անձն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից
բացառությամբ սույն օրենսգրքի հոդված 16-ի 2-րդ մասով սահմանվածեպքերի»:
2
Տե՜ս Տ. Առաքելյանի վերաբերյալ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2016թ. մարտի 30-ի որոշումը,
ԵԱՔԴ/0217/01/14։
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Պետություն և իրավունք

մասով, 117-րդ հոդվածով, 118-րդ հոդվածով, 120-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով, 121-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով, 124-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 128-րդ
հոդվածի 1-ին մասով, 137-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 158-րդ հոդվածի 1-ին մասով,
174-րդ հոդվածով, 177-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 178-րդ հոդվածի 1-ին մասով,
179-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 181-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 183-րդ հոդվածի 1-ին
մասով, 184-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 185-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 186-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով, 197-րդ հոդվածով, 213-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 242-րդ
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործությունների վերաբերյալ գործերը
հարուցվում են ոչ այլ կերպ, քան տուժողի բողոքի հիման վրա և կասկածյալի կամ
մեղադրյալի կամ ամբաստանյալի հետ նրա հաշտվելու դեպքում ենթակա են կարճման: Հաշտությունը թույլատրվում է մինչև դատավճիռ կայացնելու համար դատարանի խորհրդակցական սենյակ հեռանալը։ Միևնույն ժամանակ, ՀՀ ՔՕ-ի 73-րդ
հոդվածը ներառում է հանցագործությունների շատ ավելի մեծ ցանկ, ըստ որոնց՝
մեղավոր անձը կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից տուժողի
հետ հաշտվելու դեպքում. դրանք բոլորը ոչ մեծ ծանրության հանցագործություններն են: Ընդ որում, պետք է նկատել, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 37-րդ հոդվածը, որը կոչված է ապահովելու ՀՀ ՔՕ-ի 73-րդ հոդվածի կիրառությունը, ըստ էության որևէ էական առաձնահատուկ կարգավորում չի բովանդակում,
բացի քրեական օրենսդրությանը հղում կատարելուց։
Տվյալ ինստիտուտը միջճյուղային է, քանի որ ընդգրկում է ինչպես քրեական,
այնպես էլ քրեադատավարական իրավունքները: Տուժողի հետ հաշտվելու կապակցությամբ քրեական պատասխանատվությունից ազատելու դատավարական
ձևը պետք է մանրամասն կարգավորվի քրեադատավարական օրենսդրությամբ, և
դրա էությունը պետք է լինի քննիչի կամ դատարանի որոշման կայացումը:
ՀՀ ՔՕ-ի 73-րդ հոդվածի նորմը կառուցված է այնպես, որ հաշտեցումը քրեական պատասխանատվությունից ազատելու միակ հիմքը չէ: Դրանից զատ որպես
հիմքեր նշված են նաև վնասը հատուցելն ու պատճառված վնասը այլ կերպ հարթելը և պայմանը՝ հանցագործության ոչ մեծ ծանրության լինելը: Վերոնշյալ պայմանն
ու հիմքերը նաև պայմանավորում են քրեական պատասխանատվությունից ազատելու և հաշտության տեսակն ու բնույթը, ինչին պետք է հասնեն վեճի կողմերը: Ինչ
վերաբերում է պայմանին, ապա դրա էությունն այն է, որ ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունները բնակչությունը հաճախ ընկալում է որպես կենցաղային վեճ, որը պետք է լուծվի կենցաղային միջոցներով, այսինքն՝ հենց վեճի կողմերի անմիջական ջանքերով: Նրանք իրենք պետք է ընտրեն այդ վեճը կարգավորելու միջոցներն ու մեթոդները, այսինքն՝ որոնեն հաշտություն: Ոչ մեծ ծանրության հանցագործություններ կատարելու հետևանքով առաջացող վեճերը լուծելու իրողությունների
նման ընկալումը բնակչության շրջանում լիովին համապատասխանում է տուժողի
հետ հաշտվելու դեպքում քրեական գործ հարուցելուց հրաժարվելու նորմին: Այստեղ հաշտեցումը՝ որպես որոշակի հանգամանքների հետևանքով առաջացած վեճի սովորական կարգավորում, բավականին ներդաշնակ նորմ է: Հիմքը՝ վնասը հատուցելը կամ պատճառված վնասն այլ կերպ հարթելը, նույնպես բավականին համահունչ է հաշտեցմանը: Նշյալ նորմը ձևակերպված է այնպես, որ թույլ է տալիս
հանցագործություն կատարած անձին դիմել գործողությունների երկու տարբերակի՝
հատուցել պատճառած վնասը, հարթել պատճառած վնասն այլ եղանակով: Այսինքն՝ կատարված որոշակի հանցագործությամբ և ստեղծված իրադրությամբ
պայմանավորված՝ չի բացառվում, որ պատճառված վնասը չհատուցվի, այլ իրականացվեն այլ գործողություններ, որոնցով մեղավորը կհարթի իր պատճառած
վնասը: Նման այլընտրանքային մոտեցումը փաստացի ընդգծում է այն, որ կարևորը ոչ այնքան այն է, թե ինչ գործողություններ են կատարվել, որքան այն, թե ինչքանով էին անկեղծ դրանք և արդյոք կոնկրետ մեղավոր անձի՝ վնասը հարթելու ցանկության արտացոլումն էին: Տուժողն ինքը պետք է հետևություն անի, թե այդ գործո-
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ղությունները որքանով են արժանի այնպիսի գնահատականի, որը թույլ կտա հասնել հաշտության այն անձի հետ, որն իր նկատմամբ հանցանք է գործել: Հաշտվել,
թե ոչ՝ տուժողը որոշում է ոչ միայն այն բանի հիման վրա, թե հատկապես ինչ գործողություններ են կատարվել, այլև հիմք ընդունելով այն, թե որքանով էին այդ գործողություններն անկեղծ, հետևաբար և՝ հանցանք գործած անձի ուղղվելու մասին
վկայող: Բացի այդ, պետք է նշել նաև, որ վերոնշյալ բոլոր երեք հիմքերի առկայությունը բնավ չի ենթադրում անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու
պարտավորություն: Նշյալ հնարավորությունը կարող է այդպես էլ չօգտագործվել:
Դա հետևում է նշյալ նորմում «...կարող է ազատվել» ձևակերպումից: Այսինքն՝ նա
կարող է ազատվել, կարող է և չազատվել: Դա պետք է որոշի համապատասխան
իրավասու, օրենքով սահմանված պաշտոնատար անձը կամ մարմինը: Այս հանգամանքը հաստատվում է նաև ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի հետևյալ դիրքորոշմամբ.
«ՀՀ քրեական օրենսգրքի 73-րդ հոդվածով նախատեսված պահանջների առկայությունը դեռևս չի հանգեցնում անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելուն, այդ պահանջների առկայության դեպքում վարույթն իրականանցնող մարմինը քննարկում է անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հարցը
և օժտված է հայեցողական լիազորությամբ»1։
Ինչպես վերը նշվեց, հաշտություն ձեռք է բերվում այն ժամանակ, երբ տուժողը նկատում է հանցանք գործած անձի զղջումը: Զղջումը կարևոր պահ է, որը տուժողն ընկալում է որպես մեղավոր անձի վերաբերմունքի փոփոխություն իր կատարած հանցագործության նկատմամբ2: Պարզելով զղջման առկայությունը՝ տուժողը
եզրակացնում է, որ հնարավոր է հաշտվել հանցավոր անձի հետ: Ընդհանուր առմամբ, պատճառված վնասը հատուցելը և հարթելը գործողություններ են, որոնք
վկայում են, որ մեղավորը զղջում է իր կատարածի համար: Ուստի միանգամայն
հնարավոր է նաև այն, որ տուժողին համոզի մեղավորի զղջալը առանց վնասի հատուցումը հաստատող գործողությունների: Նա կարող է հետևություններ անել՝ վերլուծելով մեղավորի այլ գործողություններ, որոնք վերջինս նախաձեռնել է իր պատճառած վնասը հարթելու համար: Ակներև է, որ դրանք կարող են լինել ամենաբազմազան գործողություններ 3 : Առավել ևս, որ վնասի հասկացությունը բավականին
լայն է: Վնասը կարող է լինել ոչ միայն նյութական, այլև բարոյական, ուստի գործողություններն էլ կարող են լինել տարբեր: Դա կարող է լինել վնասի նյութական
փոխհատուցում, կարող է լինել և գործողությունների համակարգ՝ ուղղված տուժողին բարոյապես աջակցելուն, նրա հոգեկան հավասարակշռությունը վերականգնելուն: Ուստի հաշտվելու համար ոչ բոլոր դեպքերում է անհրաժեշտ հատուցել
պատճառված վնասը: Ընդ որում, ՀՀ ՔՕ-ի 73-րդ հոդվածում զղջման մասին չի հիշատակվում: Դրա մասին նշվում է ՀՀ ՔՕ-ի 72-րդ հոդվածում՝ «քրեական պատասխանատվությունից ազատում գործուն զղջման դեպքում»: Այս նորմից երևում է, թե
որ գործողություններն են վկայում գործուն զղջալու մասին: Դրանց շարքին են դասվում՝ մեղայականով ներկայանալը, հանցագործությունը բացահայտելուն օժանդակելը, վնասը հատուցելը կամ այլ եղանակով վնասը հարթելը: Ընդ որում, ինչպես
ՀՀ քրեական օրենսդրությունում, այնպես էլ ՌԴ քրեական օրենսդրությունում չի
սահմանվում, որ տվյալ դեպքում գործուն զղջալու արդյունքում պետք է ձեռք բերվի հաշտություն: Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու որոշում կայացնելու համար այստեղ բավարար է միայն նշյալ գործողությունները կատարելը: Այ1
Տե՜ս Տ. Առաքելյանի վերաբերյալ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2016թ. մարտի 30-ի որոշումը,
ԵԱՔԴ/0217/01/14։
2
Տե՜ս Гришин Д., Сабанин С. Применение судом института деятельного раскаяния //
Уголовное право. - М.: АНО "Юридические программы", 2015, № 2, էջ 52-56։
3
Տե՜ս Авсеницкая К.В. Границы деятельного раскаяния и их отражение в уголовном законе
// Вестник Российской правовой академии. - М.: РПА МЮ РФ, 2014, № 1, էջ 43-47։
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Պետություն և իրավունք

սինքն՝ տուժողը չի մասնակցում ՀՀ ՔՕ-ի 72-րդ հոդվածով քրեական պատասխանատվությունից անձին ազատելու հնարավորության մասին հարցի լուծմանը:
Միևնույն ժամանակ ՀՀ ՔՕ-ի 73-րդ հոդվածի շրջանակում քրեական պատասխանատվությունից անձին ազատելու հարցը լուծելու համար տուժողի կարծիքը
կարևոր է, քանի որ հենց նա է որոշում՝ հաշտվի՞ հանցանք գործելու մեջ մեղավոր
անձի հետ, թե՞ ոչ: Այսինքն՝ հաշտեցումը կարելի է և պետք է դիտարկել որպես
տուժողի մասնակցության ձև մեղավոր անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հարցի լուծմանը: Տուժողն է որոշում, մասնավորապես, մեղավոր
անձի խոսքերի, գործողությունների և ներողության անկեղծության չափը և այն, թե
նա իրոք զղջում է իր կատարած հանցանքի համար և այլևս նման արարք թույլ չի
տա: Թեև քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հարցը լուծելու համար
վերջին խոսքի իրավունքը այնուամենայնիվ վերապահված է լիազորված պաշտոնատար անձանց, սակայն հաշտեցում չի կարող տեղի ունենալ առանց տուժողի
համապատասխան կամահայտնության: Դրանում ևս դրսևորվում է հաշտեցման իրավական բնույթը:
Վերոնշյալից հետևում է, որ հաշտեցումը հիմնված է կողմերի կամավորության
վրա, որոնք ձգտում են հասնել դրան, և հանցանք գործած անձի նախաձեռնողության վրա: Հանցանք գործած անձի նախաձեռնողությունը նրա ուղղվելու և հետագայում նոր հանցագործություններ չկատարելու գրավականն է: Դրա երաշխիքը
նաև կամավորությունն է: Ընդ որում, կարևոր է, որ հաշտեցումը տուժողի և հանցանք գործած անձի միջև հաստատված այն հարաբերություններն են, որոնք բնութագրվում են փոխըմբռնմամբ ու համագործակցության ձգտմամբ՝ ուղղված կատարված հանցագործության բացասական հետևանքները վերացնելուն: Նշյալ հարաբերություններն առավել արգասավոր են կատարված համապատասխան հանցագործությունը բացահայտելու փուլում, քանի որ այդ ժամանակ մեղավորը կատարում է վնասը հատուցելուն կամ պատճառված վնասը հարթելուն ուղղված գործողություններ: Հետագայում ևս դրանք պահպանվում են, բայց արդեն մեղավոր
անձը զերծ է մնում որևէ գործողություն կատարելուց, որը տուժողը կարող է ընկալել որպես թշնամական, ագրեսիվ: Այդ հարաբերությունների էությունը նույնպես նոր
հանցագործություններից կամ իրավախախտումներից զերծ մնալն է: Տվյալ հարաբերությունների առանձնահատկություններից է այն, որ դրանք կատարված հանցագործության հետևանքով առաջացած վեճը լուծելու ձև են: Այդ հարաբերությունների
հիմքը դրանց սուբյեկտներից մեկի նախաձեռնողությունն է, որը ձգտում է հարթել
իր մեղքը: Ընդ որում, նշյալ հարաբերությունների հիմքում ընկած է մեղավորի ուղղվելու ձգտումը՝ փոխելով անձնական գնահատականն իր ոչ իրավաչափ գործողություններին: Այդ հարաբերություններում կարևոր է դրանց կանխարգելիչ նշանակությունը, քանի որ դրանք արդեն իրենց գոյության փաստով կանխում են նոր հանցագործություններ կատարելու հնարավորությունը: Բացի այդ, վարույթն իրականացնող մարմինը նման հարաբերությունների առկայության դեպքում քննություն իրականացնելիս կարող է ակնկալել այդ իրավահարաբերությունների մասնակիցների օժանդակությունը: Այս ամենից ելնելով՝ կարելի է արձանագրել, որ ՀՀ ՔՕ-ի 73րդ հոդվածի հիմքը հաշտեցման իրավահարաբերություններն են, որոնց առկայությունը թույլ է տալիս լուծել հանցագործություն կատարելու մեջ մեղավոր համապատասխան անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հնարավորության հարցը:
Հարկ է նշել նաև, որ ՀՀ ՔՕ-ի 73-րդ հոդվածը կիրառելի է միայն այն հանցագործությունների նկատմամբ, որոնցում կա իրական տուժող: Սրանից հետևում է,
որ եթե կատարվել է հանցագործություն, որն ունի ձևական հանցակազմ, մի շարք
դեպքերում քրեական օրենքի նշյալ նորմով ազատել հնարավոր չէ: Դա պայմանավորված է այն բանով, որ ձևական կազմը չի ենթադրում հետևանքների առկայություն: Եթե չկա հետևանք, չկա նաև տուժող, որի հետ հարկ լինի հաշտվել: Այս իմաս-
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տով ՀՀ ՔՕ-ի 73-րդ հոդվածը կիրառելն անհնար է: Այս հանգամանքը ևս ի ցույց է
դնում տուժողի հետ հաշտվելու կապակցությամբ քրեական պատասխանատվությունից ազատելու բնույթը:
Առանձնակի ուշադրություն պետք է դարձնել այն բանին, որ տուժողի հետ
հաշտվելու կապակցությամբ քրեական պատասխանատվությունից ազատելը կարելի է կիրառել միայն ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների վերաբերյալ
քրեական գործերով (ՀՀ ՔՕ-ի 73 հոդված): ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծով այն կիրառվում է ոչ միայն ոչ մեծ ծանրության, այլև միջին ծանրության հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերով: Այսինքն՝ այստեղ քրեական օրենքի ընդգրկումն անհամեմատ լայն է: Այն լիովին համապատասխանում է մարդասիրության սկզբունքին, քանի որ կազատի մեղավորին չափից ավելի խիստ միջոցներից, որոնք օգուտի փոխարեն կարող են վնասել և բացասաբար անդրադառնալ նրա վրա: Բացի այդ, դրա կանխարգելիչ արդյունքը շատ ավելի մեծ կլիներ,
քանի որ կհանգեցնի անձնավորության ավելի արմատական փոփոխությունների:
Տուժողի հետ հաշտվելու կապակցությամբ քրեական պատասխանատվությունից ազատելու բնույթն այն է, որ հնարավոր լինի հասնել պատժի նպատակներին
առանց այն կիրառելու: Ընդ որում, պետությունը ձեռք է բերում ոչ միայն արդարադատության իրեն ցանկալի արդյունքը, այլև էական տնտեսական օգուտ, միջոցների տնտեսում, որոնք այլ պարագայում պետք է ուղղվեին պատիժն ի կատար ածելուն:

РОЛЬ ПРИМИРЕНИЯ С ПОТЕРПЕВШИМ КАК
ОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Нелли Ашрафян
Старший прокурор управления по делам о
преступлениях коррупционной и экономической
направленности Генеральной прокуратуры РА
_________________________

Данная статья посвящена месту и роли примирения с потерпевшим как
основания освобождение от уголовной ответственности. Оно в работе представлен как междисциплинарный институт, поскольку охватывает как уголовное, так и уголовно-процессуальное право. Институт примирения с
потерпевшим был представлен с точки зрения как частного, так и публичного
обвинения.
Примирение можно рассматривать как форму участия потерпевшего в
решении вопроса об освобождении виновного от уголовной ответственности. В
этом проявляется правовая природа примирения.
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ROLE OF RECONCILIATION WITH THE VICTIM AS A BASIS
FOR EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY
Nelli Ashrafyan
Senior Prosecutor of the Department for Combating
Corruption and Economic Crimes of the General Prosecutor’s
Office of the Republic of Armenia
___________________________

This article is devoted to the place and role of reconciliation with the victim as a
basis for exemption from criminal liability. It is represented in the work as an
interdisciplinary institute, since it covers both criminal and criminal procedure law. The
institution of reconciliation with the victim was presented from the point of view of both
private and public prosecution.
Reconciliation can be considered as a form of participation of the victim in the
decision on the issue of exemption from criminal responsibility. This is the legal nature
of reconciliation.
Բանալի բառեր – տուժող, հաշտվել, քրեական պատասխանատվությունից
ազատել, վնասը հատուցել, գործուն զղջալ
Ключевые слова: потерпевший, примерения, освобождение от уголовной
ответственности, возмещение ущерба, деятельным раскаяние
Key words: victim, reconciliations, exemption from criminal liability,
compensation for damage, active repentance
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ НОРМ В
ОТНОШЕНИИ ВЗЯТКОДАТЕЛЯ ПО УГОЛОВНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ануш Акопян
Аспирант кафедры уголовного права
и уголовно-процессуального права РАУ
_____________________________

Уголовно-правовое значение поощрительных норм в борьбе со взяточничеством не было в полной мере изучено в материальном праве. В отечественной и зарубежной литературе были изучены некоторые вопросы, связанные с темой исследования, которые носят эпизодичный характер и не содержат системных решений актуальных проблем. Таким образом, не было проведено системного исследования влияния института поощрения в борьбе со взяточничеством,
где принимались бы во внимание и законодательство, и правоприменительная
практика. В условиях развития уголовно-правовых норм, формирования новых
правоотношений и правоприменительной практики, развития уголовно-правовой
мысли, возникает объективная необходимость всестороннего исследования уголовно-правового значения поощрительных норм в борьбе со взяточничеством.
В данной работе автором рассматриваются проблемы применения поощрительных норм в отношении взяткодателя по уголовному законодательству Российской Федерации, в частности нормы, устанавливающей возможность освобождения от уголовной ответственности основании примечания к статье 291 Уголовного кодекса.
Согласно примечанию к статье 291 УК РФ взяткодатель освобождается от
уголовной ответственности, если он активно способствовал раскрытию и (или)
расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со
стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное
дело.
Понятие добровольного сообщения о фактах взяточничества в процессе
правоприменения находит различные толкования. Так, по мнению Б.В. Волженкина, добровольное заявление - это заявление, сделанное не вынужденно, а по
собственному желанию, при осознании, что о взятке правоохранительные органы еще ничего не знают1. В.И. Михайлов считает, что сообщение будет добровольным и в том случае, если оно сделано при определенном психологическом
нажиме со стороны ближайшего окружения лица. Побуждать виновного к признанию могут знакомые взяткодателя, его родственники, иные лица, но решение о
добровольном сообщении должно принять само лицо, совершившее преступление2.
Некоторые авторы считают, что добровольное сообщение о фактах взяточничества не всегда является безусловным основанием освобождения от уголовной ответственности, так как такое заявление не всегда равноценно деятельно1

См.: Волженкин Б.В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
добровольным сообщением о даче взятки // Социалистическая законность. 1989.№1.С.57.
2
См.: Михайлов В.И. Освобождение от ответственности при вымогательстве или даче
взятки. // Законодательство. 2000. №9. С.69.
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му раскаянию, и поэтому основаниями освобождения от уголовной ответственности взяткодателя должны служить добровольное заявление о даче взятки,
сопряженное с активным содействием в раскрытии и расследовании преступления, а также факт неиспользования взяткодателем любого рода благ, совершенных взяткополучателем в пользу него1. Мы не согласны с данным выше определением, и считаем, что такая трактовка добровольного сообщения о даче взятки
способствует узкому толкованию поощрительной нормы, направленной на выявление наиболее латентного преступления.
Некоторые авторы предлагают расширить возможность освобождения от
уголовной ответственности за дачу взятки в связи с добровольным сообщением,
и установить возможность освобождения от уголовной ответственности за
преступления, связанные с дачей взятки. Например, ряд авторов считает, что
дача взятки зачастую сопряжена с совершением иных преступлений, обычно совершаемых в целях накопления предмета взятки, и поэтому взяткодатели, сообщающие о совершенном преступлении, фактически ставятся под удар 2 . П.Н.
Панченко предлагает указать в примечании об освобождении взяткодателя от
уголовной ответственности, что лицо освобождается не только от уголовной ответственности за дачу взятки, но и за те преступления, которые совершаются в
целях накопления предмета взятки, при том непременном условии, что взяткодатель отказался наряду с незаконно добытым имуществом, и от незаконных услуг
взяткополучателя3.
По нашему мнению вышеуказанные определения трактуются расширительно, и данная трактовка добровольного сообщения о даче взятки может повлечь к
злоупотреблениям со стороны взяткодателей, которые, будучи уверенными, что
их могут освободить от уголовной ответственности не только за дачу взятки, но и
за сопряженные с данным преступлением иные преступления, будут с чистой совестью совершать данные преступления. Данная трактовка добровольного сообщения о даче взятки и освобождение взяткодателей за сопряженные с дачей
взятки иные преступления, может поставить под вопрос целесообразность применения наказания, что повлечет безнаказанность за совершение тяжких
преступлений.
Иное определение добровольного сообщения предлагает С.Ш. Цагикян, согласно которому: «Добровольным признается сделанное взяткодателем, независимо от мотивов, такое заявление, в отношении которого правоохранительные
органы не имеют информации, либо когда взяткодатель уверен в этом»4.
Согласно В.И. Зубковой, заявление нельзя считать добровольным, если оно
сделано по инициативе официальных представителей органов власти и управления, когда лица, давшие взятку, выявляются оперативным или следственным
путем и признаются в содеянном. Если органам власти уже известен факт взятки
и идет его проверка, сообщение взяткодателя не носит характера доброволь-

1

См.: Лобанова Л., Леонтьевский В. Стоит ли освобождать взяткодателя от уголовной
ответственности? // Российская юстиция. 2001. №11. С.68.
2
См.: Кузнецов А.П., Изосимов С.В., Бокова Н.В. Использование примечаний в российском
уголовном законодательстве // Следователь. 2002. №1. С.2-26.
3
См.: Панченко П.Н. Случай, вина и ответственность в уголовном праве // Правоведение.
1995. №1. С.44
4
См.: Цагикян С.Ш. Некоторые проблемы правоприменительной практики в контексте
реализации международных обязательств // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические
науки. 2013. №1(12)
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ности . То есть если заявитель действует добровольно по своему внутреннему
убеждению, считая, что о факте дачи взятки ничего не известно, то он подлежит
освобождению от уголовной ответственности. А если лицо считает, что правоохранительным органам известно о даче взятки, то его признание в содеянном
нельзя считать добровольным.
Так, например, приговором Дорогомиловского районного суда города Москвы от 28 сентября 2017 г. Б. признан виновным в покушении на дачу взятки
должностному лицу в крупном размере; в посредничестве во взяточничестве в
крупном размере; а также в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.2 Как следует из приговора, судом при рассмотрении дела в действиях Б., с
которым было заключено досудебное соглашение, было признано активное способствование раскрытию и расследованию преступления, о чем свидетельствует
выполнение осужденным условий досудебного соглашения о сотрудничестве и
что было подтверждено государственным обвинителем в судебном заседании.
При этом обстоятельств, свидетельствующих о том, что в отношении осужденного имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, судом не
установлено и в материалах уголовного дела таковых сведений не имеется. Также отсутствуют данные, свидетельствующие о добровольном сообщении о даче
взятки и о посредничестве во взяточничестве органу, имеющему право возбудить уголовное дело.
Как следует из материалов дела, Б. был задержан 28 ноября 2016 года в г.
Архангельске в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", направленного на пресечение его противоправных действий, связанных с посредничеством во взяточничестве. В рамках данного мероприятия с 19 февраля по 28 ноября 2016 года были зафиксированы встречи Б., а
также проведено прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи. После задержания Б. 28 ноября 2016 года написал явку с повинной, в которой указал об обстоятельствах своей противоправной деятельности. При таких обстоятельствах, как верно отметил Дорогомиловский районный суд города Москвы в своем приговоре от 28 сентября 2017 г., правовых оснований для применения в отношении осужденного Б. примечаний к ст.
291, 291.1 УК РФ и освобождения его от уголовной ответственности по каждому
из трех преступлений не имеется, поскольку он дал показания относительно дачи взятки должностному лицу и относительно посредничества во взяточничестве
после своего задержания при наличии у правоохранительных органов сведений
о противоправной деятельности Б.
Обобщая вышесказанное, мы предлагаем следующее определение понятия
добровольного сообщения о даче взятки, которое необходимо поместить в пункте 2 примечания к статье 291 УК РФ: «Добровольное сообщение о даче взятки -

это заявление, сделанное взяткодателем по собственному желанию, независимо

1

См.: 3убкова В.И. Пути повышения эффективности борьбы со взяточничеством и
поборами // Советское государство и право. 1985. № 4. С. 81-82.
2
См.: Постановление Московского городского суда от 17 мая 2018 г. N 4у/3-1478/18 об
отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной
инстанции
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=EBF0C9D8E747F0339BFA30EC09756A39&mode=backr
efs&SORTTYPE=0&BASENODE=4301014&ts=15417155005021720349&base=RAMSMARB&n=1456683&rnd=1C2F6C245009A76AE
FFD9AB8AD7528FA#06722776912455855 (дата обращения: 21.06.2019)
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от мотивов, при осознании того, что правоохранительным органам не известно о
даче взятки».
Согласно примечанию к статье 291 УК РФ взяткодатель освобождается от
уголовной ответственности, если он добровольно сообщил о даче взятки органу,
имеющему право возбудить уголовное дело. Действующее законодательство не
даёт возможности освобождения взяткодателя от уголовной ответственности
при добровольном сообщении в иные государственные органы и общественные
организации. Мы считаем, что необходимо расширить круг органов, в которые
можно подавать заявление о даче взятки, что послужит толчком к увеличению
раскрываемости коррупционных преступлений.
Так, О.Х. Качмазов, подверг критике уголовный закон за необоснованное сужение перечня органов, куда может обратиться взяткодатель с сообщением о
преступлении. Согласно автору, это приведет к возникновению дополнительных
трудностей в разоблачении взяточников и к неосновательному привлечению к
ответственности лиц, которые в силу своей правовой неграмотности либо по
иным причинам добровольно заявили о взятке иным государственным органам
или должностным лицам. Предлагается указать в качестве адресатов сообщения о взятке государственные органы или органы местного самоуправления. 1
Коллектив авторов приводит следующие доводы: в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 31.07.1962 г. говорилось, что наряду с государственными
органами заявление можно подавать и в общественные организации. То есть получалось, что взяткодатель мог обратиться с добровольным заявлением о даче
взятки в общественную организацию2. И в данном случае возможны два варианта действий представителей общественной организации:
• представители организации разъясняют взяткодателю о необходимости
подачи заявления в государственный орган, и если такого заявления не последует, взяткодатель не освобождается от уголовной ответственности;
• если представители организации заверяют взяткодателя о том, что они
поставят в известность государственные органы о добровольном заявлении о
даче взятки, то взяткодатель подлежит освобождению от уголовной ответственности.
Ряд авторов, указывает на тот факт, что такое необоснованное сужение круга органов, которым лицо может сообщить о фактах взяточничества, не способствует выявлению и пресечению преступления. Было бы правильным считать, что лицо освобождается от ответственности в случае, если оно сообщило о
даче взятки и в иные государственные органы. Необходимо только, чтобы данное заявление было соответствующим образом зафиксировано либо оформлено
должностным лицом для принятия мер.3
Уголовное законодательство советского периода не указывало на исчерпывающий перечень органов, в которые взяткодатель мог обратиться с добровольным сообщением о даче взятки. Так, например, согласно примечанию ст. 174
(Дача взятки) УК РСФСР от 27 октября 1960 г. лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымо-

1

См.: Качмазов О.Х. Ответственность за взяточничество по российскому уголовному
праву / О.Х. Качмазов; науч. ред. А.И. Рарог. — Владикавказ: Иристон, 2000. С. 158-159.
2
См.: Волженкин Б.В., Квашис В.Е., Цагикян С.Ш. Ответственность за взяточничество:
Социально-правовые и криминологические проблемы. – Ер.: Айастан, 1988. С.157
3
См.: Байболов К. и др. Коррупция. Взяточничество. Ответственность: Вопросы теории и
практики / К. Байболов, Л.Сыдыкова, А.Сыдыков./ -Б.: КРСУ, 1999. С. 117
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гательство взятки или если оно после дачи взятки добровольно заявило о случившемся1.
Российская Федерация обладает огромнейшей территорией, и зачастую для
того, чтобы добраться из одного пункта в другой необходимы большие затраты
времени и средств. И очень часто, учитывая тот факт, что о даче-получении
взятки никто не узнает, так как это преступление является латентным, взяткодатель считает, что нет необходимости тратить своё время и средства на заявление о совершенном преступлении. Но помимо психологических проблем, данное
обстоятельство создаёт дополнительные препятствия для возможности применения законодательной поощрительной нормы в отношении взяткодателя и посредника во взяточничестве. Мы считаем, что намного эффективнее законодательно предусмотреть возможность освобождения взяткодателя от уголовной
ответственности при добровольном сообщении не только органам, имеющим
право возбуждать уголовное дело, но и иным государственным органам и общественным организациям.
В большинстве случаев уровень правосознания граждан так низок, что, даже имея представление о том, что при добровольном сообщении взяткодателя
освободят от уголовной ответственности, не каждый имеет представление о том,
куда обращаться с добровольным заявлением, какие органы имеют право возбуждать уголовные дела. Поэтому данная законодательная трактовка вызывает
ряд проблем в правоприменении: например, как поступить, если лицо обратилось с добровольным заявлением к начальнику таможенного органа о даче взятки заместителю начальника таможенного органа. Очевидно, что начальник таможенного органа не имеет права возбуждать уголовные дела, но налицо факт обращения взяткодателя с добровольным сообщением о совершенном преступлении в государственный орган.
Соответственно, на приведенном выше примере можно прийти к выводу,
что во избежание подобных казусов и в целях единообразного толкования и применения поощрительной нормы об освобождении взяткодателя от уголовной ответственности на основании добровольного сообщения о даче взятки, необходимо расширить круг органов, в которые взяткодатель может обратиться с добровольным заявлением, предусмотрев в примечании к ст. 291 УК РФ следующее
положение: «Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответствен-

ности, если… оно добровольно сообщило о даче взятки в государственные органы, органы местного самоуправления, либо в общественные организации».
В примечании к ст. 291 УК РФ говорится об освобождении взяткодателя от
уголовной ответственности в связи с добровольным сообщением о даче взятки,

если взяткодатель активно способствовал расследованию и (или) раскрытию
преступления.

Данное нововведение вступило в силу 17 мая 2011 года Федеральным
законом от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции». В целях разъяснения указанных нововведений, Пленум Верховного Суда РФ принял постановление «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 9 июля 2013 года № 24, в котором он подробно разъяснил нововведе-

1

См.: Уголовный Кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. [Электронный ресурс]: URL:
http://pravo.levonevsky.org/kodeksru/uk/19601027/index.htm (дата обращения: 21.06.2019)
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ния, касающиеся освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки и
посредничество во взяточничестве в связи с добровольным сообщением.
Изменения, которые внёс российский законодатель в УК РФ, породили обязанность взяткодателя, для освобождения его от уголовной ответственности, активно способствовать раскрытию или расследованию преступления. Согласно
действующему подходу законодателя, взяткодателя нельзя освободить от уголовной ответственности без его активной роли в раскрытии или расследовании
преступления.
В соответствии с вышеуказанным постановлением, под активным способствованием раскрытию или расследованию преступления понимается совершение
лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному
преступлению лиц, обнаружение имущества, переданного в качестве взятки и
т.д.1
Деятельность органов следствия и дознания значительно облегчается, если
лицо добровольно желает способствовать раскрытию преступления, хоть это и
не является его обязанностью. Но одно лишь желание взяткодателя участвовать
в раскрытии преступления, которое не подкреплено активными действиями, не
может быть признано активным способствованием раскрытию или расследованию преступления. Именно действия взяткодателя должны оказать помощь правоохранительным органам в раскрытии преступления, сократить время и затраты на выполнение процессуальных действий и т.д.
Но наличие лишь факта активного способствования раскрытию или расследованию преступления не является самостоятельным основанием освобождения взяткодателя от уголовной ответственности. Данное обстоятельство должно
иметь место либо при вымогательстве взятки, либо при добровольном сообщении о даче взятки.
Судебная практика показывает, что зачастую суды неверно толкуют данное
обстоятельство и необоснованно применяют норму об освобождении взяткодателя от уголовной ответственности. Так, например, Постановлением Президиума Красноярского краевого суда от 28 марта 2017 года N 44у-64/2017 постановление отменено постановление Березовского районного суда Красноярского
края от 4 августа 2016 года в отношении Х.М.М., обвиняемой по ч. 3 ст. 30 и ч. 3
ст. 291 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Согласно материалам дела, постановлением Березовского районного суда
Красноярского края от 4 августа 2016 года в отношении Х.М.М., обвиняемой по ч.
3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ, прекращены уголовное дело и уголовное преследование на основании ч. 4 ст. 24 и ч. 2 ст. 28 УПК РФ в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления. Активное способствование
Х.М.М. расследованию преступления было установлено органами предварительного следствия и указано в обвинительном заключении в качестве смягчающего
обстоятельства. Обязательного условия в виде добровольного сообщения о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело, в действиях
Х.М.М. не усматривалось, поскольку факт дачи должностному лицу взятки был
выявлен в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, а не в результате информации, поступившей от Х.М.М. Обстоятельств, свидетельствующих о

1

См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О
судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе». [Электронный
ресурс]: URL: http://az-libr.ru/index.htm?Law&Crime/ru/UCrtPrc2006/A220000210 (дата
обращения: 21.06.2019)
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вымогательстве взятки со стороны должностного лица, ни органом предварительного расследования, ни судом также не было установлено.
При вынесении Березовским районным судом Красноярского края постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования на основании ч. 4 ст. 24 и ч. 2 ст. 28 УПК РФ в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, судом не было учтено то обстоятельство,
что для освобождения лица от уголовной ответственности по ст. 291 УК РФ, помимо активного способствования расследованию преступления, суд должен
установить наличие иных обязательных условий, - либо вымогательство взятки
со стороны должностного лица, либо если лицо после совершения преступления
добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело. Таким образом, у суда не имелось оснований для прекращения
уголовного дела и уголовного преследования в силу примечания к статье 291 УК
РФ.1.
Обобщая вышеизложенное, автор приходит к выводу, что критические
взгляды ученых по вопросу ужесточения оснований освобождения взяткодателя
от уголовной ответственности имеют вполне обоснованный характер, и явные
недостатки данный нововведений значительно превышают их достоинства. По
мнению автора, ужесточение российским законодателем подхода к основаниям
освобождения взяткодателя от уголовной ответственности было необоснованным, ведь норма об освобождении взяткодателя является поощрительной, и не
должна создавать каких-либо препятствий для освобождения лица, добровольно
заявившего о даче взятки.

ԿԱՇԱՌԱՏՈՒԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԽՐԱԽՈՒՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ՝ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ
ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ
Անուշ Հակոբյան
ՀՌՀ քրեական իրավունքի և քրեական
դատավարության իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ

__________________________________
Կաշառակերության դեմ պայքարում խրախուսական նորմերի քրեաիրավական նշանակությունը բավականաչափ ուսումնասիրված չէ նյութական իրավունքում։ Ներպետական և օտարերկրյա գիտական աշխատանքներում հիմնականում
ուսումնասիրվել են թեմային առնչվող մի շարք հարցեր, որոնք կրում են էպիզոդիկ
բնույթ և չեն պարունակում արդիական խնդիրների լուծման համակարգային առաջարկներ: Օրինակ, դեռևս չի կատարվել կաշառակերության դեմ պայքարում խրախուսման ինստիտուտի ազդեցության համակարգված ուսումնասիրություն, որը
1

См.: "Обобщение судебной практики Президиума Красноярского краевого суда за 2017
год" (утв. Президиумом Красноярского краевого суда) Документ предоставлен
КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 12.02.2019 [Электронный ресурс]:
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=EBF0C9D8E747F0339BFA30E
C09756A39&mode=backrefs&SORTTYPE=0&BASENODE=3290811&ts=15417155005021720349&base=SOSB&n=238152&rnd=1C2F6C245009A76AEFFD9AB
8AD7528FA#05380598176312335 (дата обращения: 21.06.2019)
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հաշվի կառնի ինչպես գործող օրենսդրությունը, այնպես էլ իրավակիրառ պրակտիկան: Քրեական օրենսդրության զարգացման, նոր իրավական հարաբերությունների
և իրավակիրառ պրակտիկայի ձևավորման, քրեական իրավունքի մտքի զարգացման համատեքստում օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է ծագում իրականացնելու կաշառակերության դեմ պայքարում խրախուսական նորմերի քրեաիրավական նշանակության համակողմանի ուսումնասիրություն։
Հոդվածում հեղինակը վերլուծում է կաշառատուի նկատմամբ խրախուսական
նորմերի կիրառման հիմնախնդիրները՝ Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսդրության համաձայն, մասնավորապես՝ Քրեական օրենսգրքի 291-րդ հոդվածի
հիման վրա քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հիմքերը սահմանող
նորմը։

SOME ISSUES OF APPLICATION OF INCENTIVE RULES IN
RELATION TO THE BRIBE GIVER UNDER THE CRIMINAL
LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Anush Hakobyan
PhD Student at the RAU Chair
of Criminal Law and Criminal Procedure Law
______________________________

The criminal-legal value of incentive rules in fight against bribery has not been
fully studied in substantive law. There have been studied several issues related to the
research topic in domestic and foreign literature, but they are in nature episodic and
do not contain systemic solutions to relevant problems. Thus, there was no systematic
study of the influence of the institution of incentives in the fight against bribery, which
would take into account both the law and law-enforcement practice. In the context of
the development of criminal law, the formation of new legal relations and lawenforcement practice, there is an objective need for a comprehensive study of the
criminal-legal value of incentive rules in the fight against bribery.
In this paper, the author examines some issues of application of incentive rules in
relation to the bribe giver under the Criminal legislation of the Russian Federation,
particularly the rules that establish the possibility of exemption from criminal liability on
the basis of a note to article 291 of the Criminal Code.
Բանալի բառեր - խրախուսական նորմեր կաշառակերության դեմ պայքարում,
կաշառք տալը, քրեական պատասխանատվությունից ազատելը, կաշառատու, ՌԴ
ՔՕ 291 հոդված
Ключевые слова: поощрительные нормы в борьбе со взяточничеством, дача
взятки, освобождение от уголовной ответственности, взяткодатель, статья 291
УК РФ
Key words: incentive rules in fight against bribery, bribery, exemption from criminal
liability, bribe giver, article 291 of RF Criminal Code
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ԽՈՇՏԱՆԳՄԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾ
ՀԱՐՈՒՑԵԼՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Էմմա Ավագյան
ԵՊՀ քրեական դատավարության և
կիրմինալիստիկայի ամբիոնի հայցորդ
___________________________

Խոշտանգումների դեմ պայքարի ուղղությամբ պետության պարտականությունն է անհապաղ արձագանքել մարդու իրավունքների խախտման յուրաքանչյուր
դեպքի և արդյունավետ քննություն իրականացնել՝ վերականգնելու անհատի
խախտված իրավունքները: Այս հիմնարար գաղափարն ամրագրված է միջազգային որոշ փաստաթղթերում1:
Սույն հոդվածի շրջանակներում անդրադառնալու ենք ՀՀ-ում խոշտանգումների վերաբերյալ հաղորդումների քննության, դրանց հիման վրա քրեական գործերի
հարուցման առանձնահատկություններին, մասնավորապես այն հարցին, թե ինչպես պետք է իրավակիրառ պրակտիկայում իրացվեն միջազգային պայմանագրերից բխող իրավանորմերը, և ինչ դատավարական ընթացակարգերով պետք է խոշտանգումների վերաբերյալ հաղորդումները քննության առնվեն:
Քրեական գործ հարուցելու պարտականությունը սահմանված է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով (այսուհետ նաև` քր. դատ. օր.), ըստ որի` հանցագործության հատկանիշների մասին բավարար տվյալների` օրենսգրքով նախատեսված առիթների և հիմքերի առկայության դեպքում պետք է հարուցվի քրեական գործ:
Ինչպես նկատում ենք, քրեական գործ հարուցելու համար անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված առիթների և հիմքերի առկայություն, սակայն չի բացահայտվում «քրեական գործ հարուցելու առիթ» և «քրեական գործ հարուցելու հիմք»
հասկացությունները, այլ միայն թվարկվում է առիթների սպառիչ ցանկ:
Իրավաբանական գրականության մեջ այս հասկացությունների կապակցությամբ առկա են տարբեր մոտեցումներ: Քրեական գործ հարուցելու առիթը մի դեպքում բնորոշվում է որպես տեղեկություն հանցագործության հատկանիշների մասին,
մեկ այլ դեպքում` տեղեկության աղբյուր, երրորդ դեպքում` որպես իրավաբանական փաստ կամ որպես գործողություն կամ որպես ապացույց2: Այնուամենայնիվ
մասնագիտական գրականության մեջ առավել ընդունելի մոտեցումն այն է, որ
քրեական գործ հարուցելու առիթը օրենքով նախատեսված աղբյուրներն են, որտեղից իրավասու պետական մարմինները և պաշտոնատար անձինք ստանում են
հանցագործության մասին նախնական տեղեկություններ3:
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն իր որոշմամբ նույնպես անդրադարձել է քրեական
1
Տե՜ս օրինակ՝ Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիա (հոդվածներ 12,
13), Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը
նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի ենթարկվելուց բոլոր անձանց պաշտպանության
մասին հռչակագիր (հոդված 8), Որևէ ձևով ձերբակալվող կամ կալանավորվող անձանց
պաշտպանության սկզբունքների ժողովածու (սկզբունք 33) և այլն:
2
Տե´ս Ա. Ղամբարյան, Վ. Շահինյան, Ա. Հովսեփյան, Մինչդատական վարույթի հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում, Երևան, 2009, էջ 15:
3
Տե´ս Р. Д. Рахунов. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. М.:
1954 էջ 31, Уголовно- процессуальное право РФ. Отв. ред. П. А. Лупинская- М.: Юристъ,
2003, էջ 352.
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Պետություն և իրավունք

գործ հարուցելու առիթներին` արտահայտելով հետևյալ իրավական դիրքորոշումը.
«(...) Հանցագործության մասին հաղորդումը որպես քրեական գործ հարուցելու առիթ իրենից ներկայացնում է ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի գրավոր
կամ բանավոր դիմումը քրեական հետապնդում իրականացնող մարմնին` կոնկրետ
հանցագործության տարրեր պարունակող նախապատրաստվող կամ կատարած
հանցագործության մասին տեղեկատվությամբ:
Առիթը պայման է, որի առկայության դեպքում օրենքը լիազորում է իրավասու
մարմիններին և պաշտոնատար անձանց մտնել իրավահարաբերությունների մեջ,
կատարել գործողություններ, որոնք իրենց միասնությամբ ներկայացնում են քրեական դատավարության սկզբնական փուլի գործունեություն:
Քրեական գործի հարուցման առիթները պետք է բովանդակեն տեղեկություն
հանցագործության հատկանիշները մատնանշող տվյալների առկայության մասին:
Միայն այս դեպքում դրանք կարող են հիմք հանդիսանալ ստուգելու և քրեական
գործ հարուցելու կամ հարուցումը մերժելու որոշում ընդունելու համար: Այսինքն՝
քրեական գործ հարուցելու առիթ կարող է հանդիսանալ ոչ թե ցանկացած, այլ
միայն հանցագործության մասին արված հաղորդումը (...)»1:
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը, իր մեկ այլ որոշմամբ վերահաստատելով Է. Կարապետյանի գործով ձևավորած իրավական դիրքորոշումը, այն զարգացրել է
հետևյալ բովանդակությամբ. «(...) քրեական գործ հարուցելու առիթ ասելով պետք է

հասկանալ օրենքով սահմանված այն աղբյուրը, որտեղից իրավասու պաշտոնատար անձը տեղեկություններ է ստանում նախապատրաստվող, կատարվող կամ կատարված հանցագործությունների մասին: Հանցագործության մասին ֆիզիկական
անձի հաղորդումը, ուղղված հետաքննության մարմնին, քննիչին կամ դատախազին, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի իմաստով քրեական գործ հարուցելու առիթ է, հետևաբար այդպիսի հաղորդման առկայությունն
ինքնին առաջ է բերում քրեադատավարական իրավահարաբերություններ` կապված գործ հարուցելու առիթի օրինականությունը և հիմքերի բավարար լինելն ստուգելու անհրաժեշտության հետ:
Միևնույն ժամանակ, հանցագործության մասին հաղորդումը, այդ թվում` ֆիզիկական անձի կողմից տրված, չի կարող լինել վերացական կամ ընդհանուր բնույթի: Որպեսզի հաղորդումը հիմք հանդիսանա ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 181-րդ հոդվածով նախատեսված որոշումներից որևէ մեկը կայացնելու
համար, այն պետք է բովանդակի տվյալներ կոնկրետ հանցագործության մասին:
Վերոգրյալը սակայն չի նշանակում, որ անձն իր հաղորդման մեջ պետք է ներկայացնի այնպիսի փաստական տվյալներ, որոնք իրենց բնույթով բավարար լինեն
հանցագործության հատկանիշների առկայությունն առերևույթ հաստատված համարելու համար»2:
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վերոհիշյալ որոշումների վերլուծությունից կարելի է
եզրակացնել, որ հանցագործության մասին հաղորդումները պետք է բովանդակեն
հստակ և կոնկրետ տեղեկություն տեղի ունեցած փաստի մասին, որը կհամապատասխանի քրեական օրենսգրքով արգելված արարքի (գործողության կամ անգործության) հատկանիշներին, և այն չպետք է բովանդակի վերացական բնույթի դատողություններ, այնուամենայնիվ դա չի նշանակում, որ հաղորդում ներկայացնող
անձը պետք է ներկայացնի այնպիսի ամբողջական տեղեկություն, որը բավարար
1

Տե´ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի՝ է. Կարապետյանի վերաբերյալ 2007 թվականի հուլիսի 13ի թիվ ՎԲ-133/07 որոշումը:
2
Տե´ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի՝ Ռ.Նիազյանի վերաբերյալ 2014 թվականի մայիսի 31-ի թիվ
ԵԿԴ/0118/11/13 որոշում, կետ 20:
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կլինի հանցագործության հատկանիշների առկայությունն առերևույթ հաստատված
համարելու համար:
Վճռաբեկ դատարանի՝ է. Կարապետյանի վերաբերյալ որոշմամբ արձանագրվել է ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացված հաղորդումների հիման վրա
քրեադատավարական ընթացակարգ չսկսելու, դրանք անհետևանք թողնելու և հաղորդումներին գրությամբ պատասխանելու ընթացակարգ, այն դեպքում, երբ հաղորդումը չի լինի հիմնավորված և չի պարունակի արժանահավատ տվյալներ նախապատրաստվող կամ կատարված հանցագործության վերաբերյալ: Այլ կերպ`
ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի կողմից ներկայացված դիմումը հանցագործության մասին հաղորդում դիտելու և քրեադատավարական ընթացակարգեր
սկսելու համար անհրաժեշտ պայման է, որ այն պարունակի նախապատրաստվող
կամ արդեն կատարված հանցագործության հատկանիշների մասին արժանահավատ տեղեկություն, ինչն էլ հիմք է հանդիսանալու իրավասու մարմինների կողմից
նյութեր նախապատրաստելու, քրեադատավարական օրենսդրությամբ նախատեսված սահմանափակ թվով քննչական գործողություներ կատարելու և համապատասխան որոշումներից որևէ մեկը կայացնելու համար:
Վճռաբեկ դատարանի վերոհիշյալ որոշումներով արձանագրված դրույթները,
մեր կարծիքով, խոշտանգումների կամ վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի վերաբերյալ ներկայացված հաղորդումների վրա պետք է տարածվեն վերապահումներով,
որովհետև պետությունը կրում է պոզիտիվ պարտականություն՝ բազմակողմանի և
օբյեկտիվ քննություն իրականացնելու ենթադրյալ խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի յուրաքանչյուր դեպքի առնչությամբ:
Խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ հաղորդումները հնարավոր է՝ պարունակեն ընդհանրական բնույթի տեղեկություններ, սակայն նույնիսկ
այդ դեպքում պետք է վարույթն իրականացնող մարմինները պարտավորություն
ստանձնեն իրականացնելու համապատասխան քննչական և դատավարական այն
բոլոր գործողությունները, որոնք տվյալ փուլում հնարավոր է՝ պարզելու համար
քրեական գործ հարուցելու առիթն օրինակա՞ն է, և հիմքեր առկա՞ են, թե՞ ոչ: Միայն
օրենսդրությամբ սահմանված քննչական և դատավարական գործողություններ կատարելու դեպքում հնարավոր կլինի հանգել ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 181-րդ հոդվածով
նախատեսված որոշումներից որևիցե մեկի կայացմանը: Անհրաժեշտ է բացառել
ենթադրյալ խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ հաղորդումներին
գրությամբ պատասխանելու կամ այլ կերպ անհետևանք թողնելու պրակտիկան.
յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է բոլոր միջոցները գործադրել՝ պարզելու համար հաղորդումներում առկա բովանդակության հավաստիությունը և արժանահավատությունը:
Բացի այդ, անհրաժեշտ է նշել, որ գործող օրենսդրության պարագայում հաղորդումների իսկության, այսինքն` քրեական գործ հարուցելու հիմքի և առիթի
ստուգման համար նախատեսված է սահմանափակ թվով գործողություններ կատարելու հնարավորություն: Այս պարագայում առավել խրթին է դառնում տվյալ
հարցի լուծումը: Ուստի նպատակահարմար ենք համարում անհապաղ անհրաժեշտ գործողություններ կատարելուց հետո հարուցել քրեական գործ և ձեռնամուխ
լինել ենթադրյալ խոշտանգման դեպքի բացահայտմանը:
Քննարկման առարկա պետք է դառնա նաև այն հարցը, թե ով իրավունք ունի
ներկայացնել ենթադրյալ խոշտանգումների վերաբերյալ հաղորդում: Գործող օրենսդրությամբ դա կարող է անել ոչ միայն այն անձը, որը ենթադրյալ խոշտանգման տուժողն է, այլև ցանկացած այլ անձ, որն ունի դրա մասին տեղեկություններ:
Այս մասով պետք է նշել, որ ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրությունը ոչ միայն
համապատասխանում է միջազգային փաստաթղթերում ամրագրված նորմերին,
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այլև ավելի մեծ երաշխիքներ է նախատեսում հանցագործությունների բացահայտման համար: Այսպես, միջազգային նորմերի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ
պետությունների համար սահմանվում է պահանջ, որ խոշտանգման զոհերի կամ
նրանց պաշտպանների կամ նրանց ընտանիքի անդամների կողմից հաղորդում
ներկայացնելու դեպքում պետությունն անհապաղ ձեռնամուխ լինի ենթադրյալ խոշտանգման դեպքերի քննությանն ու բացահայտմանը, իսկ ՀՀ օրենսդրության պարագայում՝ ոչ միայն տվյալ անձի, այլև ցանկացած մեկի ներկայացրած հաղորդման
դեպքում առաջանում է արդյունավետ քննություն իրականացնելու պահանջ:
Քեադատավարական օրենսդրությունը քրեական գործ հարուցելու առիթների
մեջ առանձնացնում է նաև վարույթն իրականացնող մարմինների կողմից իրենց
լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ հանցագործության մասին
տվյալների հայտնաբերման հնարավորությունը:
Հետաքննության մարմինը և քննիչը հանցագործության մասին տեղեկություններ կարող են հայտնաբերել իրենց վարույթում եղած քրեական գործի քննության
ընթացքում: Հետաքննության մարմինը հանցագործության հատկանիշներ կարող է
հայտնաբերել նաև օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելիս
կամ վարչական գործունեության ընթացքում: Իսկ դատախազը հանցագործության
մասին տվյալներ, հանցագործության նյութական հետքեր և հետևանքներ հայտնաբերում է նաև իր հսկողական լիազորություններն իրականացնելիս1:
Իսկ այն դեպքում, երբ իրենց վարույթում գտնվող գործի հետ չկապված այլ
հանցագործություն են հայտնաբերում, ապա քրեադատավարական օրենսդրության համաձայն` հետաքննության մարմինը, քննիչը, դատախազն իրենց վարույթում
գտնվող քրեական գործի նյութերով կայացնում են որոշում նոր գործ հարուցելու և
այն առանձին վարույթում առանձնացնելու մասին, իսկ դատարանը նման որոշում
կայացնելու միջնորդությամբ դիմում է դատախազին, եթե մեղադրյալին վերագրվող
հանցագործությունից բացի՝ բացահայտված է առաջինի հետ չկապված այլ հանցագործություն, որը կատարել է այլ անձ՝ առանց մեղադրյալի մասնակցության (քր.
դատ. օր. հոդվ. 184, մաս 1):
Հատկապես հետաքրքրական է այն իրավիճակը, երբ դատաքննության ժամանակ ամբաստանյալը հայտնում է այն մասին, որ իր նկատմամբ կիրառվել է բռնություն նախաքննության ընթացքում կամ ավելի վաղ` ոստիկանության կողմից: Բանն
այն է, որ հաճախ անձինք չեն վստահում այլ մարմինների և միայն հրապարակային
դատաքննության ընթացքում են հայտնում իրենց նկատմամբ կիրառված բռնության մասին: Իհարկե լինում են նաև դեպքեր, երբ նրանց հայտնած տեղեկությունը
չի համապատասխանում իրականությանը, կամ հնարավոր չի լինում բացահայտել
ապացույցների անբավարարության պատճառով: Անյուամենայնիվ, պահանջվում է
իրականցնել բազմակողմանի և լրիվ քննություն: Վերոգրյալի համտեքստում առաջնային է համարվում քննարկել այն իրավիճակը, թե ինչպես պետք է վարվի դատարանը, երբ ամբաստանյալից նման հայտարարություն է ստանում: Ինչպես արդեն
նշվել է վերևում, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով (41-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի 4-րդ կետով, 53-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 184-րդ հոդվածի 1-ին
մասով) կարգավորվում է այդ հարաբերությունը, և դատարանը պարտավոր է նոր
քրեական գործ հարուցելու միջնորդությամբ դիմել դատախազին: Դատարանը
պարտավոր է միջնորդությամբ դիմել դատախազին ոչ միայն այն դեպքում, երբ անձը նման հայտարարությամբ է հանդես գալիս, այլև, երբ դատարանի մոտ առաջանում է կասկած, որ անձը ենթարկվել է բռնության (օրինակ` անձի մարմնի վրա կան
բռնության հետքեր և այլն), այիսնքն` հայտնաբերում է հանցագործության ակնհայտ
1
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հատկանիշներ: Այդպիսի դիրքորշում է հայտնել նաև Վճռաբեկ դատարանը Ա.
Գզոյանի1 վերաբերյալ գործով: Այսպես. «(…) եթե դատարաններն իրենց վարույթում գտնվող քրեական գործի քննության ընթացքում հայտնաբերում են հանցագործության ակնհայտ հատկանիշներ, ապա ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 184-րդ հոդվածի 1-ին մասի հիման վրա պարտավոր են քրեական գործ
հարուցելու միջնորդությամբ դիմել դատախազին»: Սույն գործով Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է նաև, որ խոշտանգման վերաբերյալ հայտարարության դեպքում ծառայողական քննություն իրականացնելը չի կարող գնահատվել որպես խոշտանգման փաստի պատշաճ արձագանք: Ավելին, «(…) այս հարցում Վճռաբեկ դատարանը հիմք է [ընդունել] ՄԻԵԴ-ի դիրքորոշումն այն մասին, որ խոշտանգումը
պետք է հանգեցնի քրեական պատասխանատվության և պատժի (առավել մանրամասն տե´ս Bati and Others v. Turkey, 2004 թվականի հունիսի 3-ի վճիռը, գանգատներ թիվ 33097/96 և 57834/00, 145-146 կետեր, Mikheev v. Russia, 2006 թվականի
հունվարի 26-ի վճիռը, գանգատ թիվ 77617/01, 120 և 135 կետեր)»: Ա. Գզոյանի վերաբերյալ գործով Վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ ստորադաս դատարանները
թեև հաստատված են համարել, որ Ա. Գզոյանը ցուցմունքներ է տվել ֆիզիկական
բռնության ազդեցության ներքո, և որ նա հայտարարել է իրեն խոշտանգելու մասին,
այնուամենայնիվ չեն միջնորդել դատախազին` նրա նկատմամբ բռնություն գործադրելու վերաբերյալ հայտարարությունը ստուգելու և այդ փաստի առթիվ քրեական գործ հարուցելու համար: Այսպիսով, Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ
ստորադաս դատարանների կողմից պատշաճ արձագանք չի տրվել անձի` իրեն
խոշտանգելու մասին հայտարարությանը, և արդյուքնում խախտվել է տվյալ անձի՝
Կոնվենցիայով և Սահմանադրությամբ երաշխավորված կարևորագույն իրավունքը:
Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ Ա. Գզոյանի վերաբերյալ գործով Վճռաբեկ
դատարանը երկու իրավական դիրքորոշում է ձևավորել, որոնք պարտադիր են
դարձել իրավակիրառ պրակտիկայի համար, դրանք են`
1) դատարանում խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ հայտարարություն ստանալու կամ տվյալ հանցագործության վերաբերյալ ակնհայտ
հատկանիշներ հայտնաբերելու դեպքում դատարանը պարտավոր է քրեական
գործ հարուցելու միջնորդությամբ դիմել դատախազին,
2)
խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ հայտարարության դեպքում ծառայողական քննությունը չի կարող համարվել բավարար, այլ արդյունավետ քննություն իրականցնելու հիմնարար պահանջից բխում է, որ անհրաժեշտ է հարուցել քրեական գործ և իրականացնել բազմակողմանի քննություն:
Դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ներկայումս,
որպես կանոն, դատաքննության ժամանակ հնչեցված խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի դեպքերին տրվում է համարժեք արձագանք, մասնավորապես` դատարանները միջնորդություն են ներկայացնում դատախազին քրեական գործ հարուցելու և բազմակողմանի քննություն իրականացնելու համար: Ներկայացնենք
դատական պրակտիկայից ևս մի օրինակ: Այսպես, Երևան քաղաքի Կենտրոն և
Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի
դատարանում` ըստ մեղադրանքի Ա.Գ-ի և մյուսների` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 176րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետերի, 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, 34-104րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի հատկանիշներով քննվող թիվ ԵԿԴ/0025/01/16
քրեական գործով 09.11.2016թ. կայացած դատական նիստի ընթացքում ամբաստանյալ Ա.Գ-ն հայտարարություն է արել, որ իրեն ծեծի են ենթարկել ՀՀ ոստիկա1

Տե´ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի` Արայիկ Գզոյանի վերաբերյալ 2010 փետրվարի 12-ի թիվ
ԵԱՔԴ/0049/01/09 քրեական գործով որոշմում, կետեր 25, 29-31:
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Պետություն և իրավունք

նության Երևան քաղաքի վարչության Կենտրոնական բաժնի աշխատակիցները:
Դեպքի մասին 2016 թվականի նոյեմբերի 28-ին ՀՀ գլխավոր դատախազության դատախազը զեկուցագիր է ներկայացրել ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն, ինչի
առթիվ նախապատրաստվել են նյութեր, և 06.12.2016 թվականին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 309.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի հատկանիշներով հարուցվել է
քրեական գործ: ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությունը, իրականացնելով համապատասխան քննություն, 2017 թվականի փետրվարի 9-ին որոշում է կայացրել ոստիկանների նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացնելու և քրեական գործի
վարույթը կարճելու մասին` նրանց արարքներում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 309.1-րդ
հոդվածով նախատեսված, ինչպես նաև պետական ծառայության դեմ ուղղված
որևէ այլ հանցագործության դեպքի բացակայության հիմքով: Նշված և բազմաթիվ
այլ դատական վարույթների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ այն
դեպքում, երբ դատարանները միջնորդություն են ներկայացնում խոշտանգումների
փաստի առթիվ քրեական գործ հարուցելու համար, ապա իրենց վարույթում
գտնվող գործի քննության ընթացքը չի կասեցվում, այլ շարունակում են իրականացնել դատաքննություն, իսկ հետագայում էլ կայացնում են դատավճիռ: Իհարկե
պետք է փաստենք նաև, որ այդ գործերով մինչև դատավճիռ կայացնելը ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությունում խոշտանգումների փաստի առթիվ հարուցված
քրեական գործերով քրեական հետապնդում չիրականացնելու և քրեական գործի
վարույթը կարճելու մասին որոշումներ են կայացվել: Այնուամենայնիվ, կարծում
ենք, այն դեպքում, երբ դատարանը միջնորդություն է ներկայացնում դատախազին
քրեական գործ հարուցել խոշտանգումների փաստի առթիվ, անհրաժեշտություն է
առաջանում դատարանի վարույթում գտնվող գործը, որով ամբաստանյալը կամ
դատավարության այլ մասնակիցը հայտնել է իրեն խոշտանգելու փաստի մասին
կասեցնել և սպասել խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի փաստի առիթով հարուցված քրեական գործի լուծմանը, քանի որ այդ փաստի հաստատման դեպքում
տվյալ ապացույցները կճանաչվեն անթույլատրելի: Այլ կերպ` դատարանն իր վարույթում գտնվող գործով չի կարող կայացնել օրինական և հիմնավորված որոշում,
երբ խոշտանգման փաստի առթիվ իր միջնորդության հիման վրա հարուցված
քրեական գործը գտնվում է դեռևս քննության փուլում, և չկա դրա վերաբերյալ կայացված վերջնական որոշում: Սա ուղղակի վտանգի տակ է դնում դատարանի կայացրած դատական ակտը, քանի որ հնարավոր է՝ ապացուցված համարվի խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի կիրառման փաստը: Սույն վերլուծության լույսի ներքո գտնում ենք, որ անհրաժեշտություն է առաջանում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում կատարել համապատասխան լրացում և
քրեական գործի վարույթը կասեցնելու հիմքերի մեջ ավելացնել նորը, այն է` խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի փաստի առթիվ դատարանի ներկայացրած
միջնորդության հիման վրա դատախազի կողմից քրեական գործ հարուցելու հանգամանքով քրեական գործի վարույթը կասեցնելը` մինչև համապատասխան գործով վերջնական որոշում կայացնելը:
Հարկ ենք համարում նաև նշել, որ ներկայումս Մարդու իրավունքների պաշտպանը` որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզ, և Արդարադատության նախարարը ժամանակ առ ժամանակ չնախատեսված այցեր են կատարում անձին անազատության մեջ պահելու վայրեր և հնարավորություն են ունենում տեղում ծանոթանալու եղած իրավիճակին: Սա մեծ հնարավորություն է տալիս վերջիններիս ենթադրյալ խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի դեպքերի հայտնաբերման առնչությամբ հաղորդում ներկայացնելու իրավասու մարմիններին:
Կարծում ենք, որ անհարժեշտություն է առաջանում բոլոր պետական մարմինների համար սահմանել պարտականություն, որ իրենց լիազորություններն իրակա-
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նացնելիս ենթադրյալ խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի այլ դեպքերի հայտնաբերման ժամանակ համապատասխան հաղորդումներ ներկայացնեն իրավասու
մարմիններին, իսկ որպեսզի այս նորմը դեկլարատիվ չմնա, առնվազն կարգապահական պատասխանատվություն նախատեսել այն բոլոր պետական մարմինների
համար, որոնք չեն կատարի դա: Սա հնարավորություն կտա ավելի արդյունավետ
պարքար մղել խոշտանգումների դեմ:
Օրենսդրությամբ նախատեսված հաջորդ առիթը լրատվության միջոցներից
ստացված հաղորդումներն են: Լրատվության միջոցների հաղորդումներ են կատարված կամ նախապատրաստվող հանցագործությունների մասին հաղորդումները մամուլում, ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ, ինչպես նաև լրատվության միջոցներին հասցեագրված և չհրապարակված հաղորդակցություններում (քր. դատ. օր.,
հոդված 179, մաս 1): Օրենսդրական պարտադիր պահանջ նախատեսված չէ, որ
լրատվության միջոցները հանցագործության մասին տեղեկություններն ուղարկեն իրավասու մարմիններին, բավական է նաև այն, որ այդ տեղեկությունը հրապարակված լինի համապատասխան զանգվածային լրատվության միջոցում, և դա հիմք է,
որ վարույթն իրականացնող մարմինները դրանք ստուգեն և անհրաժեշտության
դեպքում նյութեր նախապատրաստեն:
Օրենսդրության ուսումնասիրությունից պարզ է դռնում, որ այնտեղ ներառված
չեն լրատվության բոլոր միջոցները: Այսպես, վերոհիշյալ նորմում սպառիչ թվարկվում են այն լրատվության բոլոր միջոցները, որոնցով հնարավոր է հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել, մասնավորապես այդպիսիք են մամուլը, ռադիոն և հեռուստատեսությունը: Ինչպես նկատում ենք, նշվածների մեջ չկա համացանցը, սակայն հասարակական հարաբերությունների զարգացման ներկայիս պայմաններում բավականին արդիական է դարձել այնտեղ տարբեր տեղեկություններ
հրապարակային դարձնելը: Այս դեպքում անհնարին է դառնում զերծ մնալ համացանցով հանցագործության մասին տեղեկություն ստանալուց: Այսպես, հաճախ
նկատում ենք՝ տարբեր կայքերում հրապարակային է դառնում որևէ անձի կողմից
ինչ-որ արարք կատարած լինելու հանգամանքը, ինչն իր բնույթով կարող է հանցագործություն համարվել: Այս դեպքում հարց է առաջանում, թե վարույթ իրականացնող մարմինները ինչպես պետք է վարվեն նման տեղեկության հետ: Այսինքն`
ստացվում է մի իրավիճակ, երբ բացակայում է հանցագործության մասին հաղորդումը, բայց առկա է տեղեկություն հանցագործության մասին: Այս խնդրի լուծման
նպատակով առաջարկում ենք ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում կատարել համապատասխան փոփոխություններ և ընդգրկել լրատվական այն բոլոր
հնարավոր միջոցները, որոնցով կարող է տարածվել հանցագործության մասին
տվյալներ: Այսպես, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում անհրաժեշտ է
բացառել լրատվության միջոցների սպառիչ թվարկումը, բացի այդ՝ անհրաժեշտ է
գործածել «զանգվածային լրատվության միջոց» արտահայտությունը, որը կբացառի նման թյուրըմբռնումը, քանի որ «Զանգվածային լրատվության մասին» օրենքի
3-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն` զանգվածային լրատվության միջոցը
լրատվություն իրականացնելու միջոց է, որը բաժանորդագրությամբ կամ առանց
դրա, վճարովի կամ անվճար հիմունքներով տարածվում է`
- մշտական անվանում, հերթական համար և ամսաթիվ ունեցող պարբերական
թողարկումներով` նյութական կրիչի վրա, որոնց միևնույն բովանդակությամբ օրինակների քանակը պակաս չէ հարյուրից,
- հեռուստառադիոհաղորդմամբ,
- հանրային հեռահաղորդակցության ցանցով (ցանցային լրատվության միջոց)`
որպես որոշակի հասցե ունեցող, անսահմանափակ թվով անձանց համար հասանելի և լրատվություն ներառող տեղեկատվական պաշար` անկախ թարմացման պար-
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բերականությունից, պահման ժամանակի տևողությունից և այլ չափանիշներից:
Ասվածը հատկապես կարևորվում է խոշտանգումների բացահայտման տեսնակյունից, քանի որ հաճախ հենց համացանցի միջոցով ենք տեղեկանում հասարակական կարգը պահպանողների կողմից բռնություն կիրառելու դեպքերի մասին:
Իհարկե դա միայն կարող է առիթ դառնալ քննություն իրականացնելու համար, այնուամենայնիվ այն խոշտանգումների դեմ պայքարելու մեծ երաշխիք է:
Քրեական գործ հարուցելու համար բավարար չի կարող համարվել միայն առիթների առկայությունը, այլ անհրաժեշտ են նաև բավարար հիմքեր:
Իրավաբանական գրականության մեջ քրեական գործ հարուցելու հիմքերի
մասով ևս չկա միասնական մոտեցում: Այսպես, հեղինակների մի մասի կարծիքով,
քրեական գործ հարուցելու համար անհրաժեշտ է հանցագործությունը որպես
հանրային վտանգավոր արարք բնութագրող բոլոր տարրերի առկայությունը1: Հեղինակների մյուս մասն էլ առավել ընդունելի է համարում այն մոտեցումը, որ քրեական գործ հարուցելու հիմքը օրենքով սահմանված առիթներում տեղ գտած այն
փաստական տվյալներն են, որոնք վկայում են հանրային վտանգավոր արարքի
առկայության մասին 2 : Մենք համակարծիք ենք այն հեղինակների հետ, որոնք
գտնում են, որ քրեական գործի հարուցման համար բավարար են այն տվյալները,
որոնք վկայում են հանցագործության փաստի, այսինքն՝ նրա օբյեկտիվ կողմի և օբյեկտի առկայության մասին3:

1

Տե´ս М. А.Чельцов. Советский уголовный процесс. М., 1962, էջեր 233-236:
Տե´ս Г. В. Матусевич. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Автореф.
Дисс. канд. юрид. наук. М. 2004. К. В. Муравьев Возбуждение уголовного дела в
отношении лица. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Омск, 2005.
3
Տե´ս ՀՀ քրեական դատավարություն, էջ 29: Ա. Ղամբարյան, Վ. Շահինյան, Ա. Հովսեփյան,
նշվ. աշխ., էջ 27:
2
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО
ДЕЛА ПО ФАКТУ ПЫТОК
Эмма Авагян
Соискатель кафедры уголовного процесса
и криминалистики ЕГУ
________________________

Государство обязано бороться с пытками и оперативно реагировать на
любые нарушения прав человека и проводить эффективное расследование
путем восстановления нарушенных прав человека.
Работа посвящена особенностям этапа возбуждения уголовного дела по
факту пыток. В рамках данной статьи автор ссылалается на рассмотрение
сообщений о пытках в Республике Армения и на особенности возбуждения
уголовного дела на их основе. Автор также представил поводы и основания для
возбуждения уголовного дела, а также исследовал пробелы в законодательстве
и предложил адекватные решения.

PECULIARITIES OF INITIATING A CRIMINAL
CASE ON THE FACT OF TORTURE
Emma Avagyan
Applicant at the YSU Chair of Criminal
Processing and Criminalistics
______________________

It is the duty of the State to combat torture and to respond promptly to any
violation of human rights and to carry out an effective investigation by restoring
violated human rights.
The work is dedicated to the peculiarities of the stage of initiating a criminal case
on torture. Within the scope of this article, the author referred to the examination of
reports of torture in the Republic of Armenia and the peculiarities of instituting criminal
proceedings on the basis of them. The author also presented the reasons and
grounds for initiating a criminal case, as well as explored legislative gaps and
suggested adequate solutions.
Բանալի բառեր – խոշտանգում, արդյունավետ քննություն, քրեական գործ

հարուցելու առիթ, քրեական գործ հարուցելու հիմք, քրեական գործ հարուցելը,
պարտականություն, հանցագործության մասին հաղորդում
Ключевые слова - пытка, эффективное расследование, поводы для возбуждения
уголовного дела, основания для возбуждения уголовного дела, возбуждение
уголовного дело, обязанность, заявления о преступлениях
Key words - torture, effective investigation, reasons for initiating a criminal case,
grounds for initiating a criminal case, initiating a criminal case, duty, the statement
about crime
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ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՆԱԽԿԻՆ ԱՇԽԱՏԿԻՑ
ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼԻ ԱՆՁԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԶՄԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Դավիթ Զիլֆիմյան
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ,
Արդարադատության ակադեմիայի ունկնդիր

___________________________
Իրավագիտության մեջ «անձ» եզրութն ամենատարածված, տարբեր առումներով օգտագործվող, բազմիմաստ հասկացություններից է: Իրավաբանական բառարաններից մեկում «անձ» եզրույթը տրվում է երեք իմաստվ՝ ա) մարդ, անհատականություն, բ) իրավահարաբերությունների սուբյեկտ, գ) առարկայի երևացող, դիմային կողմ1: Բացի այս ընդհանուր բազմիմաստությունից, կա նաև մեկ այլ յուրահատկություն, որն էլ ավելի է բարդացնում «անձ» եզրույթի իմաստային մեկնաբանության հարցը: «Անձ» հասկացությունն իրավունքի ամեն մի ճյուղում ունի յուրահատուկ, միայն այդ ոլորտին բնութագրական իմաստ: Այսպես, քաղաքացիական իրավունքում անձինք դասակարգվում են իրավաբանական և ֆիզկական տեսակների.
ֆիզիկական անձը համարվում է քաղաքացիական իրավահարաբերությունների
սուբյեկտ, որն օժտված է քաղաքացիական իրավունականությամբ և պարտականություններով, առանձին քաղաքացի «անհատ», որը տարբերվում է կոլեկտիվ
կազմավորում համարվող իրավաբանական անձից2: Ակնհայտ է, որ «անձի» այս
հասկացությունն անընդունելի է իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից
դատապարտյալի անձ ձևակերպման իմաստը բացահայտելու համար, որովհետև
այն օգտագործող իրավական ակտերի գործողության տիրույթն իրավապահպան
իրավական ոլորտներն ու իրավունքի ճյուղերն են: Հետևաբար, պետք է փորձել
մեզ հետաքրքող իրավական ձևակերպման հասկացությունը բացատրել իրավունքի այդ ոլորտի յուրահատկություններից ելնելով: Սակայն այստեղ ևս առաջանում է
լրացուցիչ բարդություն, քանի որ իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից
դատապարտյալի անձը ժամանակագրական տեսանկյունից գոյություն ունի և իրավական ոլորտում գործում է մի քանի որակներով. նախ՝ որպես իրավապահպան
մարմնի աշխատակից, այնուհետև՝ որպես քրեական իրավունքի սուբյեկտ և վերջապես՝ քրեակատարողական իրավահարաբերությունների սուբյեկտ: Վերջին
դեպքում այդ սուբյեկտը կարող է գտնվել երկակի իրավական վիճակում՝պայմանավորված, թե դատարանի կողմից հանցանք կատարելու համար ինչ պատիժ է նշանակվել իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակցի նկատմամբ՝ ազատությունից զրկելո՞ւ, թե՞ ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատժատեսակ: Թվարկված հարցադրումներն արդեն իսկ հաստատեցին, որ նույնիսկ հասարակական հարաբերությունների մեկ ոլորտում, այն է՝ իրավապահպան իրավահարաբերությունների, մեզ հետաքրքող անձի հասկացությունն ունի տարբեր իմաստներ, իսկ «իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալի անձը» իրականում
կարող է հանդես գալ տարբեր իրավական կարգավիճակներով, այն է՝ սահմանադրական, վարչական, քրեական, քրեակատարողական: Այստեղից էլ ձևավորվում է
մեր հետազոտական խնդիրը. զանազանել մեզ հետաքրքրող «իրավապահ մար1

Տե´ս Краткий юридический словарь / под. ред. А.Н. Азрилияна.- М.; Институт новой
экономики, 2005, էջ 321:
2
Ֆիզիկական անձը որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ կարող է լինել
քաղաքացի, օտարերկրացի, քաղաքացիություն չունեցող անձ:
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մինների նախկին աշխատակից դատապարտյալի անձ» հասակցության իմաստներն իրավապահպան իրավահարաբերությունների ոլորտում՝ ընտրելով այդ
խնդրի լուծման ճիշտ մեթոդաբանություն:
Մինչ այդ փորձենք ամփոփել հարցի տեսական հետազոտության արդի վիճակը: Այդ հարցին, որպես կանոն, անդրադառնում են կրիմինալոգիական և քրեակատարողական բնույթի հետազոտություններում: Ոլորտային ուղղվածության այս
ընդհանուր հետազոտությունները հիմնականում վերլուծում են ընդհանրապես
«անձ» և «հանցավոր անձ» հասակցությունները 1: Սակավ են «իրավապահ մարմինների աշխատակիցների» կրիմինալոգիական և քրեակատարողական հիմնահարցերին նվիրված հետազոտությունները: Այս հարցում արևմտյան գիտական հետազոտությունները չեն կարող մեզ համար մեթոդաբանական հիմք լինել, որովհետև Արևմուտքի քրեակատարողական հարաբերությունների կարգավորման նորմատիվ դրույթներում չկա «իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալի անձ» հասկացությունը: Հետևաբար՝ ուսումնասիրության աշխարհագրական տիրույթ կարող են ծառայել միայն հետխորհրդային երկրներում կատարված հետազոտությունները, որովհետև ազատազրկման դատապարտված «իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից» անձանց այլ դատապարտյալներից անջատ պահելու ինստիտուտը նրանք ժառանգել են խորհրդային քրեակատարողական համակարգից:
ՌԴ-ում հետխորհրդային շրջանում կատարվել են մի շարք հետազոտություններ, որոնցում շոշափվում են իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից անձանց կամ նրանց որոշակի խմբերի կրիմինալոգիական կամ քրեակատարողական
բնութագրերը: Այդ հետազոտություններից են Վ. Ա. Բրայցևայի, Դ. Ս. Սուխովի, Կ.
Ա. Պրոխորովի և Ս. Ա. Ալտուխովի ատենախոսական աշխատանքները2, որոնց գերակշիռ մասն ունի կրիմինալոգիական թեմատիկ ուղղվածություն, այսինքն՝ դրանցում վեր են հանվում և վերլուծության են ենթարկվում հանցագործություն կատարած իրավապահպան մարմինների աշխատակիցների կամ դրանց առանձին խմբերի (հետաքննիչներ և քննիչներ, պետավտոտեսուչներ, միլիցիայի կամ հասարակական անվտանգության ոստիականության աշխատակիցներ) կրիմինալոգիական
բնութագրերը: Դրանց մի մասում նույնիսկ չի քննարկվում հանցագործություն կատարած իրավապահպան մարմինների աշխատակիցների՝ որպես անհատների
բնութագրերը, իսկ մյուսները, որոնք հետազոտման առարկա են դարձրել տվյալ
խմբի հանցավոր անձանց անհատականությունը (Պրոխորով, Ալտուխով, Ֆեսունով), հարցը դիտում են միայն կրիմինալոգիական տեսանկյունից:
Ս. Ա. Ալտուխովը, վեր հանելով հանցագործություն կատարած միլիցիայի աշխատակցի կրիմինալոգիական բնութագրերը, առանձնացնում է այդ խմբի հանցավորների անհատական տիպերը3: Կ. Ա. Պրոխորովն անդրադառնում է կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործություն կատարած միլիցիայի աշխատակցի

1

Տե´ս Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М.2004. էջ 214:
Տե´ս Алтухов С.А. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений,
совершаемых сотрудниками милиции. Дис. … канд. юрид. наук. Специальность 12.00.08. Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право, Ростов-на-Дону,
2000, էջ 180; Сухов Д.С. Криминологическая характеристика и предупреждение
коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками ГИБДД: по материалам
Восточной Сибири: диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.08. Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право. - Иркутск, 2009.- էջ 172; Прохоров
К.А. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых
сотрудниками милиции против жизни и здоровья: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08.
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.- Москва, 2004, էջ 186
3
Տե´ս Алтухов С.А. նշվ. աշխատությունը, էջ 111-138:
2
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անհատական բնութագրերին, սակայն միայն կրիմինալոգիական տեսանկյունից 1 :
Վ. Ա. Ֆեսունովն իր ատենախոսության մեկ գլուխը նվիրել է հանցագործություն կատարած իրավապահպան մարմինների աշխատակիցների անձնական-անհատական բնութագրերին, սակայն հիմնականում անդրադարձել է նրանց կրիմինալոգիական բնութագրին, ինչպես նաև այդ անձանց անհատականության հետազոտման
մեթոդիկային2: Նշանակում է, որ «իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից
դատապարտյալի անձ» հասկացության քրեակատարողական իմաստը դեռևս չի
արժանացել ամբողջական հետազոտության: Այս կապակցությամբ անհրաժեշտ է
նշել նաև, որ «իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալի
անձի» կրիմինալոգիական հասկացությունը չունի որևէ նշանակություն քրեակատարողական տեսանկյունից: Այսպես, Վ. Ա. Ֆեսունովը բավականին մանրամասն
հետազոտում է տեսական գրականության մեջ եղած մոտեցումներն ընդհանրապես
հանցավոր անձի կրիմինալոգիական հասկացության վերաբերյալ:
Անձի կրիմինալոգիական հասկացությունը, իհարկե, կարևոր է ազատազրկման դատապարտված՝ դասակարգման այլ խմբերի անձանց բնութագրելու առումով, ինչպես նաև «իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալներին» արդեն ինքնուրույն քրեակատարողական հիմնարկում պահելու տեսանկյունից, որովհետև հենց այդ բնութագիրն է դրվում պատժի կատարումը տարբերակելու ու անհատականացնելու սկզբունքի կիրառման հիմքում: Իսկ «իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների» առանձին ազատազրկում կրելու կարգը որևէ կապ չունի այդ սկզբունքի հետ: Հետևաբար, մենք
այստեղ չենք քննարկի այդ անձանց (անհատական) կրիմինալոգիական հասկացությունը և բնութագրերը, այլ կփորձենք կառուցել նոր հասկացություն՝ զուտ քրեակատարողական տեսության դիրքերից:
Կարծում ենք, որ հարցի հետազոտման մեթոդաբանական ճիշտ ուղին ընդհանրապես իրավահարաբերությունների և հատկապես քրեակատարողական իրավահարաբերությունների տեսություններն են: Քրեակատարողական իրավունքի
տեսության մեջ ընդունված տեսակետի համաձայն՝ քրեակատարողական իրավահարաբերության գոյությունը պայմանավորված է իրավունքի սուբյեկտների միջև առաջացող հասարակական հարաբերությունների առկայությամբ 3 : Քրեակատարողական իրավահարաբերությունների հատկանիշներից մեկն էլ այն է, որ այն քրեակատարողական իրավունքի նորմերը տեղափոխում է սուբյեկտների՝ անհատականացված սուբյեկտիվ իրավունքների ու պարտականությունների կապի հարթություն: Այդպիսի տեղափոխում հնարավոր է իրավաբանական որոշակի փաստեր առաջնալու դեպքերում, երբ կայացվում և օրինական ուժի մեջ է մտնում պետական
համապատասխան պաշտոնական փաստաթուղթը: Քրեակատարողական հարաբերության հիմնական հատկանիշներից է այն, որ դրա սուբյեկտները (մասնակիցները) յուրահատուկ են, և դրանք են պատիժները կատարող մարմիններն ու հիմնարկները, ինչպես նաև քրեական պատժի դատապարտված անձինք: Այսպիսով,
քրեակատարողական իրավահարաբերությունը, ինչպես ընդհանրապես բոլոր իրավահարաբերություններն ունեն եռատար կառուցվածք՝ բովանդակություն, սուբյեկտներ և օբյեկտ4:
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Անձը՝ որպես քրեակատարողական իրավահարաբերության սուբյեկտ, քրեակատարողական իրավունքի ոլորտի տեսաբանների կողմից բնութագրվում է որպես ֆիզիկական անձ, որն ունի իրավասուբյեկտություն օրենքով իրեն վերապահված իրավունքների ու պարտականությունների շրջանակում1: Այդ սուբյեկտի ընդհանուր անվանում է «դատապարտյալ» ֆիզիկական անձ, որի նկատմամբ իրավաբանական ուժի մեջ է մտել դատարանի վճիռը:
Այս վերլուծությունները կարող ենք ամփոփել քրեակատարողական իրավահարաբերություններին տրված հետևյալ բնորոշմամբ. այդ իրավահարաբերությունները քրեակատարողական իրավունքի նորմերով կարգավորվող հասարակական
հարաբերություններն են, որոնք բնութագրվում են քրեական պատիժների կատարման ընթացքում դրանք կատարող մարմինների, հիմնարկների և դատապարտյալների միջև առաջացող իրավունքներով ու պարտականություններով2: Իրավահարաբերությունների այս տարրերի վերլուծությունից հետևում է, որ դատապարտյալը՝ որպես քրեակատարողական իրավահարաբերության սուբյեկտ, ֆիզիկական,
մեղսունակ օրենքով սահմանված տարիքի այն անձն է, որն օգտվում է քրեակատարողական իրավունքով իրեն վերապահված իրավունքներից ու կրում է համապատասխան պարտականություններ: Եթե այս բնորոշումը տեղայնացնենք իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից անձի նկատմամբ, ապա կստանանք
հետևյալ հատկանիշները՝
ա) իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալը ֆիզիկական անձ է, ինչը նշանակում է, որ նա բավարարում է քրեական իրավունքում
հանցագործության սուբյեկտին ներկայացվող բոլոր պահանջներն ու հատկանիշները,
բ) իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալի անձը
նախկինում աշխատել է իրավապահպան մարմիններից որևէ մեկում, որպես դրա
աշխատակից օժտված է եղել հատուկ իրավական կարգավիճակով, ունեցել է այդ
կարգավիճակից բխող համապատասխան իրավունքներ ու պարտականություններ: Հենց այս հատկանիշն է կարևոր իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալի անձի հասկացության իրավաբանական բովանդակության
մեջ: Ընդ որում այդ հատկանիշի առկայությունը չունի որևէ ժամանակագրական
սահմանափակում մինչև քրեակատարողական իրավահարաբերության սկիզբը:
Որևէ նշանակություն չունի, թե անձը երբ, ինչքան ժամանակով է եղել իրավապահպան մարմնի աշխատակից, այդպիսին էր նա հանցագործության կատրման պահին, թե ոչ: Այս բնութագրերը կարող են ունենալ նշանակություն պատժի քրեական
անհատականցման համար, եթե դատարանն ունի իրավական հնարավորություն և
հիմքեր՝ դա հաշվի առնելու: Այդ հատկանիշները, ինչպես նաև նշյալ անձի անհատական այլ բնութագրերը կարող են ունենալ նշանակություն ազատազրկման կատարման ընթացքում դատապարտյալի վերասոցիալականացման միջոցներն ընտրելու, բայց ոչ քրեակատարողական հիմնարկի տեսակն ընտրելու հարցում: Այսպիսով, իրավապահ մարմնի նախկին աշխատակից դատապարտյալի անձը՝ որպես
քրեակատարողական իրավունքի և միայն այդ իրավունքի սուբյեկտ, բացի բոլոր
դատապարտյալներին բնութագրական հատկանիշներից, ունի նաև լրացուցիչ, հատուկ հատկանիշ. անձը նախկինում աշխատել է պետության իրավապահպան
մարմիններից որևէ մեկում: Այդ հատկանիշը ձևական-նորմատիվային է, որի հիմքով օրենքը դատապարտյալին վերագրում է հատուկ կարգավիճակ, այն է՝ քրեակատարողական իրավահարաբերության իրացման ընթացքում այլ ազատազրկման
դատապարտվածներից անջատ պահվելու իրավունք: Օրենքով սահմանված այդ
1
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Պետություն և իրավունք

ձևական հատկանիշը քրեակատարողական իրավահարաբերությունների շրջանակում ձեռք է բերում իրավական նշանակություն միայն այն դեպքում, երբ իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակիցը դատապարտվում է ազատազրկման: Ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժների կատարման ընթացքում այս
անձանց նախկին զբաղմունքը (աշխատանքը), այն է՝ նախկինում իրավապահ
մարմնի աշխատակից լինելը, չունի որևէ իրավական նշանակություն: Օրենքն այդ
հատկանիշին տալիս է իրավական նշանակություն միայն ազատազրկման ձևով
պատիժը կատարելու դեպքում:
Իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալի անձի
քրեակատարողական հատուկ, ձևական հատկանիշի հիմքում ընկած է անձի նախկինում ունեցած վարչածառայական կամ հատուկ ծառայական կարգավիճակը, այսինքն՝ ծառայությունը և աշխատանքն իրավապահպան մարմիններում: Այսպիսով,
քրեակատարողական հատկանիշի համար կարևոր նշանակություն ունեն իրավապահպան մարմին և իրավապահպան մարմնի աշխատակից հասկացությունները:
Դեռևս խորհրդային ուղղիչ աշխատանքային օրենքներն օգտագործում էին
ընդհանուր հասկացություն «դատարանների և իրավապահպան մարմինների նախկին աշխատակիցներ» հասկացությունը: Հետխորհրդային շրջանում անկախ պետությունների քրեակատարողական համակարգերի բարեփոխման արդյունքում
ընդունված օրենքների մի մասը պահպանեց այդ ձևակերպումը: Այսպես, ՌԴ քրեակատարողական օրենսգիրքը, որն ընդունվել է 1996 թ.-ին, խորհրդային ուղղիչ-աշխատանքային օրենքների նման օգտագործում է «դատարանների և իրավապահպան մարմինների նախկին աշխատակից» ձևակերպումը:
ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 68 հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը որոշակիացնում է իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից անձնց շրջանակը՝
սահմանելով, որ դրա մեջ մտնում են դատարանների, իրավապահ, մաքսային և
հարկային մարմինների աշխատող կամ նախկին աշխատող, պարտադիր կամ պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական կազմի զինծառայող կամ
նախկին զինծառայող, ինչպես նաև ոստիկանության զինծառայող կամ նախկին
զինծառայող դատապարտյալները:
Այս ձևակերպումն աչքի է ընկնում նրանով, որ կոնկրետացրել է իրավապահ
մարմինների նախկին աշխատակից անձանց շրջանակը մաքսային և հարկային
մարմինների աշխատակիցների, ինչպես նաև զինվորական ծառայության տարբեր
կատեգորիաների անձանց առումով: Մյուս կողմից Քրեակատարողական օրենսգրքի 68 հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում մնացել է շատ ընդհանուր «իրավապահ
մարմինների աշխատող» կամ նախկին աշխատող հասկացությունը, որը, մեր կարծիքով, պարունակում է որոշակի անորոշություններ՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, թե ինչ է իրավապահպան մարմինը և հետևաբար՝ նրա աշխատակիցը:
Խնդիրն այն է, որ «իրավապահպան մարմիններ» հասկացությունը չունի օրենսդրական ամրագրում, իսկ տեսական գրականության մեջ տվյալ հասկացության
շուրջ կան բավականին լուրջ բանավեճեր:
Կարծում ենք, որ այս հարցի լուծման ճիշտ մեթոդաբանությունը պետք է
փնտրել քրեակատարողական իրավունքի տեսության մեջ: Դրա հատուկ հետազոտությամբ զբաղվել է Վ. Ա. Ֆեսունովը, որը ՌԴ իրավական համակարգի վերլուծության հիման վրա եզրակացնում է, որ ո՜չ օրենսդրության և ո՜չ էլ տեսական գրականության մեջ չկա «իրավապահպան մարմին» հասկացության սպառիչ բնորոշումը, հետևաբար անորոշ է նաև դրա աշխատակից կամ նախկին աշխատակից հասկացությունը: Ինքը՝ Վ. Ա. Ֆեսունովը, «իրավապահպան մարմիններ» հասկացության տիրույթի շրջանակում ընդգրկում է ներքին գործերի «ոստիկանության» մարմինները, պատժի կատարման համակարգի մարմինները, մաքսային մարմինները,
անվտանգության մարմինները, ներքին զորքերը, դատարանը և դատախազությու-
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նը : Սակայն պետք է հաշվի առնել այն, որ այս շրջանակը բխում է ՌԴ պետական
կառուցակարգում իրավապահպան համակարգի կառուցվածքային առանձնահատկություններից և չի համապատասխանում ՀՀ իրավապահպան համակարգի
կառուցվածքին, որովհետև, որքան էլ կան ընդհանուր իրավապահպան մարմիններ, կան նաև առանձնահատկություններ: Այսպես, Վ. Ա. Ֆեսունովի ուսումնասիրության շրջանակում բացակայում են քննչական մարմինները և հետևաբար դրանց
աշխատակիցները, որովհետև ՌԴ-ում դրանք ընդգրկված են ներքին գործերի համակարգում: Այսպիսով, եթե փորձենք ճշտել իրավապահպան մարմինների շրջանակը ՀՀ պետական կառուցակարգում, ապա պետք է կարողանանք գտնել ընդհանուր չափանիշ, ընդ որում՝ ոչ թե պետականագիտական, իրավապահպան գործունեության տեսության դիրքերից, այլ քրեակատարողական համակարգի համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքից ելնելով:
Մեր կարծիքով, այդպիսին է այն գործառութային առանձնահատկությունը, ինչպիսին հանցավորության դեմ պայքարն է: Այդ տեսակետին է նաև պրոֆ. Յու. Մ.
Անտոնյանը, որը, քննարկելով և վերլուծելով դեռևս խորհրդային վերջին շրջանում
գործող օրենսդրությունը և հասնելով մինչև մեր օրերը, առաջարկում է որպես այդպիսի չափանիշ ճանաչել հանցավորության դեմ պայքարի գործառութային իրավասությունը2: Դա նշանակում է, որ քրեակատարողական իրավունքի տեսանկյունից
այդպիսին են այն մարմինները, որոնք ունեն գործառութային որոշակի դերակատարություն հանցավորության դեմ պայքարի ողջ գործընթացում՝ սկսած օպերատիվ
հետախուզական գործունեությունից ու քրեական հետապնդման հարուցման
սկզբից մինչև նշանակված քրեական պատիժների կատարումը: Այս չափանիշով
ղեկավարվելով՝ իրավապահպան մարմինների շրջանակ պետք է ներառվեն ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության մարմինները, քննչական մարմինները (գերատեսչական և ընդհանուր), դատախազությունը, հարկադիր կատարման մարմինները, քրեակատարողական մարմիններն ու հիմնարկները: Այս շրջանակին պետք է
ավելացնել նաև Քրեակատարողական օրենսգրքի 68 հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում սահմանված մնացած մարմիններն ու անձանց:
Իրավապահպան մարմինների շրջանակի հարցում կողմնորոշվելուց բացի՝
կարևոր է «աշխատակից» հասկացության իմաստը:
Վ. Ա. Ֆեսունովն իրավապահպան մարմինների աշխատկից անձին բնորոշում
է որպես այդ մարմիններում ծառայության անցնող, հատուկ կոչում ունեցող հանցագործություն կատարած անձ3: Սակայն այս բնորոշման հետ համաձայնվել չի կարելի, որովհետև օրենքը չի օգտագործում ծառայող, այլ օգտագործում է «աշխատակից» հասկացությունը: Հետևաբար, քրեակատարողական տեսանկյունից հատուկ
կոչման և ծառայության հատկանիշը չի կարելի համարել պարտադիր: Ուրեմն «աշխատակից» հասակցությանը պետք է տալ լայն մեկնաբանություն Քրեակատարողական օրենսգրքի 68 հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի կիրառման դեպքում:
Այսպիսով, փորձենք ամփոփել.
1. «Անձ» հասկացությունն իրավագիտության մեջ բազմիմաստ է: Քրեակատարողական իրավունքի դրույթների և տեսության մեզ հետաքրքրող կողմի համատեքստում պետք է վերանալ «անձի» քրեական, կրիմինալոգիական, կրիմինալոգիական-քրեակատարողական իմաստներից և նկատի ունենալ, որ «անձն» այս իմաստով ընդամենն իրավահարաբերության սուբյեկտ է, ֆիզիկական անձ, որն ունի
համապատասխան իրավասուբյեկտություն:
2. «Իրավապահ մարմնի նախկին աշխատակից դատապարտյալի անձ» հասկացությունն ունի ձևական իմաստ: Բացի ընդհանրապես դատապարտյալին բնո1
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Պետություն և իրավունք

րոշ հատկանիշներից՝ օժտված է ևս մեկ լրացուցիչ, օրենքով սահմանված հատկանիշով, այն է՝ հանցագործության կատարման պահին կամ դրանից առաջ (առանց
սահմանափակման) այդ դատապարտյալը եղել է օրենքով սահմանված կամ իրավապահպան այլ մարմնի աշխատակից:
3. Այդ հատկանիշն իրավաբանական նշանակություն է ձեռք բերում այն դեպքում, երբ անձի նկատմամբ, որը նախկինում կամ հանցագործության կատարման
պահին եղել է իրավապահ մարմնի աշխատակից, դատարանի կողմից նշանակվում է ազատազրկման ձևով պատիժ: Մնացած պատիժների նշանակման դեպքերում այդ հատկանիշը չունի որևէ իրավաբանական նշանակություն պատժի կատարման համար, բացառությամբ անձի կրիմինալոգիական այդ առանձնահատկություններից:
4. Իրավապահպան մարմնի նախկին աշխատակիցները կամ նրան հավասարեցված անձինք ազատազրկման դատապարտվելու դեպքում ունեն իրենց պատիժն անջատ կրելու իրավունք, որին թղթակցում է քրեակատարողական ծառայության պարտականությունն ապահովել այդ իրավունքը:
5. Օրենսդրական նման կարգավորման պայմաններում քրեակատարողական
իրավունքի ճյուղի ոլորտում «իրավապահ մարմնի նախկին աշխատակից դատապարտյալի անձը» կարող է ունենալ երկու կարգավիճակ՝ ընդհանուր և հատուկ:
Այն դեպքում, երբ նա դատապարտվում է ազատությունից զրկելու հետ չկապված
պատժի, ապա նրա իրավական դրությունը որևէ կերպ չի տարբերվում նույն բնույթի պատիժ կրող այլ անձանցից: Հակառակ պարագայում նա վերածվում է ազատությունից զրկելու հետ կապված հատուկ իրավական դրությամբ պատժի դատապարտվածի և ունի այլ դատապարտյալներից պատիժն անջատ կրելու իրավունք:
Դա նրա կարգավիճակի ողջ առանձնահատկությունն է:
6. «Իրավապահպան մարմնում աշխատակցելու» ժամանակը (դրա վաղեմությունը), տևողությունը, հանցանքի կատարման պահին աշխատակից լինելու կամ
չլինելու հանգամանքները կարող են ունենալ քրեաիրավական և կրիմինալոգիական նշանակություն, սակայն չունեն իրավական նշանակություն պատիժն անջատ
կրելու քրեակատարողական սուբյեկտիվ իրավունքի համար: Աշխատակցելու
փաստն ինքնին այդ իրավունքի ծագման հիմքն է՝ անկախ դրա ժամանակի և տեղի:
7. Ի տարբերություն իրավապահ մարմնի նախկին աշխատակից դատապարտյալի անձի «անհատականության» քրեաիրավական և կրիմինալոգիական
հասկացությունների ու բնութագրերի՝ վերը նշած իմաստով այդ խմբի անձանց համար հասկացությունը նեղ է և ձևական. քրեակատարողական իրավահարաբերության մասնակից սուբյեկտ համարվող այլ դատապարտյալներից տարբերվում է մեկ
ձևական հատկանիշով, այն է՝ նախկին աշխատանքի բնույթը:
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ЮРИДИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗЫЕ ПОНЯТИЯ
ЛИЧНОСТИ БЫВШЕГО СОТРУДНИКА-ОСУЖДЕННОГО
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Давид Зилфимян
Соискатель кафедры уголовного права ЕГУ,
Слушатель Академии юстиции
________________________

Работа посвящена раскрытию понятия личности бывшего сотрудникаосужденного правоохранительных органов. Автор выявил и проанализировал
некоторые из основных проблем, связанных с рассматриваемым понятием, и
представил предложения по их решению.

LEGAL MEANING OF THE CONCEPT FOR PERSONALITY
OF THE FORMER EMPLOYEE OF THE CONDEMNED LAW
ENFORCEMENT OFFICERS
Davit Zilfimyan
Applicant at the YSU Chair of Criminal Law,
Trainee of Academy of Justice
__________________________

The work is devoted to the disclosure of the concept for personality of a former
employee of a convicted law enforcement officers. The author identified and analyzed
some of the main problems associated with this concept and presented suggestions
for solving them.
Բանալի բառեր – իրավապահ մարմինների նախկին աշխատկից դատապարտյալ,

դատապարտյալի անձ, հանցավոր անձ, վերասոցիալականացման միջոցներ, ինքնուրույն քրեակատարողական հիմնարկ, դատապարտյալներին անջատ պահել
Ключевые слова: бывший сотрудник-осужденный правоохранительных органов,
личность осужденного, личность преступника, средства ресоциализации,
независимое уголовно-исполнительное учреждение, отдельное содержание
осужденных
Key words: the convicts from a former law enforcement officers, personality of the
convict, the offender, means of resocialization, an independent criminal executive
institution, separate maintenance of the convicts
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Պետություն և իրավունք

ՊԱՐՏԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՀԱՅՑԵՐՈՎ ԱՊԱՑՈՒՑՄԱՆ ԲԵՌԻ
ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հովսեփ Բեդևյան
ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի նախագահ
_____________________________

Ապացուցման բեռի բաշխման հիմնախնդիրները վարչական դատավարությունում ունեն թե՜ տեսական և թե՜ գործնական կարևոր նշանակություն, որոնց ուսումնասիրությունը հատկապես կարևորվում է արդար դատաքննության իրավունքի
գործառական տարրերն ապահովող կառուցակարգերի տարողունակության բացահայտման դիտանկյունից 1 : Հարկ է նշել, որ ապացուցման բեռի բաշխման առանձնահատկությունները վարչական դատավարությունում առավելապես պայմանավորված են հայցատեսակներով, որոնք ոչ միայն կանխորոշում են ապացուցման
պարտականություն սահմանելու սկզնունքները, այլև ընդգծված տարբերակում են
մտցնում ապացուցմանն ուղղված դատավարական գործողությունների շրջանակի
մեջ:
ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ նաև՝ Օրենսգիրք) 67րդ հոդվածի կարգավորումների համաձայն՝ պարտավորեցման հայցով հայցվորը
կարող է պահանջել, որ ընդունվի այն բարենպաստ վարչական ակտը, որի ընդունումը մերժել է վարչական մարմինը։ Պարտավորեցման հայցը ներառում է վերը
նշված միջամտող վարչական ակտը վարչական մարմնի կողմից վիճարկելու պահանջը:
Պարտավորեցման հայցով դիմելով դատարան՝ անձը կարող է պահանջել
պարտավորեցնել վարչական մարմնին ընդունելու այն բարենպաստ վարչական
ակտը, որի ընդունումը վարչական մարմինը մերժել է: Ըստ այդմ, պարտավորեցման հայց ներկայացնելու համար պարտադիր նախապայման է բարենպաստ վարչական ակտի ընդունումը վարչական մարմնի կողմից մերժելու հանգամանքը:
Այս կապակցությամբ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ պարտավորեցման հայցը, բարենպաստ վարչական ակտն ընդունելու պահանջից բացի, իրավունքի ուժով ներառում է նաև վարչական ակտի ընդունումը մերժելու մասին միջամտող վարչական ակտի վիճարկման պահանջը՝ անկախ հայցվորի կողմից այդպիսի պահանջ ներկայացնելու հանգամանքից2:
Վճռաբեկ դատարանը նշել է, որ նշված կառուցակարգը գործում է այն դեպքում, երբ հայցվորը ներկայացրել է պարտավորեցման հայցատեսակ, ուստի այն
ներառում է նաև վարչական մարմնի կողմից բարենպաստ վարչական ակտ ընդունելը մերժելու մասին վարչական ակտի վիճարկման պահանջը: Այսինքն՝ պարտավորեցման հայցատեսակը ներառում է նաև վիճարկման պահանջ, ընդ որում,
անկախ նրանից՝ հայցվորը ներկայացրել է նմանաբնույթ պահանջ, թե ոչ: Այլ կերպ
ասած՝ վարչական մարմնի կողմից բարենպաստ վարչական ակտ ընդունելը մեր-

1 Տե՜ս Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие
принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 гг., էջ 73-74, 76-78, 463466:
2
Տե՜ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/6495/05/14 վարչական գործով 26.12.2016
թվականի որոշումը և թիվ ՎԴ/2191/05/16 վարչական գործով 20.06.2017 թ. որոշումը:

Государство и право

71

ժելու մասին վարչական ակտի վիճարկման պահանջն օրենքի ուժով ներառված է
պարտավորեցման հայցապահանջի մեջ1:
Նշված որոշումներից հետևում է, որ պարտավորեցման հայցապահանջում
մշտապես առկա է ոչ ինքնուրույն վիճարկման հայց, և այս դեպքում պարտադիր
պայման չէ, որ պարտավորեցման հայցի հետ միաժամանակ ներկայացվի նաև դրա
հիմքում դրված միջամտող վարչական ակտի վիճարկման առանձին պահանջ:
Պարտավորեցման հայցով ապացուցման բեռի բաշխման առանձնահատկություններին անդրադառնալուց առաջ կարևոր է պարզել, թե որն է պարտավորեցման
հայցով ապացուցման առարկան:
Յուրաքանչյուր հայցի քննության ընթացքում օրենսդիրը դատարանից պահանջում է պարզել դատավարության մասնակիցների իրավունքները և պարտականությունները, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ
դրանց պաշտոնատար անձանց ընդունած վարչական ակտերի, գործողությունների (անգործության) իրավաչափությունը հաստատող կամ հերքող, դատարան ներկայացված պահանջների, շահագրգիռ անձանց առարկությունների հիմքում ընկած
իրավաբանական փաստերը: Ըստ այդմ, ապացուցման առարկան այն իրավաբանական փաստերի համակցությունն է, որոնք էական նշանակություն ունեն գործն
ըստ էության լուծելու համար և ենթակա են պարզման դատական քննության ընթացքում2:
Դատարանի կողմից պարզման ենթակա ապացուցման առարկայի մեջ ներառվում են ինչպես նյութական բնույթի, այնպես էլ դատավարական նշանակություն ունեցող իրավաբանական և ապացուցողական փաստերը3:
Նյութական իրավաբանական փաստերն ապացուցման առարկայի մեջ մտնող
այն հանգամանքներն են, որոնց առկայության կամ բացակայության հետ նյութական իրավունքի նորմերը կապում են տվյալ իրավահարաբերության մասնակիցների իրավունքների և պարտականությունների ծագումը, փոփոխումը, կամ որոնք
արգելում են համապատասխան իրավունքների և պարտականությունների առաջացումը: Նշված փաստերի պարզումն անհրաժեշտ է տվյալ իրավահարաբերությունը կարգավորող նյութական իրավունքի նորմը (նորմերը) ճիշտ կիրառելու և
գործն ըստ էության ճիշտ լուծելու համար:
Ապացուցողական փաստերն օգտագործվում են այն դեպքերում, երբ ձեռք
բերված փաստական տվյալները հնարավորություն չեն տալիս կոնկրետ եզրակացության հանգելու գործի հանգամանքների վերաբերյալ: Ապացուցողական փաստերից յուրաքանչյուրն առանձին վերցրած չի կարող հաստատել գործի լուծման
համար էական նշանակություն ունեցող փաստի գոյությունը: Այդ փաստերի և գործով ձեռք բերված մյուս ապացույցների համակցությունը թույլ է տալիս դատարանին հանգելու նման եզրակացության: Ապացուցողական փաստերը մի կողմից ենթակա են ստուգման, իսկ մյուս կողմից հանդես են գալիս որպես ապացուցողական
միջոցներ:
Ապացուցողական փաստերը, փաստորեն, անուղղակի ապացույցներ են, որոնք դատավարության ընթացքում կարող են առաջ քաշվել, հերքվել և այլն: Մինչդեռ ապացուցման առարկայի մեջ մտնող իրավաբանական փաստերը, այսինքն՝
հայցվորի պահանջների և պատասխանողի առարկությունների հիմքում ընկած
հանգամանքները դատավարության ընթացքում անփոփոխ են, մինչև որ հայցվորը
չփոփոխի հայցի, իսկ պատասխանողը՝ առարկությունների հիմքերը:
1

Տե՜ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/7479/05/16/ վարչական գործով 13.03.2019 թ.
որոշումը:
2
Տե՜ս Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, 2003, էջ 323:
3
Տե՜ս Դանիելյան Գ., Վարչական վարույթ և դատավարություն (ուսումնական ձեռնարկ), Եր.
Տ. Մեծ, 2015, էջ 187-188:
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Պետություն և իրավունք

Անդրադառնալով բուն պարտավորեցման հայցին՝ կարող ենք եզրակացնել, որ
դրանով ապացուցման առարկա են դառնում իրավաբանական և ապացուցողական
այն փաստերը, որոնք նշանակություն ունեն հայցվող վարչական ակտի իրավաչափությունը պարզելու հարցում: Ընդ որում, Օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 3-րդ մասի
կարգավորումների համաձայն՝ հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափությունը որոշվում է դատական ակտի կայացման դրությամբ ձեռք բերված ապացույցների շրջանակում և դատական ակտի կայացման պահին գործող օրենքների հիման վրա:
Վճռաբեկ դատարանը, անդրադառնալով պարտավորեցման հայցի առանձնահատկություններին, արձանագրել է, որ պարտավորեցման հայցի բուն նպատակը անձի համար բարենպաստ վարչական ակտի ընդունմանը հասնելն է, և եթե
վարչական դատարանը ձեռք բերված ապացույցների շրջանակում և դատական
ակտի կայացման պահին գործող օրենքների հիման վրա հաստատված է համարում հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափությունը, վերջինս պետք
է կայացնի հայցը բավարարելու վերաբերյալ գործն ըստ էության լուծող դատական
ակտ՝ անվավեր ճանաչելով վարչական մարմնի կողմից հայցվող վարչական ակտն
ընդունելը մերժելու վերաբերյալ որոշումը և պարտավորեցնելով վարչական մարմնին՝ ընդունել այդ վարչական ակտը:
Այլ կերպ ասած՝ Վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ վարչական մարմնի կողմից
հայցվող վարչական ակտն ընդունելը մերժելու վերաբերյալ միջամտող վարչական
ակտի իրավաչափությունը պարտավորեցման հայցի շրջանակներում չի քննվում
վիճարկման հայցի քննության համար սահմանված կարգով և ձեռք բերված ապացույցների շրջանակում, և դատական ակտի կայացման պահին գործող օրենքների
հիման վրա հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափությունը հաստատվելն ինքնին հանգեցնում է վարչական մարմնի կողմից հայցվող վարչական
ակտն ընդունելը մերժելու վերաբերյալ միջամտող վարչական ակտի անվավերության:
Նման եզրահանգման համար Վճռաբեկ դատարանը հիմք է ընդունել Օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և 125-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի և 2րդ մասի կարգավորումները՝ միաժամանակ նշելով, որ հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափությամբ է պայմանավորված վարչական մարմնի կողմից
հայցվող վարչական ակտն ընդունելը մերժելու վերաբերյալ որոշման իրավաչափությունը և ոչ թե հակառակը: Մյուս կողմից, օրենսդիրը, կարևորելով հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափության պարզումը, պարտավորեցման
հայցի մերժումը ևս պայմանավորել է հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափությամբ: Այսինքն՝ եթե ձեռք բերված ապացույցների շրջանակում և դատական ակտի կայացման պահին գործող օրենքների հիման վրա չի հաստատվում
հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափությունը, պարտավորեցման
հայցը ենթակա է մերժման, և այս դեպքում վարչական դատարանը չի անդրադառնում վարչական մարմնի կողմից հայցվող վարչական ակտն ընդունելը մերժելու
վերաբերյալ որոշմանը1:
Վերը նշված դիրքորոշումներով առաջնորդվելու դեպքում ստացվում է, որ
պարտավորեցման հայցի և՜ բավարարումը, և՜ մերժումը պայմանավորված են բացառապես հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափության պարզմամբ, և այն դեպքում, երբ դատարանը օրենքով սահմանված կարգով հաստատի
հայցվող բարենպաստ ակտի իրավաչափությունը, ապա պարտավորեցման հայցը
պետք է բավարարի, հետևապես՝ օրենքի ուժով պետք է վերացնի նաև հայցվող
բարենպաստ վարչական ակտի ընդունումը մերժելու վերաբերյալ վարչական ակ1

Տե՜ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/6495/05/14 վարչական գործով 26.12.2016 թվականի որոշումը:
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տը: Իսկ երբ դատարանը օրենքով սահմանված կարգով չհաստատի հայցվող բարենպաստ ակտի իրավաչափությունը, ապա պարտավորեցման հայցը պետք է
մերժվի, սակայն այս դեպքում արդեն նույնիսկ բավարար հիմքերի, ապացույցների
առկայության պայմաններում դատարանն իրավասու չի լինելու վերացնել հայցվող
բարենպաստ վարչական ակտի ընդունումը մերժելու վերաբերյալ վարչական ակտը:
Պարտավորեցման հայցը մերժելու, սակայն ոչ իրավաչափ վարչական ակտը
դատարանի կողմից չվերացնելու իրավիճակում պրակտիկայում խնդիրներ են առաջանում հատկապես ապացուցման բեռը բաշխելու կանոնների հետ կապված,
քանի որ Oրենսգրքի 29-րդ հոդվածով նախատեսված է, որ պարտավորեցման հայցով ապացուցման բեռը կրում է հայցվոր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը՝
այն փաստերի մասով, որոնցով հիմնավորվում է իր համար բարենպաստ վարչական ակտի ընդունումը, իսկ վարչական մարմինը՝ հայցվող վարչական ակտի ընդունումը մերժելու հիմք հանդիսացած փաստերի մասով, մինչդեռ նույն հոդվածով
սահմանվում է, որ վիճարկման հայցով ապացուցման բեռը կրում է բացառապես
վարչական մարմինը, որն ընդունել է միջամտող վարչական ակտը` դրա համար
հիմք ծառայած փաստերի մասով:
Բացի այդ, օրենսդիրը սահմանել է, որ վիճարկման հայցի քննության ընթացքում վիճարկվող վարչական ակտի իրավաչափությունը որոշվում է այդ ակտի ընդունմանն ուղղված վարչական վարույթում ձեռք բերված ապացույցների շրջանակում և դրա ընդունման պահի դրությամբ գործող օրենքների հիման վրա, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հետագայում ընդունվել է դատավարության մասնակից
հանդիսացող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց վերաբերող՝ նրանց համար ավելի բարենպաստ օրենք, և եթե դա նախատեսված է այդ օրենքով (ՎԴՕ
124-րդ հոդ. 2-րդ մաս), մինչդեռ պարտավորեցման հայցի քննության ընթացքում
հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափությունը որոշվում է դատական ակտի կայացման դրությամբ ձեռք բերված ապացույցների շրջանակում և դատական ակտի կայացման պահին գործող օրենքների հիման վրա (ՎԴՕ 124-րդ հոդ.
3-րդ մաս):
Այսինքն՝ եթե վիճարկման հայցով ապացուցման բեռը կրում է բացառապես
վարչական մարմինը՝ միջամտող վարչական ակտի ընդունման համար հիմք ծառայած փաստերի մասով, ապա պարտավորեցման հայցով ապացուցման բեռը կրում
է ինչպես հայցվոր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը՝ այն փաստերի մասով,
որոնցով հիմնավորվում է իր համար բարենպաստ վարչական ակտի ընդունումը,
այնպես էլ վարչական մարմինը՝ հայցվող վարչական ակտի ընդունումը մերժելու
հիմք հանդիսացած փաստերի մասով:
Ընդ որում, եթե վիճարկման հայցը քննելիս և դատական ակտ կայացնելիս դատարանը պետք է առաջնորդվի այդ ակտի ընդունմանն ուղղված վարչական վարույթում ձեռք բերված ապացույցների շրջանակով և դրա ընդունման պահի դրությամբ գործող օրենսդրական կարգավորումներով, ապա պարտավորեցման հայց
քննելիս դատարանի առջև դրված խնդիրն ավելի է բարդանում: Այսպես, պարտավորեցման հայցի քննության ընթացքում դատարանը պետք է Oրենսգրքով սահմանված կարգով ձեռք բերի նաև այնպիսի ապացույցներ, որոնք տվյալ հայցի հիմքում դրված դիմումի մերժման վարույթում թեև առկա չեն եղել, սակայն գործի փաստական հանգամանքները պարզելու և գործը ճիշտ լուծելու համար կարող են էական նշանակություն ունենալ: Այնուհետև, դատական ակտի կայացման պահի
դրությամբ ձեռք բերված համապատասխան ապացույցների և դատական ակտի
կայացման պահի դրությամբ գործող օրենքների հիման վրա դատարանը պետք է
գնահատի հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափությունը:
Անդրադառնալով պարտավորեցման հայցով ապացուցման բեռի բաշխմանը՝
նախ հարկ է նշել, որ Օրենսգրքի 28-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերի կարգա-
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վորումների համաձայն՝ կողմը պարտավոր է դատարանին ներկայացնել իր տիրապետման տակ կամ ազդեցության ոլորտում եղած այն բոլոր ապացույցները, որոնցով նա հիմնավորում է իր պահանջները կամ առարկությունները: Ընդ որում, վարչական մարմինը պարտավոր է նաև ներկայացնել վարչական վարույթի բոլոր նյութերը, ինչպես նաև իր տիրապետման տակ կամ ազդեցության ոլորտում եղած այն
բոլոր ապացույցները, որոնք հիմնավորում են հակառակ կողմի պահանջները կամ
առարկությունները: Իսկ գործի լուծման համար անհրաժեշտ ապացույցներ ձեռք
բերելու նպատակով դատարանն իր նախաձեռնությամբ է ձեռնարկում համարժեք
միջոցներ:
Այսինքն՝ կարելի է արձանագրել, որ օրենսդիրը, որպես ընդհանուր կանոն, ամրագրել է կողմի պարտականությունը` դատարանին ներկայացնել իր տիրապետման տակ կամ ազդեցության ոլորտում եղած այն բոլոր ապացույցները, որոնցով
նա հիմնավորում է իր պահանջները կամ առարկությունները: Միևնույն ժամանակ,
օրենսդիրն ամրագրել է նաև ապացույցներ ներկայացնելու հատուկ կանոն, որի
համաձայն` վարչական մարմինը պարտավոր է նաև ներկայացնել վարչական վարույթի բոլոր նյութերը, ինչպես նաև իր տիրապետման տակ կամ ազդեցության ոլորտում եղած այն բոլոր ապացույցները, որոնք հիմնավորում են հակառակ կողմի
պահանջները կամ առարկությունները՝ ապահովելու իշխանական լիազորություններով օժտված սուբյեկտների ընդունած իրավական ակտերի, գործողությունների
ու անգործությունների դեմ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հանրային
սուբյեկտիվ իրավունքների դատական պաշտպանության իրացումը1:
Ապացուցման ողջ գործընթացում որոշիչ դեր ունի հատկապես ապացուցման
բեռի բաշխման կանոնները ճիշտ սահմանելը, այսինքն՝ թե կոնկրետ գործի քննության ընթացքում դատավարության որ կողմի վրա է դրվելու ապացուցման պարտականությունը, քանի որ, ապացույցներ ներկայացնելու պարտականության ընդհանուր և հատուկ կանոնները սահմանելուց բացի, Օրենսգրքի համապատասխան
նորմերով սահմանվել են ապացուցման բեռը բաշխելու կանոնները, ինչպես նաև
այն բացասական հետևանքները, որոնք վրա են հասնում ապացուցման բեռը կրող
կողմի վրա դրված պարտականությունը չիրականացնելու դեպքում:
Այսպես, Օրենսգրքի 29-րդ հոդ. 1-ին մասի համաձայն՝ եթե բոլոր ապացույցները հետազոտելուց հետո գործի ելքը պայմանավորող որևէ փաստ մնում է չապացուցված, ապա դրա բացասական հետևանքները կրում է այդ փաստի ապացուցման բեռը կրող կողմը:
Միաժամանակ օրենսդիրը սահմանել է, որ կողմերն իրավունք չունեն ոչնչացնելու կամ թաքցնելու որևէ ապացույց կամ այլ եղանակով խոչընդոտելու դրա հետազոտումը և գնահատումը` անհնարին կամ դժվարին դարձնելով ապացույցներ
ձեռք բերելը։ Նման դեպքում դատարանը կարող է ապացուցման բեռը դնել խոչընդոտող կողմի վրա` անկախ օրենսգրքով սահմանված ապացուցման բեռը կրելու
կանոններից (ՎԴՕ 29-րդ հոդ. 3-րդ մաս):
Այսպես, վարչական դատավարությունում գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող փաստական հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունն ապացուցելու ծանրությունը՝ ապացուցման բեռը, օրենսդիրը դիտարկում է
որպես գործին մասնակցող անձի դատավարական պարտականություն, որի չիրականացման պարագայում կարող են վրա հասնել որոշակի անբարենպաստ
հետևանքներ: Վարչական դատավարությունում բոլոր ապացույցների հետազոտումից հետո որևէ փաստի առկայությունը կամ բացակայությունը վիճելի մնալու
բացասական (անբարենպաստ) հետևանքները, ըստ էության, հանգում են հետևյալին. բոլոր ապացույցների հետազոտումից հետո որևէ փաստի առկայության կամ
1
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բացակայության վիճելի մնալու դեպքում դատարանը կարող է համապատասխան
փաստի գոյությունն իրավաչափորեն համարել չապացուցված: Վարչական դատավարությունում ապացուցման գործընթացի ճիշտ կազմակերպման, ապացուցողական նյութի լրիվության, վարույթի բնականոն ընթացքի ապահովման և արդյունքում
գործի ճիշտ լուծման համար կարևոր նշանակություն ունի այն հարցը, թե դատավարության կոնկրետ որ մասնակցի վրա է ընկնում գործի լուծման համար էական
նշանակություն ունեցող փաստական հանգամանքների ապացուցման ծանրությունը կամ ապացուցման բեռը: Ըստ այդմ, գործին մասնակցող անձանց միջև ապացուցման պարտականությունը բաշխելու հարցը կարգավորող օրենսդրական նորմերը՝ ապացուցման բեռի բաշխման կանոնները, հանդես են գալիս այն կառուցակարգի դերում, որը թույլ է տալիս գործով ձեռք բերված ապացույցների ոչ բավարար լինելու, դրանց հակասականության կամ բացակայության պայմաններում որոշելու այն սուբյեկտին, որը պարտավոր է ներկայացնել գործի լուծման համար նշանակություն ունեցող փաստական հանգամանքները հաստատող ապացույցները և
պետք է կրի այդ պարտականությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու
բոլոր անբարենպաստ հետևանքները1:
Անդրադառնալով զուտ պարտավորեցման հայցով ապացուցման բեռի բաշխման կանոններին՝ հարկ է նշել, որ Օրենսգրքի 29-րդ հոդ. 2-րդ մասի 2-րդ կետի
կարգավորումների համաձայն՝ պարտավորեցման հայցով ապացուցման բեռը
կրում է՝
-վարչական մարմինը` հայցվող վարչական ակտի ընդունումը մերժելու հիմք
հանդիսացած փաստերի մասով,
-ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը` այն փաստերի մասով, որոնցով
հիմնավորվում է իր համար բարենպաստ վարչական ակտի ընդունումը:
Այսինքն՝ օրենսդրի սահմանած կանոնի համաձայն՝ պարտավորեցման հայցի
քննության շրջանակներում ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք պետք է ապացուցեն իրենց կողմից հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի ընդունման համար հիմք հանդիսացող այն փաստերի հիմնավորվածությունը, որոնց հիման վրա
միայն դատարանը հնարավորություն կունենա հաստատել հայցվող բարենպաստ
վարչական ակտի իրավաչափությունը:
Սակայն նշված կանոնը կիրառելիս գործնականում առաջանում են այնպիսի իրավիճակներ, երբ հայցվոր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք իրենց վրա
դրված ապացուցման բեռը կրելու պարտականությունը չեն կարողանում կատարել
ոչ թե անգործություն դրսևորելու, այլ անհնարինության կամ իրենց կամքից անկախ
պատճառներով, ինչն էլ իր հերթին կարող է հանգեցնել պարտավորեցման հայցի
մերժման: Նման իրավիճակներ կարող են առաջանալ, օրինակ, այն դեպքերում,
երբ հայցվորի պահանջը հիմնավորող ապացույցները պետք է ձեռք բերվեն միայն
վարչական վարութի ընթացքում, ինչը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր նմանատիպ
դեպքերում պարտավորեցման հայցը որպես կանոն պետք է մերժվի:
Հատկապես նման իրավիճակ կստեղծվի այն դեպքերում, երբ օրենքով սահմանված են հայցվող վարչական ակտի ընդունումը մերժելու մի շարք հիմքեր, որոնցից ոչ բոլորին է վարչական մարմինն անդրադարձել հայցվող ակտի ընդունումը մերժելիս, և հայցվորին այնքան էլ հեշտ չի լինի ապացուցել մերժման մյուս բոլոր
հիմքերից յուրաքանչյուրի բացակայության փաստը, մանավանդ որ վարչական
մարմինը դրանց վերաբերյալ վարույթ չի իրականացրել և որևէ դիրքորոշում չի
հայտնել:
Ինչ վերաբերում է վարչական մարմնի կողմից ապացուցման բեռը կրելու
պարտականությանը, ապա օրենսդրի սահմանած կանոնի համաձայն՝ նույն պար1
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տավորեցման հայցի քննության շրջանակներում վարչական մարմինը պետք է ապացուցի վարչական ակտի ընդունումը մերժելու համար հիմք հանդիսացած փաստերի հիմնավորվածությունը: Մինչդեռ գործնականում առաջանում են իրավիճակներ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ վարչական մարմինը չի կարողանում ապացուցել իր մերժման հիմնավորվածությունը, միևնույնն է, դատարանը չի վերացնում
նույնիսկ ակնհայտ ոչ իրավաչափ մերժումը, եթե հայցվորը չի կարողանում ապացուցել իր պահանջի հիմնավորվածությունը, այսինքն՝ եթե պարտավորեցման հայցը
ենթակա է մերժման:
Ըստ այդմ կստացվի, որ պարտավորեցման հայցը մերժվելու յուրաքանչյուր
դեպքում վարչական մարմնի կողմից՝ իր վրա դրված ապացուցման բեռը կրելու
պարտականությունը չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը չի առաջացնի որևէ
իրավական հետևանք, ինչն էլ կհանգեցնի այն իրողությանը, որ նշված հայցատեսակով վարչական մարմնի համար հայցվող ակտի ընդունումը մերժելու հիմք դարձած փաստերի մասով ապացուցման բեռը կրելու պարտականություն սահմանելն
ինքնանպատակ է:
Ինչպես արդեն նշվեց, Օրենսգրքի համապատասխան նորմերով սահմանվել
են ինչպես ապացուցման բեռը բաշխելու կանոնները, այնպես էլ այն բացասական
հետևանքները, որոնք վրա են հասնում ապացուցման պարտականությունը չիրականացնելու դեպքում (ՎԴՕ 29-րդ հոդ.):
Պարտավորեցման հայցով ապացուցման բեռի բաշխման կանոններին համապատասխան՝ դատավարության մասնակիցների՝ իրենց վրա դրված պարտականությունների կատարման արդյունքում վրա հասնող հետևանքները դատական
պրակտիկայում կարող են առաջացնել հետևյալ խնդրահարույց իրավիճակները.
Իրավիճակ 1. Պրակտիկայում բազմաթիվ են այն դեպքերը, երբ սկզբնական
հայցով ներկայացվում է միաժամանակ բարենպաստ վարչական ակտի ընդունումը մերժելու որոշումը վերացնելու և հայցվող բարենպաստ վարչական ակտ ընդունելուն պարտավորեցնելու պահանջներ, սակայն դատարանը, հիմք ընդունելով
Վճռաբեկ դատարանի վերը նշված որոշումներով (26.12.2016թ. թիվ ՎԴ/6495/05/14
և 13.03.2019թ. թիվ ՎԴ/7479/05/16/ վարչական գործերով) արտահայտած դիրքորոշումները, նախնական դատական նիստի ընթացքում հայցվորին մատնանշում է,
որ հայցվող ակտի ընդունումը մերժելու որոշումը վերացնելու առանձին պահանջ
ներկայացնելու անհրաժեշտությունը բացակայում է, քանի որ պարտավորեցման
հայցն արդեն իսկ օրենքի ուժով ներառում է այդպիսի պահանջ: Դատարանի մատնանշմամբ հայցվորը փոխում է հայցի առարկան, հրաժարվում է առանձին վիճարկման հայց առաջադրելու պահանջից՝ ներկայացնելով միայն բարենպաստ
վարչական ակտն ընդունելուն պարտավորեցնելու պահանջ: Մինչդեռ այն դեպքում, երբ գործի քննության ընթացքում դատարանն օրենքով սահմանված կարգով
ձեռք է բերում այնպիսի ապացույցներ, որոնցով թեև չի հաստատվում հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափությունը, սակայն այդպիսիք բավարար են
հայցվող ակտի ընդունումը մերժելու որոշումը վերացնելու համար, միևնույնն է,
դատարանն արդեն իրավասու չի լինում անդրադառնալ դրա իրավաչափությանը և
վերացնել այն՝ պատճառաբանելով, որ բացակայում է դատարանի վարույթում
քննվող ակտի վիճարկման ինքնուրույն պահանջ:
Իրավիճակ 2. Պրակտիկայում բազմաթիվ են իրավիճակները, երբ հայցվող
բարենպաստ ակտի ընդունումը վարչական մարմինը մերժում է տվյալ իրավահարաբերությունը կարգավորող հատուկ օրենքով սահմանված մի շարք հիմքերից
միայն մեկով: Այս դեպքերում պարտավորեցման հայցի քննության ընթացքում ձեռք
բերված ապացույցներով վարչական մարմինը պետք է հիմնավորի դիմումը տվյալ
հիմքով մերժելու իրավաչափությունը, մինչդեռ, դրան զուգահեռ, հայցվորը, կրելով
իր վրա դրված ապացուցման պարտականությունը, պետք է ապացուցի հայցվող
բարենպաստ ակտը մերժելու՝ օրենքով նախատեսված մյուս բոլոր հիմքերի բացա-
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կայությունը, այսինքն՝ հայցվորը, կրելով ապացուցման բեռը՝ իր համար բարենպաստ վարչական ակտի ընդունումը հիմնավորող փաստերի մասով, դատարանին
պետք է ներկայացնի այնպիսի ապացույցներ, որոնցով կհիմնավորվի/կհաստատվի
հայցվող բարենպաստ ակտի իրավաչափությունը:
Մինչդեռ գործնականում ստացվում է, որ հայցվորը, իր համար բարենպաստ
հանգամանքների մասով կրելով ապացուցման բեռը, պետք է ապացուցի, որ վարչական մարմինն իրավասու չի եղել մերժելու հայցվող բարենպաստ ակտի ընդունումը օրենքով նախատեսված մյուս բոլոր հիմքերի բացակայության պատճառով.
այս դեպքում արդեն խոսքը վերաբերում է մերժման այն բոլոր հիմքերին, որոնց
վարչական մարմինը նույնիսկ չի էլ անդրադարձել: Այսինքն՝ այս դեպքերում հայցվող ակտն ընդունելու համար բարենպաստ հանգամանքների ապացուցման ամբողջ բեռը պետք է կրի միայն հայցվորը, և բացառապես հայցվորի ներկայացրած
ապացույցներով պայմանավորվի հայցվող վարչական ակտի իրավաչափությունը
դատարանի կողմից հաստատելու և ըստ այդմ էլ հայցը բավարարելու հնարավորությունը, ինչը, սակայն, այս դեպքերում անթույլատրելի է, քանի որ, ինչպես արդեն
նշվեց, օրենքով նախատեսված են մերժման մի շարք հիմքեր, վարչական մարմինը
հայցվող վարչական ակտի ընդունումը մերժել է նշված հիմքից միայն մեկով՝ չանդրադառնալով մյուսներին, իսկ գործի քննության ընթացում դատարանը պարզել է,
որ տվյալ հիմքը հայցվորի նկատմամբ կիրառվել է ոչ իրավաչափորեն:
Իրավիճակ 3. Պրակտիկայում շատ հաճախ պարտավորեցման հայց է ներկայացվում այն դեպքում, երբ անձը հայցվող բարենպաստ ակտ ընդունելու պահանջով դիմել է վարչական մարմնին, սակայն վերջինս անձի դիմումը մերժել է ոչ թե
դիմումի ըստ էության քննության արդյունքում, այլ նման դիմում ներկայացնելու չափանիշներին չբավարարելու պատճառով: Նման մերժում ունենալով՝ անձը դիմում
է դատարան հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի ընդունումը պարտավորեցնող պահանջով:
Նշված իրավիճակում, նույնիսկ այն դեպքում, երբ հայցվորը, կրելով ապացուցման բեռը իր համար բարենպաստ վարչական ակտի ընդունումը հիմնավորող
փաստերի մասով, ներկայացնում է անհրաժեշտ բոլոր ապացույցները, դատարանը
մերժում է պարտավորեցման հայցը՝ պատճառաբանելով, որ իրավասու չէ անդրադառնալ հայցվող բարենպաստ ակտի իրավաչափությանը և հայցը բավարարել,
քանի որ տվյալ դեպքում դատարանն ըստ էության պետք է հանդես գա վարչական
մարմնի դերում և կատարի այն գործառույթը, որը վերջինս ըստ էության չի կատարել:
Միաժամանակ հարկ է նշել, որ պրակտիկայում տարածված այս իրավիճակն
առանձնանում է նրանով, որ այս դեպքերում անձը չի կարող ներկայացնել Օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված այն գործողության կատարման հայցը, որով հնարավոր է պահանջել տրամադրել ակտն ընդունված համարելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ, քանի որ այս դեպքում վարչական մարմինը չի դրսևորել այնպիսի անգործություն, որը կարող է օրենքի ուժով
հանգեցնել հայցվող ակտն ընդունված համարելուն, այլ ընդհակառակը՝ այս դեպքում վարչական մարմինը մերժել է անձի դիմումի հիման վրա վարչական վարույթի
հարուցումը:
Բացի այդ, նման դեպքում հնարավոր չէ ներկայացնել նաև Օրենսգրքի 68-րդ
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված գործողություն կատարելուն պարտավորեցնելու հայցը, որով հայցվորը կարող է պահանջել՝ կատարելու որոշակի գործողություններ, որոնք ուղղված չեն վարչական ակտի ընդունմանը, քանի որ նման դեպքերում հայցվորը վարչական մարմնին ներկայացրած դիմումով պահանջում է ոչ թե
գործողության կատարում, այլ վարչական ակտի ընդունում:
Փաստորեն, այս դեպքերում առկա է բարենպաստ վարչական ակտ ընդունելու
պահանջով դիմում, որն ընդհարապես վարչական մարմնի կողմից քննարկման ա-
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ռարկա չի դարձվել, այլ կայացվել է ներկայացված դիմումի ընդունումը մերժելու
վերաբերյալ միջամտող վարչական ակտ, այսինքն՝ դիմումով ներկայացված պահանջի իրավաչափությունը վարչական մարմինն ընդհանրապես չի քննել, այլ անդրադարձել է միայն նման պահանջը վարչական մարմնին ներկայացնելու դիմումատուի իրավունք ունենալու կամ չունենալու հարցին:
Վերը նշված 2-րդ և 3-րդ իրավիճակների հետ կապված՝ պրակտիկայում կան
տեսակետներ, որ այդ դեպքերում պետք է կիրառվի բացառման կանխավարկածի
ինստիտուտը, այսինքն՝ դատարանները պետք է արտահայտեն դիրքորոշում, որ եթե հայցվող բարենպաստ վարչական ակտը մերժվել է մեկ հիմքով, ապա պետք է
ելնել այն կանխավարկածից, որ մերժման մյուս բոլոր հիմքերը վարչական մարմնի
կողմից ստուգվել են, և եթե մերժման որոշման մեջ նշված չեն, ուրեմն դրանք բացակայում են:
Կարծում ենք, որ նման մոտեցումը թեպետ կհեշտացնի դատարանի աշխատանքը, սակայն այն ճիշտ չէ և չի բխում վարչական դատավարության օրենսգրքից, ըստ որի՝ դատարանի կողմից վարչական մարմնին բարենպաստ վարչական
ակտ ընդունել պարտավորեցնելու վերաբերյալ դատական ակտ կայացնելու համար պետք է հաստատվի, որ հայցվող վարչական ակտն ընդունելու համար առկա
են փաստական և իրավական բավարար հիմքեր, և հայցվող վարչական ակտը համապատասխանում է դատական ակտի կայացնման պահի դրությամբ գործող
կոնկրետ իրավահարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի պահանջներին, այսինքն՝ առկա են հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափության բոլոր պայմանները: Հետևապես դատարանն իրավասու չէ պարտավորեցնել վարչական մարմնին՝ ընդունելու այնպիսի վարչական ակտ, որը դատական
ակտի կայացման պահին լինի ոչ իրավաչափ, կամ որի ընդունման համար անհրաժեշտ փաստական հիմքերը հաստատված չեն գործի քննությամբ ձեռք բերված ապացույցներով: Իսկ բացառման կանխավարկածի ինստիտուտի կիրառմամբ հնարավոր են դեպքեր, երբ դատարանի պարտավորեցման վճռի հիման վրա ընդունվեն ոչ իրավաչափ վարչական ակտեր:
Ամբողջ վերոգրյալից հետևում է, որ պարտավորեցման հայցի քննության ընթացքում դատարանը պետք է Օրենսգրքով սահմանված կարգով ձեռք բերի նաև
այնպիսի ապացույցներ, որոնք տվյալ հայցի հիմքում դրված դիմումի մերժման վարույթում թեև առկա չեն եղել, սակայն գործի փաստական հանգամանքները պարզելու և գործը ճիշտ լուծելու համար կարող են էական նշանակություն ունենալ: Ընդ որում, դատարանը պետք է գնահատի հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի իրավաչափությունը՝ այդպիսի ապացույցների շրջանակում և դատական ակտի կայացման պահի դրությամբ գործող օրենքների հիման վրա: Ըստ այդմ, դատարանն
իրավասու չէ պարտավորեցնել վարչական մարմնին ընդունելու այնպիսի վարչական ակտ, որը դատական ակտի կայացման պահին համարվում է ոչ իրավաչափ,
կամ որի ընդունման համար անհրաժեշտ փաստական հիմքերը հաստատված չեն
գործի քննությամբ ձեռք բերված ապացույցներով:
Ընդ որում, պարտավորեցման հայցը բավարարելու անհնարինության յուրաքանչյուր դեպքերում դատարանն այնուամենայնիվ պետք է անդրադառնա հայցվող վարչական ակտի ընդունումը մերժելու վերաբերյալ որոշման իրավաչափությանը՝ նման հայցապահանջի առկայության դեպքում, և դրա ոչ իրավաչափ լինելը
հաստատվելու դեպքում պետք է հնարավորություն ունենա վերացնել այն:
Պարտավորեցման հայցով ապացուցման բեռի բաշխման կանոններին համապատասխան՝ դատավարության մասնակիցների կողմից իրենց վրա դրված պարտականությունների կատարման (ոչ պատշաճ կատարման կամ կատարման անհնարինության) արդյունքում վրա հասնող հետևանքների կապակցությամբ հանգում
ենք հետևյալ եզրակացությունների.
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1. Այն դեպքում, երբ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք իրենց վրա
դրված ապացուցման բեռը կրելու պարտականությունը չեն կատարում ոչ թե անգործություն դրսևորելու հետևանքով, այլ անհնարինության կամ իրենց կամքից անկախ պատճառներով, որն էլ իր հերթին կարող է հանգեցնել պարտավորեցման
հայցի մերժման, ապա այս դեպքերում, կարծում ենք, դատարանը պետք է գործի ի
պաշտոնե, չսահամանափակվի ապացուցման բեռը կրելու պարտականությունը,
ինչպես նաև այն չկատարելու պատճառով վրա հասնող բացասական հետևանքները միայն հայցվոր կողմի վրա թողնելով, քանի որ այս դեպքերում միշտ չէ, որ հայցվորը կարող է պատշաճ կատարել իր վրա դրված ապացուցման բեռը կրելու պարտականությունը և դատարան ներկայացնել հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի ընդունումը հիմնավորող բոլոր անհրաժեշտ ապացույցները՝ հաշվի առնելով
այն, որ այդպիսի ապացույցները կարող են ձեռք բերվել միայն վարչական մարմնի
կողմից վարչական վարույթ իրականացնելիս, և որոնց առկայության կամ բացակայության դեպքում միայն դատարանը կարող է որոշել համապատասխան փաստերի
հաստատված լինելու հարցը` բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտման
վրա հիմնված ներքին համոզմամբ:
Նշված մոտեցումը հատկապես անհրաժեշտ է կիրառել, երբ պարտավորեցման հայցի քննության ընթացքում պարզվում է, որ տվյալ դեպքում օրենքով նախատեսված են հայցվող վարչական ակտի ընդունումը մերժելու մի շարք հիմքեր, վարչական մարմինը հայցվող վարչական ակտի ընդունումը մերժել է նշված հիմքից
միայն մեկով՝ չանդրադառնալով մյուսներին, սակայն գործի քննության ընթացքում
ձեռք բերված ապացույցներով դատարանը պարզում է, որ տվյալ հիմքը հայցվորի
նկատմամբ կիրառվել է ոչ իրավաչափորեն, այսինքն՝ վարչական մարմինն իրավասու չի եղել հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի ընդունումը մերժել՝ օրենքով նախատեսված հենց այդ հիմքով:
Հետևաբար, հաշվի առնելով այն, որ այս իրավիճակում դատարանը պարտավոր է անդրադառնալ օրենքով սահմանված մերժման մյուս բոլոր հիմքերի առկայության կամ բացակայության փաստին, կարծում ենք՝ օրենքով սահմանված մերժման մյուս հիմքերից յուրաքանչյուրի բացակայությունն ապացուցելու պարտականությունը հայցվորի վրա դրված լինելուց բացի, միաժամանակ՝ մերժման բոլոր հիմքերի առկայությունն ապացուցելու պարտականությունը դատարանի կողմից պետք
է դրվի վարչական մարմնի վրա, կամ դատարանը ի պաշտոնե քննության սկզբունքի կիրառմամբ պետք է պարզի դա:
2. Ինչ վերաբերում է վարչական մարմնի կողմից ապացուցման բեռը կրելու
պարտականությանը, ապա այն դեպքում, երբ պարտավորեցման հայցի քննության
ընթացքում վարչական մարմինը, կրելով իր վրա դրված ապացուցման բեռը, չկարողանա ապացուցել իր մերժման հիմնավորվածությունը, կարծում ենք՝ դատարանը պետք է հնարավորություն ունենա վերացնել ոչ իրավաչափ մերժումը նույնիսկ
այն դեպքում, երբ հայցվորը չկարողանա ապացուցել իր պահանջի հիմնավորվածությունը, և պարտավորեցման հայցը ենթակա լինի մերժման:
Նշված մոտեցումը պայմանավորվում է նրանով, որ պարտավորեցման հայցը
մերժվելու յուրաքանչյուր դեպքում վարչական մարմնի կողմից՝ իր վրա դրված ապացուցման բեռը կրելու պարտականությունը չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը առաջացնի որոշակի իրավական հետևանքներ, և չհանգեցնի այն իրողությանը, որ նշված հայցատեսակով վարչական մարմնի համար՝ հայցվող ակտի ընդունումը մերժելու հիմք հանդիսացած փաստերի մասով ապացուցման բեռը կրելու
պարտականություն սահմանելն ինքնանպատակ լինի, և չձևավորվի այնպիսի սովորույթ, երբ վարչական մարմինը կարող է անգործություն ցուցաբերել իր վրա
դրված դատավարական պարտականությունը կատարելու հարցում, և նման անգործությունը թողնվի անհետևանք հենց դատարանի կողմից:
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Բացի այդ՝ նշված մոտեցումը հնարավոր է կիրառել նաև այն դեպքերում, երբ
պարտավորեցման հայցի քննության ընթացքում տեղի ունեցած օրենսդրական փոփոխությունների հետևանքով այլևս անհնարին դառնա հայցվող բարենպաստ վարչական ակտի ընդունումը, քանի որ այս դեպքում հնարավոր են իրավիճակներ, երբ
հաստատվի, որ վարչական մարմնին դիմելու պահին գործող օրենքների հիման
վրա վարչական մարմինը պետք է ընդուներ հայցվող բարենպաստ վարչական ակտը, որը, սակայն, չի ընդունել, որի պատճառով էլ անձը մտադիր է դիմել վարչական մարմնին՝ պահանջելով ոչ իրավաչափ վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУЗА ДОКАЗЫВАНИЯ
ПО ИСКАМ ОБЯЗЫВАНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Овсеп Бедевян
Председатель Апелляционного административного суда РА
___________________________________________

Требование о принудительном иске может быть удовлетворено лишь в
случае, когда в результате собранных в ходе разбирательства доказательств
будет потверждено, что отсутствуют все предусмотренные законом основания
для отказа в принятии благоприятного административного акта. А в каждом
случае невозможности удовлетворения принудительного иска суд, тем не менее,
должен затронуть вопрос правомерности решения об отказе в принятии
требуемого административного акта, а в случае, если будет установлена
неправомерность подобного решения, суд должен иметь возможность
аннулуровать данный административный акт.
В связи с проблемой распределения бремени доказательства в ходе
рассмотрения принудительного иска необходимо учитывать, что в случае, когда
физическое или юридическое лицо не выполняет возложенную на него
обязанность по бремени доказывания не в силу бездействия, а в силу
невозможности или по независимым от него причинам, суд обязан действовать
ex officio, не ограничиваться тем, чтобы оставить всю обязнность по
предоставлению доказательной базы и возможные негативные последствия на
истца, учитывая, что доказательная база может быть приобретена только в ходе
административного процесса со стороны административного органа, либо
находиться непосредственно у административного органа, В случае, когда
административный орган отказал в принятии благоприятного административного
акта лишь на основании одного пункта и не рассматривал остальные законные
основания, то в этом случае обязанность в предоставлении доказательной базы,
а также возможные негативные последствия должны нести равно как истец, так
и ответчик (административный орган).

Государство и право
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PROBLEMS OF DISTRIBUTION OF CARGO EVIDENCE ON
CLAIMS OBLIGATIONS IN ADMINISTRATIVE
PROCEEDINGS
Hovsep Bedevyan
Chairman of the Administrative Court of Appeal of the RA
____________________________

The request under the obligation claim shall be satisfied only if the evidences
obtained in the case establish that there are no grounds provided by the law for
rejecting the adoption of the requested favorable administrative act.
And in any case of impossibility to satisfy the obligation claim, the court should
nevertheless refer to the lawfulness of the decision rejecting the requested
administrative act, if such a claim exists, and if it is found to be unlawful the court
should be able to eliminate it.
In relation to the issue of distribution of the burden of proof of obligation claim, it
should be noted that in case when individuals or legal entities do not act their
responsibility of carrying the burden of proof, not because of inactivity, but for reasons
of impossibility or independent of their will, then in these cases, the court should act ex
officio, not limit the responsibility of carrying the burden of proof, as well as leaving the
negative consequences of failing only on the plaintiff, as in such cases the plaintiff
may not always be able properly act the responsibility of carrying the burden of proof
and submit to the court all the evidences necessary to support the adoption of the
requested favorable administrative act, taking into consideration that such evidence
can only be obtained during the administrative proceeding acted by the administrative
body or they may be just within the jurisdiction of the administrative body.
In cases, the administrative body has rejected the adoption of the requested
favorable administrative act on the bases of one ground without referring to the other
grounds provided by the law, then in such cases the responsibility to prove the
lawfulness of the favorable administrative act established and thereby to reject it, to
prove the existence or absence of all other grounds provided for by the law, as well as
the negative consequences of not presenting it, must be borne by both the plaintiff and
the administrative body.
Բանալի բառեր- պարտավորեցման հայց, հայցվող վարչական ակտ, ապացուցման

բեռ

Ключевые слова- принудительный иск, бремя доказательства, требуемый

административный акт
Key words - obligation claim, requested administrative act, burden of proof
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ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Գարիկ Ավագյան
ՀՀ սնանկության դատարանի նախագահ
______________________________

Սնանկության իրավական կարգավորման խնդիրն ու մրցութային իրավունքի
զարգացումը բազմադարյա պատմություն ունեն1: Մրցույթի մասին առաջին հիշատակումները հանդիպում են հռոմեական իրավունքում, թեև դրանք այդ ժամանակաշրջանում վերաբերում էին մրցութային հարաբերությունների պարզ տարրերին:
Աստիճանաբար սնանկության վերաբերյալ դրույթները կատարելագործվել են ու
տարբեր երկրներում այդ ինստիտուտի զարգացման պատմությունը, տվյալ երկրի
առանձնահատկություններով պայմանավորված, ուրույն դրսևորումներ է ունեցել:
Հին հայկական իրավունքի աղբյուրներում սնանկության հարաբերությունները
կարգավորող նորմեր չեն հանդիպում: Առաջին հիշատակումը հանդիպում ենք Շահամիր Շահամիրյանի «Որոգայթ փառաց»-ում (1773թ.), որի 212-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Ամեն մի պարտապան, որը, նախքան դատարանի առջև պարտատերերի
կողմից հայց հարուցվելը, կազմում է իր ողջ ունեցվածքի և պարտքերի հաշվեցուցակը և ներկայացնում իր բնակության վայրի դատարան և երդվում` հաստատելով
իր կազմած հաշվեցուցակի հավաստիությունը, անմիջապես ստանում է պարտքերից ազատ արձակման երաշխավորագիր և իր ողջ ունեցվածքը հանձնում է դատարանի տնօրինմանը: Դատարանը մարդ է նշանակում և հրամանով նրան հանձնում սույն ունեցվածքը, որպեսզի նա այն վաճառի: Վաճառքից ստացված գումարից հարյուրի հինգերորդ մասը տրվում է վաճառքի գործը կատարող մարդուն, մեկ
մասը` պարտապանին` իր գոյությունը պահպանելու համար, մնացած իննսունչորս
մասը հավասար չափով բաժանվում է բոլոր պարտատերերի վրա և պարտապանն
ազատ է հայտարարվում իր մնացած պարտքերից»:
Շահամիր Շահամիրյանի «Որոգայթ փառաց» աշխատությունն արժեքավոր ավանդ է հայ հասարակական-իրավական մտքի պատմության մեջ: Ճիշտ է, Սահմանդրության նախագծում ամրագրված դրույթները գործնական կիրառելիություն
չունեցան, քանի որ նշված ժամանակահատվածում Հայաստանը որպես ինքնուրույն պետություն գոյություն չուներ, այնուամենայնիվ նախագծում ամրագրված
սնանկության դրույթների վերլուծությունից կարելի է փաստել, որ դրանք գրեթե լիովին համապատասխանում էին սնանկության ժամանակակից ինստիտուտին ներկայացվող հիմնական պահանջներին:
Հայաստանում սնանկության հարաբերությունների կարգավորման առաջին
փուլը համարվում է Արևելյան Հայաստանը Ռուսական կայսրությանը միանալուց
հետո ընկած ժամանակահատվածը: Հայտնի է, որ նույնիսկ մինչև Հոկտեմբերյան
հեղափոխությունը Հայաստանում կիրառվում էր ռուսական օրենսդրությունը: 1832
1

Իսպանացի իրավագետ Սալդագո Դե Սամոզան մրցույթը դիտարկում է պարտատերերի
բազմաթիվություն մի պարտապանի դեպքում, իսկ Ա. Խ. Գոլմստենը մրցույթը մեկնաբանում
է պարտապանի` գույքի անբավարարությամբ պայմանավորված մի քանի պարտատերերի
մրցակցություն: Իրավաբանական գրականության մեջ մրցույթ եզրույթն օրտագործվում է
երեք իմաստով. այն առաջին հերթին հրապարակային սակարկությունների ընթացքում
պայմանագրի կնքման ձև է, երկրորդ` միակողմանի գործարք է և երրորդ` պարտատերերի
պահանջները բավարարելու միջոց է: Այդուհանդերձ, ընդհանուր տեսակետի համաձայն,
մրցույթ եզրույթն առավելապես պետք է օգտագործվի երրորդ իմաստով:
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թվականին Ռուսաստանում ընդունված սնանկության մասին կանոնադրությունը
մինչև 1917 թվականը և դրանից հետո որոշակի փոփոխություններով ու լրացումներով գործեց նաև Արևելյան Հայաստանում և Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում1:
Խորհրդային պետության, ինչպես նաև ՀՍԽՀ սնանկության մասին օրենսդրության հիմքը ՌԽՖՍՀ 1922 և 1927 թվականների քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերն էին: ՀՍԽՀ 1923թ.-ի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում սնանկության վերաբերյալ նորմեր նախատեսված չէին, սակայն «ՀՍԽՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը փոփոխելու և լրացնելու մասին»
1928թ.-ի հուլիսի 7-ի որոշմամբ օրենսգրքում զետեղվեցին նման նորմեր: Մասնավորապես, այդ օրենսգրքի 37-րդ գլուխը նվիրված էր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց սնանկությանը:
Ընդհանուր առմամբ, խորհրդային ժամանակահատվածում սնանկության մասին օրենսդրությունն ուներ հատուկ ուղղվածություն, որը դրսևորվում էր պետության շահերի պաշտպանությամբ: Վ. Ա. Ստեպանովի բնորոշմամբ. «Թեև օրենքը
զուրկ չէր էական բացթողումներից, սակայն այն կարելի է համարել տվյալ ժամանակաշրջանի իրավաբանական գիտության մեծագույն նվաճումներից մեկը»2:
Հետագայում, պլանային տնտեսության պայմաններում, սնանկության ինստիտուտի դերը գնալով նվազեց, և աստիճանաբար այդ նորմերը օրենսգրքերից և դասագրքերից հանվեցին՝ «անհարկավորության» պատրվակով: Արդյունքում 1964
թվականի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում այլևս տեղ չգտան
սնանկությանը վերաբերող նորմեր:
Եվ միայն ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո շուկայական հարաբերությունների անցնելու հրամայականով հայրենական տնտեսության մեջ հնարավոր եղավ սնանկության ինստիտուտի կարգավորումը: Մրցութային իրավունքի զարգացման ժամանակակից փուլի սկիզբ դրվեց, սնանկության ինստիտուտը նորովի վրեաիմաստավորվեց «Ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների սնանկացման մասին» ՀՀ օրենքի ընդունմամբ: ՀՀ Գերագույն խորհուրդն օրենքն ընդունեց 15.06.1995թ.-ին`
բավականին բարդ մի ժամանակաշրջանում, երբ երկրում տեղի էին ունենում
տնտեսական վերափոխումներ, նոր էին ձևավորվում շուկայական հարաբերությունները, պետական սեփականությունից անցում էր կատարվում մասնավորին, ավելի քան յոթանասուն տարվա ընդմիջումից հետո հայ իրականության մեջ փորձ էր
արվում կանոնակարգել բոլորովին նոր կամ ավելի ճիշտ՝ գրեթե մոռացված հարաբերություններ, որոնք մինչ այդ խորթ էին եղել խորհրդային պետաիրավական համակարգին: Որպես օրենքի նպատակ նախատեսվեց հնարավոր առավելագույն չափով բավարարել պարտատերերի օրինական պահանջները, հնարավորություն
ստեղծել պարտապանի և պարտատիրոջ միջև համաձայնության պայմանագրերի
կնքման համար` պարտապանի վերակազմավորման, ֆինանսական դրության առողջացման և հաշտության գործարքների կնքման միջոցով, սնանկ ճանաչված
պարտպանին ազատել այն պարտքերի վճարումից, որոնց կատարման համար
հնարավորություններ չկան, պարտապանին հնարավորություն տալ պահպանելու
ձեռնարկությունը և դրա անխափան գործունեությունը, իսկ անհնարինության դեպքում՝ վերակազմավորել ձեռնարկությունը: Ճիշտ է, օրենքը չունեցավ բավարար իրավակիրառություն, և օրենքի գործողության գրեթե մեկուկես տարվա ժամանակահատվածը ցույց տվեց, որ այն բավականին հեռու էր օրենքով ամրագրված նպա1

Տե´ս Ռ. Գ. Պետրոսյան, Դատարանը և քաղաքացիական դատավարությունը Արևելյան
Հայաստանում XIX-XX դարերում։ Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան2001, 49-130 էջ։
2
Степанов В. В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии.
М. 1999, с. 37.
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Պետություն և իրավունք

տակն իրագործելու, տնտեսության առջև ծառացած խնդիրները կարգավորելու և
սնանկության ինստիտուտի առաքելությունն իրականացնելու համար, սակայն
դրական էր այն փաստը, որ պատմական այդ հակասկան և բարդ ժամանակաշրջանում օրենքի առկայությունը հնարավոր դարձրեց մրցութային վարույթի իրականացումը, որն արդեն իսկ դրական զարգացումների նախապայման էր: Օրենքում
առկա բացթողումներն ու թերությունները, ինչպես նաև ՀՀ-ում ստեղծված օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ նախադրյալները պայմանավորեցին նոր օրենքի ընդունման
անհրաժեշտությունը: 1996թ.-ի դեկտեմբերի 3-ին ընդունվեց «Իրավաբանական
անձանց, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունների և
անհատ ձեռներեցների անվճարունակության (սնանկացման) և ֆինանսական առողջացման մասին» ՀՀ օրենքը (այսուհետև` սնանկության մասին 1996թ.-ի Օրենք),
որի 77-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների
սնանկացման մասին» ՀՀ օրենքը ճանաչվեց ուժը կորցրած: Սնանկության մասին
նոր օրենքը նախկինի համեմատ ավելի էր համապատասխանում տնտեսության
զարգացման հեռանկարներին և առավել մանրամասն էր կարգավորում սնանկության ընթացակարգերը: Եթե նախկին օրենքով նախատեսված էր հաշտության գործարքների կնքման հնարավորությունը սնանկության վերաբերյալ գործի վարույթի
ցանկացած փուլում1, ապա նոր օրենքով հաշտության գործարքների կնքման հնարավորություն ընդհանրապես չնախատեսվեց. դրա փոխարեն ամրագրվեց ֆինանսական առողջացման ծրագրի ներկայացման հնարավորությունը2: Օրենքով սահմանվեցին պարտապանի կողմից նախկինում կնքված գործարքներն անվավեր
ճանաչելու, պարտապանի միջոցներն ավելացնելու նպատակով վերջինիս կողմից
կնքված պայմանագրերը կառավարչի միջնորդությամբ լուծելու կամ ուժի մեջ թողնելու հնարավորությունները, սահմանվեց սնանկության վարույթի ընթացքում պարտապանի գործունեության կասեցման և վերսկսման հնարավորությունը: Օրենքում
հաշվի էր առնված նաև անցումային ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունները, մասնավորապես՝ սեփականաշնորհման ենթակա ձեռնարկությունների սնանկության վարույթի առանձնահատկությունները3: Չնայած օրենքում ամրագրված նորամուծություններին՝ օրենքում առկա էին մի շարք իրարամերժություններ, ոչ
հստակ և ամբողջական վարույթներ, բաց կամ չկանոնակարգված հարաբերություններ: Օրենքում անընդունելի էր տարբեր տեսակի պարտապանների նկատմամբ կիրառվող սնանկության բացարձակ միատեսակ ընթացակարգերի ամրագրման փաստը: Սահմանված էր սնանկության, ֆինանսական առողջացման կամ լուծարման գործընթացը, որն անցնում էր դատական վերհսկողության ներքո` առանց
սնանկության վարույթի մասնակիցների իրավունքների սահմանազատման: Կառավարիչներին ներկայացվող պահանջների անբավարարության և նրանց լիցենզավորման կարգի բացակայության հետևանքով շատ հաճախ կառավարիչներ էին
դառնում ոչ իրավասու անձինք: Օրենքով նախատեսված չէր սնանկության պարզեցված ընթացակարգեր լուծարվող կամ բացակայող պարտապանի սնանկության
համար, որի հետևանքով դատարանների վարույթներում կուտակվում էին հսկայական գործեր:

1

Տե´ս «Ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների սնանկացման մասին» ՀՀ օրենքի 3842 հոդվածները։
2
Տե´ս «Իրավաբանական անձանց, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող
ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների անվճարունակության (սնանկացման) և
ֆինանսական առողջացման մասին» ՀՀ օրենքի 49-54 հոդվածները։
3
Տե´ս «Իրավաբանական անձանց, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող
ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների անվճարունակության (սնանկացման) և
ֆինանսական առողջացման մասին» ՀՀ օրենքի 75 հոդվածը։
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Գործող օրենքի նման բացթողումները երկար ժամանակ հանդուրժել հնարավոր չէր, և 1999 թվականի հունվարի 30-ին ընդունվեց դատարանների նախագահների խորհրդի թիվ 5 որոշումը, որով առաջարկվեց դատավորներին կասեցնել իրենց վարույթում գտնվող սնանկության վերաբերյալ գործերի վարույթները՝ մինչև
խնդրի օրենսդրական կարգավորումը: Դատարանների նախագահների խորհրդի
որոշումն ուներ իր իրավական հիմնավորումը: ՀՀ-ում իրականացված դատաիրավական բարեփոխումների արդյունքում ընդունվեց քաղաքացիական և քաղաքացիական դատավարության նոր օրենսգրքերը, որը հակասություն առաջացրեց
սնանկության մասին 1996 թվականի Օրենքի և օրենսգրքերի միջև: Դատարանների
նախագահների խորհուրդն արձանագրեց այդ օրենսդրական հակասությունը, և
սնանկության գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում դադարեց գործելուց: Թե ինչպիսի հետևանքների կարող էր բերել սնանկության ինստիտուտի բացակայությունը շուկայական տնտեսությանը, այն էլ ոչ քաղաքակիրթ շուկայի պայմաններում, ակնհայտ է: Սա էր հիմնական պատճառը, որ 2000 թվականի հունիս
ամսին ՀՀ դատավորների միությունը ստեղծեց սնանկության հարցերով զբաղվող
դատավորների աշխատանքային խումբ, որն իր առջև խնդիր դրեց բարեփոխել
սնանկության մասին օրենքը: Այդ խումբն իր 16.06.2000 թվականի անդրանիկ նիստում ընդունեց հայտարարություն, որի եզրափակիչ մասում նշված էր.
«Դատավորների միության աշխատանքային խումբը՝
-արձանագրում է սնանկացման գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը
և այդ նպատակով համապատասխան քննարկումների կազմակերպման անհրաժեշտությունը դատարանների նախագահների խորհրդի հետ.
-գտնում է անխուսափելի սնանկության վերաբերյալ օրենսդրության հետագա
կատարելագործումը.
-անհրաժեշտ է համարում հրատապ միջոցառումներ իրականացնել դատավորների և մրցութային կառավարիչների սնանկության վերաբերյալ ուսումնական
ծրագրերի մշակման ու իրականացման ոլորտում.
-անհրաժեշտ է համարում դիմել շահագրգիռ միջազգային և օտարերկրյա
կազմակերպություններին՝ ուսումնական ծրագրերի իրականացման համար աջակցություն ստանալու խնդրանքով»:
Տեսնելով, որ սնանկության մասին նոր օրենքի ընդունումը ձգձգվում է, իսկ այդ
վիճակը երկար ժամանակ չէր կարող շարունակվել, 2000 թվականի օգոստոսի 16ին դատարանների նախագահների խորհուրդը որոշում է կայացնում 1999 թվականի թիվ 5 որոշումը լրացնելու և փոփոխելու մասին, այն է՝
1. Ուժը կորցրած ճանաչել որոշման 1-ին կետը,
2. Որոշումը լրացնել 3-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ՝
«Սնանկության վերաբերյալ գործերը քննության առնել և լուծել «Իրավաբանական անձանց, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունների
և անհատ ձեռներեցների անվճարունակության (սնանկացման) և ֆինանսական առողջացման մասին» ՀՀ 1996թ. դեկտեմբերի 3-ի օրենքով, նկատի ունենալով, որ
այդ օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի միջև
հակասությունների դեպքում գործում են վերջիններիս նորմերը և ընդհանուր
սկզբունքները»: Արդյունքում, մինչև նոր օրենքի ընդունումը դատավորները շարունակցեին սնանկության վերաբերյալ գործերը քննել 1996 թվականի սնանկության
մասին օրենքով:
2003 թվականի դեկտեմբերի 17-ին ընդունվեց անվճարունակության (սնանկության) մասին ՀՀ օրենքը (այսուհետև` սնանկության մասին 2003թ. Օրենք), որի
101-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ «Իրավաբանական անձանց, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների
անվճարունակության (սնանկացման) և ֆինանսական առողջացման մասին» ՀՀ օ-
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Պետություն և իրավունք

րենքը ճանաչվեց ուժը կորցրած: Մինչ օրենքի նախագիծն Ազգային ժողովի ընդունմանը ներկայացնելը երկար ժամանակ ընթանում էին քննարկումներ՝ դրա
վերջնական տարբերակը մշակելու համար: Մի կողմից փորձ էր արվում կիրառել
զարգացած իրավական համակարգեր ունեցող երկրների սնանկության մասին օրենքներում առկա դրական դրսևորումները, մյուս կողմից էլ լրջագույն խնդիր էր
այդ օրենքներում ամրագրված դրույթները մեր տնտեսության առանձնահատկություններին համապատասխանեցնելու և սնանկության մասին նախկին օրենքների
գործողության ընթացքում ի հայտ եկած հիմնախնդիրների վերաբերյալ հայրենական իրավակիրառ պրակտիկային համահահունչ լուծումներ գտնելու անհրաժեշտությունը: Արդյունքում, նոր օրենքում նախատեսվեցին սնանկության ինստիտուտին վերաբերող նորմեր, որոնք սկզբունքորեն տարբերվում էին նախկին օրենքներով ամրագրվածներից: Առաջին անգամ նախատեսվեց պարտապանի և պարտատերերի պարտականությունը սեփական սնանկության ճանաչման նպատակով դատարան դիմելու համար, սահմանվեց անձնական գույքային պատասխանատվություն դատարան դիմելու պարտականությունը չկատարելու համար, ընդլայնվեց
պարտապանին սնանկ ճանաչելու համար դիմում ներկայացնելու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը: Պարտատերերի կողմից պարտապանին սնանկ ճանաչելու դիմում ներկայացվելու դեպքում նախատեսվեց անվճարողունակության չափանիշը, իսկ պարտապանի կողմից իրեն սնանկ ճանաչելու դիմում ներկայացվելու
դեպքում սահմանվեց ինչպես անվճարողունակության, այնպես էլ վճարելու անկարողության չափանիշները: Օրենքով որպես նոր ինստիտուտ նախատեսվեցին կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպությունը, անհատ ձեռնարկատիրոջը սնանկ ճանաչելու հնարավորությունը, ամրագրվեցին կառավարչի անձնական գույքային պատասխանատվությունը պարտատերերին և պարտապանին
վնաս պատճառելու դեպքում, ինչպես նաև կառավարչի պարտականությունն իր
քաղաքացիական պատասխանատվությունն ապահովագրելու վերաբերյալ: Սնանկության վարույթի նկատմամբ վերահսկողության լիարժեք մեխանիզմների ապահովման համար ընդլայնվեցին պարտատերերի ժողովի և խորհրդի իրավունքները,
հստակեցվեցին ժողովի մասնակիցների իրավունքները և որոշումների ընդունման
կարգը: Թեև սնանկության մասին նախորդ երկու օրենքներում սահմանված էին
պարտատերերի առաջին և հետագա ժողովների, պարտատերերի խորհրդի հասկացությունները և դրանց ընդհանուր նկարագիրը, սակայն դրանց հրավիրման, գումարման և անցկացման, ինչպես նաև դրանց իրավասությունները, մասնակիցների
իրավունքներն ու որոշումների ընդունման կարգը մանրամասն կարգավորված
չէին, ինչը լուրջ դժվարություններ էր առաջացնում սնանկության վարույթում առանձին որոշումների կայացման և գործողությունների կատարման հարցում և հնարավորություն չէին տալիս ձևավորել միասնական պրակտիկա այս բնագավառում: Օրենքով հնարավորինս հստակեցվեցին պարտապանի ֆինանսական առողջացման
ընթացակարգը, ֆինանսական առողջացման ընթացքում կառավարչի դերն ու լիազորությունները, առողջացման արդյունքում սնանկության գործն ավարտելու կարգը: Օրենքով ամրագրվեցին սնանկության պարզեցված ընթացակարգերը, որոնք
թույլ տվեցին հաշվի առնել լուծարվող և բացակայող պարտապանների սնանկության առանձնահատկությունները: Կեղծ ու կանխամտածված սնանկության կանխարգելման, սնանկության վարույթի ընթացքում անօրինական գործողությունները
կանխելու համար օրենքով սահմանվեցին կեղծ և կանխամտածված սնանկության
բնորոշումները: Այս ամենն անշուշտ նպաստեց սնանկության վարույթների արդյունավետության բարձրացմանը և ստեղծեց իրական նախադրյալներ այս ոլորտում
առկա հնարավոր չարաշահումները կանխելու համար, սակայն արդեն իսկ օրենքի
գործողության սկզբնական ժամանակաշրջանում անհրաժեշտություն առաջացավ
օրենքով ամրագրված բազմաթիվ նորմերի փոփոխությունների և լրացումների, որոնց արդյունքում օրենսդիրը նպատակահարմար գտավ ոչ թե օրենքում փոփո-
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խություններ և լրացումներ կատարել, այլ ընդունել նոր օրենք: Բացի այդ, պետք է
նշել, որ օրենքով չէր կարգավորվում ֆիզիկական անձանց սնանկ ճանաչելու հնարավորությունը, որն անկասկած օրենքի հիմնական թերություններից մեկն էր, քանի
որ, մեր խորին համոզմամբ, քաղաքացիական շրջանառության սուբյեկտների համար անհրաժեշտ է սահմանել հավասար պայմաններ ու հնարավորություններ: Եթե
սնանկ ճանաչված իրավաբանական անձն ազատվում է չվճարված բոլոր պարտքերից, ապա սնանկ ճանաչված քաղաքացին նույնպես պարտատերերի հետ հաշվարկներ կատարելուց հետո, պետք է ազատվի գույքի անբավարարության պատճառով չվճարված պարտավորությունների կատարումից: Ինչպես նշում են սնանկության մասին 2003 թվականի օրենքի մեկնաբանությունների հեղինակներ Տ. Մուկուչյանն ու Հ. Մանուկյանը, օրենսդիրը վաղաժամ համարեց ֆիզիկական անձանց
սնանկ ճանաչելու ինստիտուտի ներմուծումը, քանի որ սնանկ ճանաչված քաղաքացու ամենալուրջ հիմնահարցը նրա չմարված պարտավորությունների ճակատագիրն է: Եթե չմարված պարտավորությունները չեն ներվում, ապա իմաստազրկվում
է սնանկ ճանաչելը, իսկ ներելու պարագայում հանգեցնում է ավելի լուրջ հիմնախնդիրների1: Եվ թերևս այդ հիմնահարցի վերաբերյալ վերջնական կողմնորոշման բացակայությունն էր, որ օրենսդրին զերծ պահեց սնանկության մասին 2003թ.
Օրենքում ֆիզիկական անձանց սնանկության ինստիտուտի ամրագրումից:
ՀՀ ԱԺ-ն 25.12.2006թ.-ին ընդունեց «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքը, որն ուժի մեջ մտավ 10.02.2007թ.-ին, և այդ պահից ուժը կորցրած ճանաչվեց «Անվճարունակության սնանկության մասին» 2003 թվականի դեկտեմբերի 17-ի օրենքը: Սնանկության մասին գործող օրենքը և´ դատավարական, և´ նյութական բնույթի նորմեր
պարունակող օրենսդրական ակտ է: Ասել, որ սնանկության մասին գործող օրենքը
լիովին համապատասխանում է սնանկության ինստիտուտին ներկայացվող ժամանակակից պահանջներին, և որ օրենքում հաշվի են առնված մեր տնտեսությանը
հարիր բոլոր առանձնահատկությունները այս ինստիտուտի լիարժեք կենսագործման համար, այնքան էլ իրատեսական չէ, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ ներկայումս Ազգային ժողովի օրակարգում է «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը, որով էական փոփոխություններ են նախատեսվում: Չնայած այդ ամենին՝ չպետք է մոռանալ
նաև, որ մրցութային իրավունքի կողմից կարգավորվող հարաբերությունները, լինելով որպես անընդհատ փոփոխվող և զարգացող, շուկայական տնտեսության զարգացմանը համընթաց, անընդհատ կարիք ունեն կատարելագործման:

1

Տե´ս Մեկնաբանություններ ՙԱնվճարունակության (սնանկության) մասին՚ ՀՀ օրենքի,
խմբագրությամբ Հ. Մանուկյանի և Տ. Մուկուչյանի, Երևան, 2005, էջ 17:
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
БАНКРОТСТВА В АРМЕНИИ
Гарик Авагян
Преподаватель кафедры гражданского процесса ЕГУ,
Председатель суда по делам о банкротстве Республики Армения
____________________________________

В статье рассматривается история развития банкротства в Армении.
Исследование охватывает изучение правовых актов, регулирующих закон о
банкротстве, начиная с источников древнеармянского права до периода
принятия действующего закона о банкротстве. Была также предпринята попытка
сравнить правовые акты Армении, действующие в разные периоды времени, что
показывает, что каждый этап развития института банкротства характеризуется
своими особенностями.

BANKRUPTCY INSTITUTE DEVELOPMENT
HISTORY IN ARMENIA
Garik Avagyan
Lecturer at the YSU Chair of the Civil Procedural,
Chairman of the Bankruptcy Court of the Republic of Armenia
_________________________________

The article examines the history of the development of bankruptcy in Armenia.
The research covers the study of legal acts regulating bankruptcy law from the
sources of ancient Armenian law to the period of adoption of the bankruptcy law. An
attempt was also made to compare the legal acts in Armenia in different periods. This
shows that at each stage of development of the institution of bankruptcy, it is
characterized by its own peculiarities.

Բանալի բառեր – անվճարունակություն, սնանկության ինստիտուտ, օրենսդրություն, իրավական գործիքներ, դատավարություն
Ключевые слова:
несостоятельность, институт банкротства, законодательство, правовые инструменты, судопроизводство
Key words: insolvency, bankruptcy institution, legislation, legal instruments, legal
process
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ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ,
ԽՆԱՄԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ ԳՏՆՎՈՂ ԵՐԵԽԱՅԻ՝
ԾՆՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ԱԶԳԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՇՓՎԵԼՈՒ
ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ
Ռուբինա Պետրոսյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
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Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրական կարգավորումները
առաջին հայացքից տպավորություն են ստեղծում, որ առանց ծնողական խնամքի
մնացած (տվյալ դեպքում՝ խնամակալության և հոգաբարձության ու խնամատարության ներքո գտնվող) երեխաները, կարգավիճակով պայմանավորված, տիրապետում են հատուկ իրավունքների1, սակայն տվյալ դեպքում խոսքը ոչ թե բոլորովին այլ իրավունքների համալիրի մասին է, որոնք հատուկ են միայն այս կարգավիճակում գտնվող երեխաներին, այլև ավելի շուտ որոշ իրավունքների առանձնահատուկ կերպով իրացման մասին: Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի
կարգավիճակում գտնվող երեխաները ևս տիրապետում են ներպետական օրենսդրությամբ առհասարակ երեխաներին վերապահված և իրենց բնույթով ոչ նյութական բարիքների առնչությամբ առաջացող2 անձնական ոչ գույքային իրավունքների
համալիրին:
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում3 (այսուհետ՝ Ընտանեկան օրենսգիրք) առանձին
հոդվածի շրջանակներում ամրագրված չեն խնամակալության և հոգաբարձության
(այսուհետ՝ խնամակալություն) ներքո և խնամատար ընտանիքում գտնվող երեխաների իրավունքները, դրանցով պայմանավորված խնամակալի կամ հոգաբարձուի
(այսուհետ՝ խնամակալ), խնամատար ծնողի իրավունքները և դրանց համապատասխանող նրանց պարտականությունները: Այս հարցում ՀՀ օրենսդիրը հավանաբար առաջնորդվել է այն կանխադրույթով, որ երեխաների իրավական կարգավիճակի տարբերությունը չի հանգեցնում իրավունքների ծավալի էական տարբերության՝ կախված այն հանգամանքից՝ խնամք և դաստիարակություն ստանում են փոխարինող, թե կենսաբանական ընտանիքում: Այսպես, Ընտանեկան օրենսգրքի
«Հոգեզավակը» վերտառությունը կրող 138-րդ հոդվածի 3-րդ մասում անձնական
ոչ գույքային իրավունքների մասով հղում է արված Ընտանեկան օրենսգրքի 42-44–
րդ հոդվածներին, որոնցից 42-րդում ամրագրված է երեխայի՝ ծնողների և այլ ազգականների հետ շփվելու իրավունքը: Խնամարկյալի իրավունքների մասին դրույթներ բացակայում են նաև «Խնամակալությունը և հոգաբարձությունը երեխաների
նկատմամբ» վերտառությունը կրող 19-րդ գլխում:

1

Իրավաբանական գրականության մեջ խոսվում է անձի հատուկ իրավունքների մասին,
որոնք անձի մյուս սուբյեկտիվ իրավունքների շարքում առանձնանում են իրենց բնույթով,
հատկանիշներով: Այս մասին առավել մանրամասն Տե´ս Матузов Н. И., Правовая система и
личность.- Саратов: Изд-во Саратов. Ун-та, 1987, էջ 94:
2
Տե´ս Բարսեղյան Տ. Կ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք:
Առաջին մաս. Երրորդ հրատարակություն – Երևանի պետ. համալս.-Եր.: Երևանի համալս.
հրատ, 2006, էջ 242: Гражданское право. Ч. 1 (Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева),
М., ТЕИЦ, 1996, էջ 270-272:
3
ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրքն ընդունվել է 09.11.2004 թ., ուժի մեջ է մտել 19.04.2005 թ.:
ՀՀՊՏ 2005.01.19/4(376) Հոդվ. 60:
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Պետություն և իրավունք

Իրավաբանական գրականության մեջ երեխայի և օրինական ներկայացուցչի
միջև առաջացող անձնական ոչ գույքային իրավունքների դասակարգումներում
մշտապես առանձնացվում է երեխայի՝ ծնողների և այլ ազգականների հետ շփվելու
իրավունքը՝ հաճախ վերջինիս իրացումով պայմանավորելով այլ իրավունքների
պատշաճ իրացումը: Այսպես, Լ. Մ. Պչելինցևան երեխայի հինգ անձնական ոչ գույքային իրավունքների շարքում նշում է ծնողների, տատիկների, պապիկների, քույրերի, եղբայրների և այլ հարազատների հետ շփվելու իրավունքը1: Յու. Ֆ. Բեսպալովը
երեխայի «բարեհաջող զարգացումն ապահովող» անձնական ոչ գույքային իրավունքների խմբում ընդգրկում է «շփման իրավունքը», որը ներառում է օրենքով ապահովված մի քանի հնարավորություններ՝ ծնողների հետ երեխայի մշտական կամ
պարբերական շփում, ինչպես նաև նրանցից կամ այլ հարազատներից շփման
պարտականության կատարում պահանջելու, շփման իրավունքի պաշտպանության
պահանջով իրավասու մարմիններին դիմելու հնարավորություն2: Ահա, Ն. Ն. Տարուսինան ծնողի և երեխայի անմիջական շփումը համարում է երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու և դաստիարակվելու իրավունքի իրացման միջոց 3: Համաձայնելով
արտահայտված տեսակետների հետ՝ կարող ենք ասել, որ խնամարկյալի և հոգեզավակի ընտանեկան դաստիարակության իրավունքի լիարժեք իրացումը պայմանավորված է նաև ծնողների և այլ հարազատների հետ երեխայի շփվելու իրավունքի իրացումից: Այն խնամարկյալի, հոգեզավակի դաստիարակության գործընթացի
կարևոր բաղադրիչներից է, եթե, իհարկե, ծնողները զրկված չեն ծնողական իրավունքներից, կամ վերջիններիս ծնողական իրավունքները սահմանափակված չեն,
իսկ ծնողների և այլ հարազատների հետ շփումը չի հակասում երեխայի շահերին:
ՄԱԿ-ի «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիան4 անդամ պետություններին պարտավորեցնում է հարգել ծնողներից մեկից կամ երկուսից բաժանված երեխայի իրավունքը՝ կանոնավոր կերպով անձնական հարաբերություններ և ուղղակի կապեր պահպանելու ծնողների հետ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա հակասում է երեխայի լավագույն շահերին (9-րդ հոդվ., 3-րդ մաս): Սա պայմանավորված է նաև նրանով, որ, ի տարբերություն որդեգրվածների, խնամարկյալները, հոգեզավակներն իրենց արյունակից ազգականների, իսկ երբեմն նաև ծնողների
նկատմամբ չեն կորցնում անձնական ոչ գույքային և գույքային իրավունքները:
Նույն տրամաբանությամբ Ընտանեկան օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասում
սահմանված է երեխայի՝ իր ծնողների, պապերի և տատերի, եղբայրների, քույրերի,
ինչպես նաև այլ ազգականների հետ շփվելու իրավունքը, իսկ 56-րդ հոդվածում
ամրագրված է պապերի, տատերի, եղբայրների, քույրերի և այլ ազգականների՝ երեխայի հետ շփվելու իրավունքը։ Այդուհանդերձ, «Առանց ծնողական խնամքի
մնացած երեխաների հայտնաբերումը, նրանց խնամքի և դաստիարակության կազ1

Տե´ս Пчелинцева Л. М., Семейное право России. 6-е изд., М.: Норма, 2009, էջ 291–317:
Տե´ս Беспалов Ю. Ф. Теоретические и практические проблемы реализации семейных
прав ребенка в Российской Федерации: автореф. дис.. д-ра юрид. наук., Саратов, 2002, էջ
36–37:
3
Ն. Ն. Տարուսինան երեխայի անձնական ոչ գույքային իրավունքների շարքում նշում է
անհատակության ձեռքբերման և պահպանության իրավունքը, իր ծնողներին ճանաչելու
իրավունքը, ընտանիքում ապրելու և դաստիարակվելու իրավունքը, որն ամենից առաջ
իրացվում է ծնողի և երեխայի անմիջական շփման միջոցով, այլ հարազատների հետ
շփվելու իրավունքը, իր կարծիքն արտահայտելու իրավունքը, դատարանում իր սուբյեկտիվ
իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու իրավունքը, ամուսնանալու իրավունքը: Այս մասին
տե´ս Тарусина Н. Н., Гражданское право: учебник. Т. 3, гл. 63: Личные и имущественные
правоотношения между родителями и детьми /под ред. А. П. Сергеева, М.: ТК Велби,
2009., էջ 467–472:
4
ՄԱԿ-ի «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիան ընդունվել է 20.11.1989 թ., ուժի մեջ
է մտել 22.07.1993 թ.: ՄՊՀՀՊՏ 2008/Հատուկ թողարկում:
2
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մակերպումը» վերտառությունը կրող Ընտանեկան օրենսգրքի 17-րդ գլխի 111-րդ հոդվածի 1.2-րդ մասում կրկնակի շեշտվել է խնամարկյալի և հոգեզավակի այս իրավունքը, մասնավորապես նշված է. «Խնամակալության (հոգաբարձության) կամ

խնամատարության միջոցով, խնամքը և դաստիարակությունը կազմակերպելու ընթացքում պետք է ապահովված լինեն երեխայի ու նրա ծնողի և մերձավոր ազգականների շփումն ու կապը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ այդ շփումը, դատարանի
որոշման համաձայն, հակասում է երեխայի շահերին»: Թեև ՀՀ օրենսդիրն ընդգծել և
իր հատուկ վերաբերմունքն է արտահայտել ծնողական խնամքից և հոգատարությունից զրկված երեխաների պարագայում այս իրավունքի ունեցած առանձնակի
կարևորության, նշանակության նկատմամբ, այդուհանդերձ Ընտանեկան օրենսգրքում բացակայում է այս առթիվ խնամակալի, խնամատար ծնողի պարտականությունների, դրանց չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում վրա հասնող
հնարավոր սանկցիաների (խնամակալի պարտականությունների կատարումից հեռացում, խնամատարության պայմանագրի լուծում և այլն) վերաբերյալ որևէ դրույթ:
Բացի այդ, վկայակոչված հոդվածում առկա «բացառությամբ այն դեպքի, երբ այդ
շփումը, դատարանի որոշման համաձայն, հակասում է երեխայի շահերին» դրույթը,
գործնականում այս իրավունքի իրացման հարցում առաջընթաց քայլ չի կարելի համարել, քանի որ հազիվ թե խնամակալը, խնամատար ծնողը այս խնդրով դատարան դիմի՝ հաշվի առնելով դատական քաշքշուքները, դատարանների ծանրաբեռնվածությունը, իսկ ծնողը, բնականաբար, իր հետ երեխայի շփումը վերջինիս
շահերին հակասող ճանաչելու հայցով դատարան չի դիմի: Ուստի այս դրույթը
հռչակագրային բնույթ է կրում, և այդ մասին ուղղակի նշում չլինելու դեպքում անգամ հարցը կլուծվեր Ընտանեկան օրենսգրքրի կարգավորումների ընդհանուր
տրամաբանության մեջ՝ սկզբում խնամակալության և հոգաբարձության մարմին, ապա՝ դատարան դիմելու միջոցով (դիցուք՝ 56-րդ հոդվ., 2-րդ, 3-րդ մասեր, 53-րդ
հոդվ., 3-րդ մաս և այլն):
Ընտանեկան օրենսգրքի 138.1-ին հոդվածի 2-րդ մասում ասվում է, որ խնամատար ծնողները հոգեզավակի նկատմամբ ձեռք են բերում խնամակալի իրավունքներ և պարտականություներ: Մինչդեռ Ընտանեկան օրենսգրքի 136-րդ հոդվածի 3-րդ մասն այս առթիվ հղում է անում Քաղաքացիական օրենսգրքին, որի 38րդ հոդվածի վերտառությունից, այն է՝ «Խնամակալների և հոգաբարձուների պարտականությունները», արդեն իսկ պարզ է, որ դրանում որևէ խոսք չկա վերջիններիս իրավունքների մասին, ինչպես նաև սպառիչ ամրագրված չեն խնամակալի՝
խնամարկյալի նկատմամբ ունեցած բոլոր պարտականությունները: Ուշագրավն
այն է, որ Քաղաքացիական օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասում էլ նշված է.

«…Անչափահասների նկատմամբ խնամակալություն և հոգաբարձություն սահմանվում է նաև նրանց դաստիարակելու նպատակով: Դրան համապատասխան, խնամակալների և հոգաբարձուների իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության ընտանիքի մասին օրենսգրքով»: Այսպի-

սով, ստեղծվել է օրենսդրական շրջապտույտ, որի ոչ մի օղակում չկա քննարկվող
հարցի համակարգային, սպառիչ կարգավորումը: Բացի այդ, ընտանեկան և քաղաքացիական իրավունքների առանցքային տարբերությունը ընտանեկան իրավունքում անձնական ոչ գույքային իրավունքների գերակայությունն է գույքայինի նկատմամբ, դրանց որոշիչ դերակատարումը գույքային իրավունքների առաջացման, փոփոխման, դադարման, բովանդակության ուրվագծման հարցում: Հետևաբար, խնամարկյալի, հոգեզավակի իրավական կարգավիճակով պայմանավորված՝ խնամակալի, խնամատար ծնողի իրավունքներն ու պարտականությունները պետք է
հստակ կարգավորվեն ամենից առաջ ընտանեկան օրենսդրության, այլ ոչ թե խնամակալության մասին Քաղաքացիական օրենսգրքի նորմերով, որոնք այս հարցում
կարող են միայն օժանդակ դեր ունենալ՝ բացառելով անցանկալի թափանցումը ընտանեկան իրավահարաբերությունների նուրբ բնագավառ, որտեղ պետք է գե-
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րակշռեն անձնական ոչ գույքային հարաբերությունները: Ուստի, Ընտանեկան օ-

րենսգրքում անհրաժեշտ է լրացնել «Խնամակալի կամ հոգաբարձուի իրավունքներն
ու պարտականությունները» վերտառությամբ նոր հոդված:

Քննարկվող հարցի վերաբերյալ այլ երկրների օրենսդրությունների ուսումնասիրությունը հանգում է հետևյալին. Ռուսաստանի Դաշնության ընտանեկան օրենսգրքում հստակ ամրագրված է խնամակալի կամ հոգաբարձուի պարտականությունը՝ չխոչընդոտելու ծնողների կամ այլ ազգականների հետ երեխայի շփմանը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նման շփումը չի համապատասխանում երեխայի շահերին (ՌԴ ընտանեկան օրենսգրքի 148.1-ին հոդվ., 5-րդ մաս)1: Շվեդիայի
ընտանեկան օրենսդրությամբ ամրագրված է, որ հոգաբարձուն2 պետք է ապահովի
երեխայի՝ ծնողների և նրա հետ առանձնակի մտերիմ ցանկացած անձի հետ շփվելու իրավունքի իրացումը3: ԱՄՆ Լուիզիանա նահանգի «Երեխաների մասին» օրենքի «Կենսաբանական հարազատների հետ շփման շարունակումը» վերնագրով
1037.1-ին հոդվածում նշված է. «...խնամակալ նշանակելուց հետո դատարանը կարող է ծնողների, եղբայրների, քույրերի և կենսաբանական այլ հարազատների հետ
շփումը շարունակելու որոշում կայացնել: Դատարանը նման որոշում կարող է կայացնել միայն այն դեպքում, երբ համապատասխան փաստերի հիման վրա գտնում
է, որ դա բխում է երեխայի լավագույն շահերից»: Այնուհետև նշվում է, որ շփումը
շարունակելու մասին որոշումն ուժը պահպանում է մինչև օրենքով սահմանված
կարգով դրա փոփոխումը կամ որդեգրման մասին վերջնական որոշման կայացումը 4 : Գերմանիայի քաղաքացիական օրենսգրքում 5 երեխայի շփման իրավունքի
առնչությամբ 1631-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված է. «Երեխայի խնամքը ներառում է նաև երեխայի շփման շրջանակի որոշումը՝ ի շահ կամ հակառակ երրորդ անձանց շահերի»: Այնուհետև 3-րդ մասում սահմանված է, որ. «…վեճի դեպքում խնամակալի դիմումի հիման վրա որոշում կայացնում է ընտանեկան գործերով դատարանը»6: Ինչպես տեսնում ենք, օրենսդիրը չի հստակեցրել՝ հատկապես ովքեր ունեն երեխայի հետ շփվելու իրավունք, ավելին՝ բացահայտված չէ «3-րդ անձանց»
շրջանակը, իսկ քանի որ խնամքի իրականացման իրավունքն ու պարտականութ1

ՌԴ ընտանեկան օրենսգիրքն ընդունվել է 08.12.1995 թ., ուժի մեջ է մտել 25.12.1995 թ.:
Աղբյուրը՝ http://www.consultant.ru
2
Շվեդիայի «Ծնողների և երեխաների մասին» օրենքում խնամակալն ու հոգաբարձուն
տարբերվում են ըստ երեխայի նկատմամբ ունենցած պարտականությունների բնույթի:
Հոգաբարձուն ըստ էության կրում է երեխայի անձնական իրավունքների իրացման
ապահովման պարտականություն՝ խնամքի և դաստիարակության, կրթության, տարբեր
հարցերում օժանդակության, բնակության վայրի որոշման: Խնամակալին վերապահված է
երեխայի սեփականության կառավարման և նրան ֆինանսական գործընթացներում
ներկայացնելու պարտականություն:
3
European Family law in action, Volume III: Parental Responsibilities, Edited by KATHARINA
BOELE-WOELKI, BENTE BRAAT, IAN CURRY-SUMMER, Intersentia, Antwerp-Oxford, 2005 էջ
16:
4
Տե´ս Louisiana Children’s code: Louisiana State Legislature - Legislative Law: Updated
through the 2018 Third Extraordinary Session: http://www.legis.la.gov/legis/Law.aspx?d=
72570&fbclid=IwAR1J2OBMby6__vEO6KoCXqhWG3xK8fh4ChNqK0EIWB4yI8_N5e4hJNX0j_4
5
Գերմանիայի քաղաքացիական օրենսգրքի 1800-րդ հոդվածը խնամարկյալի մասին հոգ
տանելու խնամակալի իրավունքների և պարտականությունների մասով կիրառելի է
համարում այդ առթիվ ծնողների իրավունքների և պարտականությունների (1631-1633-րդ
հոդվածներ) վերաբերյալ հոդվածերի կիրառությունը: Այս հոդվածներից յուրաքանչյուրը
վերաբերում է երեխայի առանձին անձնական ոչ գույքային իրավունքներին (օրինակ՝
երեխայի խնամքի բովանդակությանը և սահմաններին, կրթությանն ու մասնագիտությանը,
երեխայի շփման շրջանակի որոշմանը և այլն):
6
Տե´ս Гражданское уложение Германии, 2-е издание, дополненное, Москва, Волтерс
Клувер, 2006, էջ 423:
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յունը վերապահված են խնամակալին, հետևաբար խնամքի բաղադրիչ հանդիսացող «շփման շրջանակը» ևս որոշում է խնամակալը, իսկ այս իրավունքի իրացմանը
կամ դրա սահմանափակմանը վերաբերող հարցերով միայն խնամակալին դատարան դիմելու իրավունքի վերապահումը խտրական մոտեցում պետք է համարել:
Ամփոփելով պետք է արձանագրել, որ վերջին երկու երկրների պարագայում ըստ
էության ինքնին երեխային պատկանող այս իրավունքի իրացման հարցի վճռումը
առաջին դեպքում վերապահված է միայն դատարանին, երկրորդ դեպքում՝ խնամակալին և դատարանին, ինչը ոչ միշտ կարող է բխել երեխայի շահերից: Առավել
հաջողված պետք է համարել ՌԴ-ում և Շվեդիայում ամրագրված կարգավորումը,
երբ հստակ սահմանված են խնամակալության և հոգաբարձության ներքո գտնվող
երեխայի՝ ծնողների և այլ մերձավոր անձանց հետ շփվելու իրավունքը և դրա իրացումը չխոչընդոտելու խնամակալի, հոգաբարձուի պարտականությունը՝ այդպիսով
չբացառելով նաև վեճի դեպքում դատարան դիմելու հնարավորությունը:
Խնամարկյալների, հոգեզավակների՝ ծնողների և այլ ազգականների հետ
շփման անհրաժեշտությունը բարձրաձայնում և այն ուշադրության կենտրոնում են
պահում խնամակալներին, խնամատար ընտանիքներին օժանդակող, այդտեղ
գտնվող երեխաների հետ տարբեր աշխատանքներ տանող հոգեբանները և այլ
մասնագետներ1: Օրինակ, եվրոպական երկրների մեծամասնության և ԱՄՆ-ի սոցիալական ծառայությունների առաջնային խնդիրը ընտանիքի հետ երեխայի վերամիավորումն է, այդ իսկ պատճառով սոցիալական ծառայության գործակալություններն առաջարկում են երեխաներին հոգեբանական օգնության ծառայությունների և
ընտանիքներին սոցիալական ծառայությունների տրամադրման լայն շրջանակ: Երեխաների, ծնողների, ինչու ոչ, հարազատների հետ հետևողական, նպատակային
աշխատանքների կատարումը կարող է նպաստել երեխայի կենսաբանական ընտանիք վերադառնալուն:
Փաստորեն, ծնողների և այլ ազգականների հետ շփվելու իրավունքի իրացումը ենթադրում է երեխայի հետ պարբերական, կանոնավոր հանդիպումներ, որը
կարող է ներառել զրույցներ, տարբեր վայրեր այցելություններ, ինչ-ինչ հարցերում
օժանդակություններ: Իրականում խնամակալի, խնամատար ծնողի կողմից ծնողների հետ երեխայի շփման նկատմամբ կարող է ստեղծվել ոչ այնքան դրական և
բացառված չէ, ակնհայտ բացասական վերաբերմունք: Պատճառները տարբեր կարող են լինել: Մի դեպքում այդ շփումն ինքնին կարող է առաջացնել որոշակի
խնդիրներ, քանի որ երեխաները ծնողների մի զույգի արժեքներից և պահանջներից
պետք է անցում կատարեն մյուսի սովորույթներին, մյուս դեպքում՝ չնայած երեխայի՝
խնամակալության, խնամատարության ներքո գտնվելուն, կարող է առաջանալ երեխային դաստիարակելու իրավունքի երկու իրավատերերի փաստացի առկայություն, որը ծնողական իրավունքներից չզրկված ծնողների և խնամակալի, խնամատար ծնողի միջև տարակարծությունների դեպքում, իհարկե, կբարդացնի իրավիճակը: Տվյալ դեպքում խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի համապատասխան որոշման և խնամատարության պայմանագրի կնքման պահից արդեն
խնամարկյալի, հոգեզավակի դաստիարակության և խնամքի հետ կապված տարատեսակ հարցերի լուծման հիմնական ծանրությունն ու ողջ պատասխանատվությունն ընկնում են խնամակալի, խնամատար ծնողի վրա, որով պայմանավորված էլ
ծնողների և այլ ազգականների հետ երեխայի շփման նկատմամբ կարող է ստեղծվել բացասական վերաբերմունք:

1

Այս մասին տե´ս, օրինակ, Соломатина Г. Н., Приемные дети: Как справиться с проблемами адаптации и воспитания в замещающей семье. Пособие. М.: Гуманитарный изд.
центр «ВЛАДОС», 2013: Семейное устройство в России: пособие /Под ред. Л. Сандановой., Благотворительный фонд Е. и Г. Тимченко., М.: ООО «РПФ НИК», 2014:
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Պետություն և իրավունք
Հատկանշական է, որ Ընտանեկան օրենսգրքի 42-րդ հոդվածում ամրագրված՝

«ծնողի և այլ ազգականների հետ շփվելու երեխայի իրավունքը» թեև կրկնակի

շեշտվել և ապահովման պարտականությամբ ամրագրվել է 111-րդ հոդվածի 1.2-րդ
մասում, սակայն, այդուհանդերձ, 56-րդ հոդվածում օրենսդիրը կարգավորել է
միայն մերձավոր ազգականների հետ երեխայի շփումը ծնողների կողմից խոչընդոտելու դեպքը, իսկ շփման արգելքները վերացնելու նպատակով խնամակալության
և հոգաբարձության մարմին, ապա հայցով դատարան դիմելու հնարավորություն
ընձեռել միայն մերձավոր ազգականներին և միայն ծնողների կողմից այդ իրավունքի
իրացումը խոչընդոտելու դեպքում: Եթե նման իրավակարգավորումների պայմաններում խնամակալի, խնամատար ծնողի կողմից հարազատների հետ երեխայի
շփումը խոչընդոտելու դեպքում խնդիրը կարող է լուծվել օրենքի անալոգիա կիրառելով (Ընտ. օր., 56-րդ հոդվ.), ապա 111-րդ հոդվածի 1.2-րդ մասում առկա «պետք

է ապահովված լինեն երեխայի ու նրա ծնողի և մերձավոր ազգականների շփումն ու
կապը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ այդ շփումը, դատարանի որոշման համաձայն, հակասում է երեխայի շահերին» ձևակերպմամբ ուղղակիորեն ամրագրված չէ

խնամակալի, խնամատար ծնողի՝ ծնողների հետ երեխայի շփումը չխոչընդոտելու
պարտականությունը, որևէ կերպ ապահովված չէ այս իրավունքի իրացումը, բացակայում են իրավունքի իրացումը խոչընդոտելու դեպքում արգելքները վերացնելու մեխանիզմներն ու իրավասու մարմինները՝ արդյունքում առաջացնելով օրենսդրական բաց: Ստացվում է՝ եթե օրենքի անալոգիայի կիրառմամբ ինչ-որ չափով
կարգավորված և պաշտպանված է երեխա-ազգականներ փոխադարձ շփման իրավունքը, ապա ծնող-երեխա շփման իրավունքի իրացումը չխոչընդոտելը, դրա
համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելը թողնված են խնամակալի, խնամատար ծնողի հայեցողությանը: Առաջնորդվելով Ընտանեկան օրենսգրքում առկա իրավակարգավորումների ընդհանուր տրամաբանությամբ՝ ծնող-երեխա շփվելու իրավունքի իրացումը խոչընդոտելու դեպքում հարցը պետք է լուծվի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի, ապա՝ դատարանի կողմից (Ընտ. օր., 56-րդ
հոդվ.): Ինչ վերաբերում է շփման կարգին և պայմաններին վերաբերող հարցերին,
ապա դրանց որոշման իրավասությունը խնամակալության, խնամատար ընտանիքի առնչությամբ ՀՀ–ում գործող իրավակարգավորումների տրամաբանության մեջ
խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին է պատկանում, որի մասին խնամակալության կիրառման դեպքում պետք է նշվեն խնամակալ (հոգաբարձու) նշանակելու մասին որոշման, իսկ խնամատար ընտանիքի դեպքում՝ խնամատարության պայմանագրում: Ինչ վերաբերում է 54-րդ հոդվածի 1-ին մասում առկա կարգավորմանը, որը վերաբերում է երեխայից առանձին ապրող ծնողի՝ երեխայի հետ
շփվելու իրավունքին, ապա պետք է նշել, որ սա ուղղված է այն դեպքերի կարգավորմանը, երբ ծնողները ամուսնալուծված են կամ ամուսնալուծված չեն, սակայն
առանձին են ապրում, իսկ երեխան պարտադիր գտնվում է ծնողներից մեկի խնամքի և դաստիարակության ներքո, հետևաբար չունի առանց ծնողական խնամքի
մնացած երեխայի կարգավիճակ: Երեխան խնամակալության և խնամատարության
կարող է հանձնվել նաև ծնողի՝ արտակարգ իրադրության մեջ գտնվելու դեպքերում
(դիցուք՝ ճգնաժամային խնամատար ընտանիքի տեսակը կիրառվում է նաև ծնողի
(այլ օրինական ներկայացուցչի) արտակարգ իրադրության մեջ գտնվելու դեպքերում` կալանավորման, ազատազրկման, տարերային կամ տեխնածին աղետի
հետևանքով երեխայի ծնողի (այլ օրինական ներկայացուցչի) համար երեխայի
խնամքի ու դաստիարակության իրականացման անհնարինության դեպքերում)
(Ընտ. օր., 139-րդ հոդվ., 1-ին մաս, 2-րդ կետ): Վերջին իրավիճակի առնչությամբ
պետք է ասել, որ 42-րդ հոդվածի 2-րդ մասում ասված է. «…արտակարգ իրադրութ-

յան մեջ գտնվող ծնողն իր երեխայի հետ շփվելու իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով»: Այս դեպքում կրկին անալոգիայի կիրառմամբ կարող ենք կարգա-

վորված համարել խնամարկյալ-արտակարգ իրադրության մեջ գտնվող ծնող, հո-
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գեզավակ-արտակարգ իրադրության մեջ գտնվող ծնող շփումը: Տվյալ դեպքում,
սակայն, կրկին բացակայում է այդ իրավունքի իրացումը չխոչընդոտելու խնամակալի, խնամատար ծնողի հանդիպակաց պարտականությունը: Այսպիսով, ըստ
էության ստեղծվում է հետևյալ իրավիճակը՝ օրենքի անալոգիայի կիրառմամբ կարգավորված կարելի է համարել խնամակալության, խնամատարության ներքո
գտնվող երեխայի և նրա՝ միայն արտակարգ իրադրության մեջ գտնվող ծնողի և
ազգականների հետ շփվելու խնամարկյալի, հոգեզավակի իրավունքը: Այդուհանդերձ, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի կարգավիճակ ունեցող երեխայի՝ առհասարակ ծնողների հետ շփվելու իրավունքը համակարգային իմաստով
փաստորեն ամրագրված, դրա իրացումն ապահովված չէ: Իրավամբ, ինչպես առհասարակ բոլոր, այնպես էլ այս իրավահարաբերություններում կարգավորումը
պետք է ելնի իրավական որոշակիության սկզբունքից՝ անալոգիայի կիրառությունը
հասցնելով նվազագույնի:
Մեկ այլ, ոչ պարզորոշ իրավիճակ է ստեղծվում Ընտանեկան օրենսգրքի 42-րդ
և 111. 2-րդ հոդվածներում նշված «այլ ազգականներ» և «մերձավոր ազգականներ»
հասկացությունների միաժամանակյա, զուգահեռ գործածությամբ: Այսպիսով,
հստակ սահմանված չէ երեխայի՝ ազգականների հետ շփման շրջանակը: Եթե այս
հարցում առաջնորդվենք «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի1 իրավական կոլիզիաների լուծման կանոններով, ըստ որի՝ ընդհանուր նորմի և հատուկ նորմի միջև կոլիզիաների դեպքում գործում է հատուկ նորմը, ապա երեխայի
շփման շրջանակը պետք է սահմանափակվի մերձավոր ազգականների հետ շփումով, ինչը, կարծում ենք, ոչ միշտ կարող է համապատասխանել երեխայի շահերին
(Օրենքի 40-րդ հոդվ., 1-ին մաս, 2-րդ կետ): Ուստի, կարծում ենք, ելնելով երեխայի

շահերից` անհրաժեշտ է վերացնել շփվելու իրավունքի սահմանափակումները՝
այդպիսով ամրագրելով երեխայի և ազգականների շփվելու իրավունքը:

Սավինն ընդդեմ Ուկրաինայի գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանն (այսուհետ՝ ՄԻԵԴ) ընդգծել է ծնողների և հարազատների հետ խնամատար երեխայի (հոգեզավակ եզրույթը կիրառվում է ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում) շփման կարևորությունը ազգակցական հարաբերությունները պահպանելու և
(կամ) վերականգնելու առումով, որքանով «պետությունը (այդ թվում՝ խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը) պարտավոր է լուրջ և երկարատև ջանքեր
ձեռնարկել, որոնք ուղղված կլինեն ծնողների հետ երեխաների վերամիավորմանը»2: Ագեևն ընդդեմ Ռուսաստանի գործով ՄԻԵԴ-ն արձանագրել է «ծնողների և երեխաների միջև զգացական կապի պահպանման» կարևորությունը (ինչը հնարավոր է միայն կանոնավոր շփման պարագայում)՝ նշելով, որ, անգամ միչև չափահասության տարիքի հասնելը, խնամատար ընտանիքում երեխայի դաստիարակվելու
դեպքում ծնողների, տվյալ դեպքում նաև այլ ազգականների հետ շփումը, կապի
պահպանումը դրական կանդրադառնան նրա ողջ կյանքի վրա3:
Օրենսդիրն Ընտանեկան օրենսգրքում ներդրել է առանց ծնողական խնամքի
մնացած երեխայի՝ կենսաբանական ընտանիքի հետ վերամիավորման գաղափարը, որը կարող է կյանքի կոչվել երեխայի խնամքի և դաստիարակության կազմակերպման ընթացքում խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի կողմից ծնողի
հետ համագործակցության դեպքում (Ընտ. օր., 111-րդ հոդվ., 2.1-ին մաս): Բոլոր
հնարավոր դեպքերում պետք է միջոցներ ձեռնարկել երեխայի հետագա վերադար1

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքն ընդունվել է 21.03.2018 թ., ուժի մեջ է
մտել 07.04.2018 թ.: ՀՀՊՏ 2018.03.28/23(1381) Հոդ.373:
2
Տե´ս European Court of Human Rights, Case of Saviny v. Ukraine, 18/ 03/ 2009/ App. no. №
39948/06// https://hudoc.echr.coe.int/eng (վերջին մուտք 07. 05. 2018 թ.):
3
Տե´ս European Court of Human Rights, Case of Ageyevy v. Russia, 18/04/2013, App. No(s).
7075/10// https://hudoc.echr.coe.int/eng (վերջին մուտք 07. 05. 2018 թ.):
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Պետություն և իրավունք

ձը ընտանիք ապահովելու համար: Այս միջոցները պետք է ներառեն ծնողների, այդ
թվում արդեն ծնողական իրավունքներից զրկված կամ ծնողական իրավունքները
սահմանափակված անձանց հետ վերականգնողական աշխատանքների, նրանց
անհրաժեշտ օգնության տրամադրման կազմակերպումը` հիմքում ունենալով վերամիավորման նպատակ: Այս մոտեցումը համահունչ է Ընտանեկան օրենսգրքում
ամրագրված՝ ընտանիքում երեխայի դաստիարակության առաջնայնության, ինչպես նաև ծնողական իրավունքների վերականգնման կամ ծնողական իրավունքների սահմանափակման վերացման հնարավորության առկայությանը:
Խնամատար ընտանիքի առնչությամբ այլ երկրներում առկա իրավակարգավորումների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ վերջինիս նպատակը երեխայի՝
կենսաբանական ընտանիքի հետ վերամիավորումն է: Օտարերկրյա պետություններում լայնորեն կիրառվում է ազգակցական կապերի պահպանման և վերականգնման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը: Օրինակ՝ Իտալիայում
խնամատար ընտանիքի կիրառության պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է
տալիս, որ վերջինիս ստեղծման առաջնային նպատակը երեխային կենսաբանական ընտանիք վերադարձնելն է: Դատարանի որոշմամբ անհրաժեշտության դեպքում («անհաջող ընտանիքից» երեխային վերցնելու) երեխան խնամատար ընտանիքում տեղավորվում է ծնողների մասնակցությամբ, ծայրահեղ դեպքում նրանք
հստակ տեղեկանում են՝ ինչպիսի ընտանիքում է ապրում երեխան, հնարավորություն են ունենում հանդիպելու նրան1: Բրիտանական և ամերիկյան իրավական համակարգերում երեխային խնամատար ընտանիք (foster home) կամ խնամքի համար նախատեսված հաստատություն տեղավորելիս կենսաբանական ընտանիքի
հետ կապը պահպանվում է բոլոր հնարավոր դեպքերում2:
Ելնելով վերոգրյալից և առաջնորդվելով Ընտանեկան օրենսգրքում ամրագրված կենսաբանական ընտանիքի հետ երեխայի վերամիավորման գաղափարով և
երեխայի՝ ծնողների (ովքեր զրկված չեն ծնողական իրավունքներից, կամ որոնց
ծնողական իրավունքները սահմանափակված չեն) և այլ ազգականների (պապիկներ, տատիկներ, քույրեր, եղբայրներ և այլն) առկայության դեպքում նրանց հետ
շփվելու իրավունքի ապահովման նպատակով, որոնց հետ շփումը չի հակասում երեխայի շահերին, կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է ուժը կորցրած ճանաչել Ընտանեկան օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 1.2-րդ մասը, իսկ «Երեխայի խնամակալի կամ
հոգաբարձուի իրավունքներն ու պարտականությունները» վերտառությունը կրող
հոդվածում, գտնում ենք, անհրաժեշտ է ամրագրել հետևյալ դրույթը. «Խնամակալը

կամ հոգաբարձուն պարտավոր է չխոչընդոտել ծնողների կամ այլ ազգականների
հետ երեխայի շփումը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ շփումը հակասում է երեխայի շահերին»: Այստեղից էլ հետևում է խնամակալության և հոգաբարձության

մարմնին խնամակալ (հոգաբարձու) նշանակելու մասին որոշման, իսկ մարզպետարանին կնքվելիք խնամատարության պայմանագրում խնամարկյալի և ծնողների ու այլ ազգականների հետ շփման կարգն ու պայմանները սահմանելու իրավունք վերապահող դրույթների ամրագրման3, իսկ ներկայումս շրջանառության մեջ
գտնվող «Խնամատար ծնող դառնալու ցանկություն ունեցող անձանց հաշվառման,
1

Տե´ս Гайсина Г. И., Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей: российский и зарубежный опыт, Научно-популярное издание, 2013, էջ 132133:
2
Տե´ս Семейное устройство в России: пособие /Под ред. Л. Сандановой, էջ 111-112:
3
ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Սահմանադրությամբ
նախատեսված մարմինները կարող են օրենքով լիազորվել՝ ընդունելու ենթաօրենսդրական
նորմատիվ իրավական ակտեր: Ուստի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին
նման իրավունք վերապահելու համար Ընտանեկան օրենսգրքում պետք է ամրագրվեն
համապատասխան լիազորող նորմեր:
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որակավորման և երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը խնամատար ընտանիքում կազմակերպելու, խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց վերապատրաստման, խնամատար ընտանիքում հոգեզավակի խնամքի նկատմամբ վերահսկողության կարգերը, խնամատար ընտանիքին ամսական ժամանակահատվածով դրամական միջոցների վճարման կարգը և չափը, խնամատարության պայմանագրի օրինակելի ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 8-ի N 459-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով (այսուհետ՝ Նախագիծ)
հաստատվող խնամատարության պայմանագրի օրինակելի ձևում շփման կարգի և
պայմանների վերաբերյալ համապատասխան դրույթների լրացման անհրաժեշտությունը:
Միշտ պետք է ելնել այն կանխադրույթից, որ խնամակալությունն ու հոգաբարձությունը և հատկապես խնամատար ընտանիքը (այս մասին Ընտանեկան օրենսգրքում հստակ նշված է) ստեղծվում են առանց ծնողական խնամքի մնացած
երեխաների ժամանակավոր ընտանեկան դաստիարակության համար, այսինքն՝
վերջինիս կենսաբանական ընտանիքի վերականգնման ընթացքի համար: Ուստի
պետք է ձեռնարկվեն բոլոր քայլերը, որպեսզի մինչև չափահասության տարիքի
հասնելը երեխաների խնամակալության, խնամատար ընտանիքում գտնվելու դեպքերը չդառնան օրինաչափություն և չհամարվեն երեխայի խնամքի և դաստիարակության իրականացման հարցում պետության գրանցած հաջողություն: Մասնագիտացված խնամատար ընտանիքները, ի դեմս խնամատար ծնողների, որոշակի
ժամանակահատված բարեխղճորեն կատարելով իրենց պարտականությունները,
պատրաստ կլինեն ընդունելու խնամքի և դաստիարակության կարիք ունեցող նոր
երեխաների, իսկ երեխայի կենսաբանական ընտանիքի առողջացմանն ու վերականգնմանը էապես կարող է նպաստել երեխա-ծնող շփումը: Հաճախ զուտ սոցիալական պատճառներից դրդված՝ երեխաներին խնամակալության, իսկ առավել հաճախ խնամատար ընտանիք հանձնած ծնողների՝ երեխայի հետ պարբերար շփման
ապահովման, այդպիսով սիրո, հոգատարության և պատասխանատվության զգացումները արթուն պահելու միջոցով կմեծանա երեխայի՝ հնարավորինս շուտ ընտանիք վերադառնալու հավանականությունը: Այլապես կարող է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թիվը գերազանցել, օրինակ, խնամատար ընտանիքներում տեղավորելու հնարավորությանը: Մինչդեռ ցավով պետք է արձանագրել, որ մեր երկրի առկա վիճակագրական տվյալները վկայում են խնամատարության կիրառման բավականին նվազ դեպքերի մասին, երեխային խնամատար
ընտանիք հանձնելը, այնտեղ երկար, իսկ որ ավելի ցանկալի է, մինչև չափահաս
դառնալն ապրելը համարվում են հաջողություն: Այս իրավիճակում, իհարկե, կենսաբանական ընտանիքների զանգվածային առողջացման և վերականգնման գաղափարի առաջադրումն իրատեսական չի լինի, սակայն դրան նպատակաուղղված
միջոցներ ձեռնարկելն անհրաժեշտություն է: Մասնավորապես, խնամատար ծնողների դեպքում երեխաների՝ իրենց ծնողների (ազգականների) հետ շփման իրավունքի ապահովման առումով ծնողների (ազգականների) հետ համագործակցության մասին նախնական գիտելիքներ, կարծում ենք, խնամատար ծնողները պետք է
ստանան վերը վկայակոչված Նախագծով նախատեսվող համապատասխան նախապատրաստական, վերապատրաստման դասընթացների ժամանակ:
Այս համատեքստում կարևոր է նաև քույրերի ու եղբայրների՝ տարբեր անձանց
խնամակալությանը, տարբեր խնամատար ընտանիքներում տեղավորման դեպքում միմյանց, ծնողների և այլ ազգականների հետ շփվելու իրավունքի ապահովման հարցը: Այս առթիվ ՄԻԵԴ-ը «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» կոնվեցիայի 8-րդ հոդվածի խախտում է արձանագրել, քանի որ դիմումատուների՝ երեխաների նկատմամբ պետական խնամք
սահմանելու մասին որոշմամբ երեխաները տեղավորվել էին դիմումատուների

98

Պետություն և իրավունք

բնակության վայրից բավականին հեռու ապրող տարբեր խնամատար ընտանիքներում 1 : Կարծում ենք, որ ընտանեկան կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրավունքը
դրսևորվում է նաև ծնողների՝ խնամակալության կամ խնամատար ընտանիքում
գտնվող իրենց երեխայի հետ վերամիավորման իրական հնարավորություն ունենալու մեջ: Բացի այդ, երեխայի ծնողների ու այլ ազգականների հետ շփումը խնամակալի, խնամատար ծնողի պարտականությունների կատարման նկատմամբ ինչոր առումով վերահսկող դեր կարող է կատարել, քանի որ երեխայի հետ անմիջական շփման դեպքում միայն հնարավոր կլինի տեսնել խնամքի և դաստիարակության բացթողումները, երեխայի շահերին հակասող գործողությունները՝ այդպիսով
հնարավորություն ունենալով դրանք կանխելուն ուղղված քայլեր ձեռնարկել՝ դիմելով իրավասու մարմիններին: Ուստի ծնողների և այլ ազգականների հետ շփման իրավունքի իրացման ապահովմանը նպաստելու նպատակով առաջարկում ենք Ընտանեկան օրենսգրքի 135-րդ հոդվածը լրացնել 4-րդ կետով, որի համաձայն՝.

«Խնամակալ (հոգաբարձու) նշանակելիս, այդ թվում խնամատար ծնող ընտրելիս
սահմանված պահանջներին բավարարող մի քանի անձանց առկայության դեպքում
նախապատվության իրավունք տրվում է այն անձին, ով երեխայի ծնողներից (այլ
ազգականներից) այնպիսի հեռավորությամբ է ապրում, որը նրանց հետ շփվելու խոչընդոտներ չի առաջացնի, եթե դա չի հակասում երեխայի շահերին»:

ПРАВО НА ОБЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И ДРУГИМИ
РОДСТВЕННИКАМИ РЕБЕНКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД
ОПЕКОЙ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ И В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ
Рубина Петросян
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ
_________________________

Хотя законодатель в статье 111 Семейного кодекса РА подчеркнул особую
важность и значимость права на общение с родителями и другими
родственниками, в случае детей, лишенных родительского попечения и заботы,
в вышеуказанной статье отсутствуют какие-либо положения по применению
возможных санкций по отношению к опекуну, приемному родителю в случае
несоблюдения или ненадлежащего исполнения обязанностей. Следовательно,
руководствуясь идеей воссоединения ребенка с биологической семьей,
предлагаем дополнить Семейный кодекс новой статьей под названием «Права и
обязанности опекуна или попечителя», в которой четко будут указаны
обязательства о непричинении препятствий общению с ребенком, за
исключением случаев, когда такое общение противоречит интересам ребенка.

1
/395/ European Court of Human Rights, Case of Olsson v. Sweden, 24/ 03/ 1988/ App. no. №
10465/83// https://hudoc.echr.coe.int/eng (վերջին մուտք 07.05.2018 թ.): Սակայն հարկ է նշել,
որ ՄԻԵԴ-ը, արձանագրելով երեխաների՝ ծնողների տանից ոչ հեռու խնամատար
ընտանիքներում տեղավորման ցանկալի լինելը, դիմումատուների դրսևորած վարքագծի
պայմաններում (երեխաներին տանել թաքցնել և այլն) նման որոշումը միանգամայն
արդարացի է համարել:
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THE RIGHT OF THE CHILD IN CARE, GUARDIANSHIP, AND
FOSTER HOME TO MAINTAIN CONTACT WITH PARENTS
AND OTHER RELATIVES
Rubina Petrosyan
PhD Student at the YSU Chair of Civil Law
_____________________________

Although Article 111 of the Family Code of the RA legislation has pointed out the
particular importance and significance of the right of children deprived of parental care
to maintain contact with parents and other relatives, it does not contain any provisions
of possible sanctions in case of non-compliance or improper fulfillment of the
responsibilities of the guardian or foster parent.
Therefore, guided by the idea of reuniting the child with his biological family set
forth in the Family Code, and taking into account the significance of this right, we
propose to supplement the Family Code with a new Article entitled “Rights and
Obligations of a Guardian or Custodian”, where the obligation not to preclude the
contact of the child with a guardian, foster parent, parent or other relative shall be
strictly adhered to, except for the cases when such communication contradicts the
interests of the child.
Բանալի բառեր – առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա, ծնողների և այլ
ազգականների հետ շփվելու իրավունք, խնամակալություն, հոգաբարձություն,
խնամատար ընտանիք, խնամարկյալ, հոգեզավակ, երեխայի լավագույն շահ
Ключевые слова: ребенок, оставшийся без родительского попечения, право
на общение с родителями и другими родственниками, опекунство, попечительство, приемная семья, опекаемый, приемный ребенок, наилучшие интересы
ребенка
Key words: a child without parental care, guardianship, custody, foster family, the
right to communicate with parents and other relatives, fosterer, guardian, the best
interest of the child
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Պետություն և իրավունք

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
Դավիթ Օհանյան
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ասպիրանտ
________________________________

19-րդ դարում ինդիվիդուալիզմի և կամքի ինքնավարության գաղափարների
ազդեցության տակ կոնտինենտալ երկրների քաղաքացիական իրավունքում, որոնց հիման վրա ստեղծվեց պայմանագրի կոնսենսուալ (կլասիկ) մոդելը, մեկնաբանման սուբյեկտիվ մոտեցումը սկսեց գերիշխել: Եթե պայմանագրային պարտավորությունները հաստատվում են սեփական հայեցողությամբ, ապա դատարանի
միակ նպատակն է բացահայտել այն, ինչ կողմերը պայմանավորվել են, և հաստատել նրանց իրական կամքը1:
Խոսքի օբյեկտիվ բազմիմաստությունը և ընկալման սուբյեկտիվ տարբերությունները` որպես պայմանագրային վեճի մեկնաբանման նախադրյալներ, պայմանագրի մեկնաբանման սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ տեսությունների ձևավորման հիմք
դարձան:
Կոնսենսուալ մոդելի տեսանկյունից պայմանագրի էությունն այն կնքող կողմերի կամքի համընկնման կոնսենսուսն (համաձայնություն) է2: Այդ իսկ պատճառով
սուբյեկտիվ մոտեցման շրջանակներում պայմանագրի պայմանի մեկնաբանման
նպատակը կողմերի իրական կամքի հաստատումն է: Խոսքը այն կամքի մասին է,
որը ձևավորվել է այն կրող արտաքին նշաններում (պայման, թղթակցություն, հետագա վարքագիծ): Ուստի պետք է հաջողված համարել իրական կամքը որպես
էմպիրիկ կամք համարելու միտումը3, այսինքն՝ այն մտադրությունը, որը կարող է
սահմանվել ուղղակի ապացույցների հիման վրա և վկայել այն մասին, թե կողմերը
ինչպիսի իրավական հետևանքներ էին ցանկանում պայմանագրի կնքման ժամանակ:
Պայմանագրի կլասիկ մոդելը դրվեց եվրոպական կոդիֆիկացիաների հիմքում,
այդ իսկ պատճառով ազգային օրենքներում՝ ընդունված 19-րդ դարում, պայմանագրի մեկնաբանման նորմերը սուբյեկտիվ են: Այսպես, ըստ Ֆրանսիայի քաղ. օր.
(Code civil) 1156-րդ հոդվածի՝ համաձայնությունը քննելիս առաջին հերթին պետք է
ուսումնասիրել, թե ինչպիսին է եղել պայմանավորվող կողմերի փոխադարձ մտադրությունը, այլ ոչ թե կառչել արտահայտությունների տառացի իմաստից: Համանման կարգավորում կա նաև Գերմանիայի քաղաքացիական կանոնագրքում(Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), որի 133-րդ հոդվածի համաձայն՝ կամարտահայտությունը մեկնաբանելիս անհրաժեշտ է հետևել կողմերի իրական կամքին՝
չկաշկանդվելով արտահայտությունների տառացի մեկնաբանությամբ4:
Պայմանագրի մեկնաբանման սուբյեկտիվ տեսության դրսևորումներ կարելի է
հանդիպել ոչ միայն եվրոպական երկրների ազգային օրենսդրություններում, այլ
1

Տե՜ս Zimmerman R. The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, NY,
1996, էջ 636:
2
Տե՜ս Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и
современные тенденции. М. 2006. էջ 56:
3
Տե՜ս Luderitz A. Auslegung von Rechtsgeschaften, Koln, 1966, էջ338:
4
Սակայն պետք է նկատել, որ մեկնաբանման ֆրանսիական և հատկապես գերմանական
ժամանակակից մոտեցումները դժվար թե կարելի է համարել մաքուր սուբյեկտիվ, քանզի
դրանցում լայնորեն կիրառվում են այնպիսի կառուցակարգեր, որոնք հիմնված են օբյեկտիվ
նախադրյալների վրա:
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նաև պայմանագրային իրավունքի միջազգային ունիֆիկացիաներում: Այսպես ՈւՆԻԴՐՈՒԱ-ի սկզբունքների (2016թ. խմբագրությամբ)1 4-րդ գլուխը, որը նվիրված է
պայմանագրի մեկնաբանմանը, սկսվում է հետևյալ կարգավորումով. պայմանագիրը պետք է մեկնաբանել ըստ կողմերի ընդհանուր մտադրությունների (4.1 հոդված,
1-ին կետ): Համանման կարգավորում կա նաև Եվրոպական պայմանագրային իրավունքի սկզբունքների (The Principles of European Contract Law)2 5:101 հոդվածի 1ին կետում, որի համաձայն՝ պայմանագիրը մեկնաբանվում է կողմերի ընդհանուր
մտադրություններին համապատասխան, նույնիսկ եթե այն տարբերվում է բառացի
իմաստից: Ընդհանուր մտադրության նախապատվությունից չեն հրաժարվել նաև
եվրոպական քաղաքացիական օրենսգրքի ընդհանուր մոդելի նախագծի (The Draft
Common Frame of Reference, 8:101 հոդված, այսուհետ՝ DCFR)3 հեղինակները:
Վերոնշյալ նորմերը, որոնք արտահայտում են կողմերի մտադրությունների առավելությունը պայմանագրի տեքստի նկատմամբ, առաջին հերթին ուղղված են
կողմերի կամքի ինքնավարության և պայմանագրի ազատության սկզբունքների
պահպանությանը, ինչը դոկտրինալ տեսանկյունից սուբյեկտիվ մոտեցման տրամաբանական հիմքն է: Միևնույն ժամանակ միայն սուբյեկտիվ մոտեցման կիրառումը կարող է խախտել այն կողմի շահերը, որին հասցեագրված է այդ կամարտահայտությունը: Այլ խոսքերով՝ հարց է առաջանում՝ կողմերից ո՞ր մեկի կամքի մասին է
խոսվում: Վերոնշյալ իրավական կարգավորումներում խոսքը ընդհանուր կամքի
մասին է: Սակայն երկու կողմերը միշտ չէ, որ կարող են միաժամանակ լինել վիճելի
պայմանի հեղինակ: Անորոշ ձևակերպումը, որպես կանոն, կատարում է կողմերից
մեկը, որը առաջարկել է պայմանը կամ պայմանագրի նախագիծը, ուստի պայմանագրի մասով պետք է խոսել վիճելի պայմանի հեղինակի մասին: Սակայն մի կողմի
կամքին հետևելը, որը վիճելի պայմանի հեղինակն է, ռիսկ է պարունակում, քանի
որ հնարավոր է՝ խախտվի մյուսի շահերը, որին հասցեագրված է այդ պայմանը: Չի
կարելի արհամարհել այն կողմի տեսակետը, որին ուղղված է եղել կամարտահայտությունը, և որը հենվում էր այն բանի վրա, թե ինչպես է պայմանն արձանագրվել
տեքստում: Այդ իսկ պատճառով պայմանագրի մեկնաբանման ժամանակ դատարանը չի կարող սահմանափակվել մի կողմի (դիմող կողմ) ներքին կամքի ուսումնասիրմամբ՝ ի վնաս մյուսի (հասցեատեր կողմ) շահերի: Այս ամենի տեսական հիմքերը դրված են գերմանական դոկտրինում և պրակտիկայում, որոնց համար ելակետային հասկացություն է համարվում ոչ թե պայմանագիրը (Vertrag), այլ կամարտահայտությունը (Erklärung): Սուբյեկտիվ մոտեցումը կիրառելիս մեծ դեր է խաղում
այն, թե արդյոք հասցեատեր կողմը գիտեր կամ չէր կարող չիմանալ դիմող կողմի
մտադրության մասին:
Այս առումով գերմանական գրականության մեջ մշակվել է մի թեզ, որի համաձայն՝ վճռորոշ նշանակությունը պետք է տրվի մյուս կողմի կամարտահայտության
բացահայտմանը4: Այս տեսակետը հիմնվում է գործարքում կամքի և կամահայտնության տեսության վրա, որի էությունն այն է, որ գործարքի իրավական հետևանքները ոչ այնքան վերաբերում են կամքին (Wille), այսինքն՝ անձի գործարք կնքելու
ներքին որոշմանը, որքան այդ կամքի արտաքին դրսևորմանը, այսինքն՝ կամահայտնությանը (Erklärung): Ինչպես նշում է Ա. Մանիգկը, այդ մոտեցման հիմքը
դրված է Ֆրիդրիխ Կարլ Ֆոն Սավինյիի աշխատանքներում, որը նշում էր. քանի որ
իրականում կամքը պետք է դիտարկվի որպես միակ նշանակալի փաստ, որը ազ1
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դում է իրական լինելու վրա, և միայն այն, որ դա ներքին, անտեսանելի երևույթ է,
մեզ անհրաժեշտ է որոշակի նշան, որի միջոցով այն կարող է ճանաչելի դառնալ ուրիշների համար, և այդպիսի նշան, որի միջոցով բացվում է կամքը, կամարտահայտությունն է1: Անվիճելի այն փաստը, որ կամքը՝ որպես ներքին գործընթաց, չի կարող լինել մեկնաբանման օբյեկտ, որովհետև մեկնաբանման ժամանակ միշտ օգտագործվում են արտաքին դրսևորման աղբյուրներ, այսինքն՝ մեկնաբանման ենթակա է կամահայտնությունը:
Միևնույն ժամանակ իրական կամքի (wirkliche Wille) հաստատումը դիտարկվում է որպես պայմանագրի մեկնաբանման նպատակ, ինչպես դա ամրագրված է
Կանոնագրքի 133-րդ հոդվածում: Մեկնաբանման նպատակների համար կարևոր է
այն, որ, կատարելով կամքի օբյեկտիվացման գործառույթ, կամարտահայտությունը, անկախ դրա ձևից, հաղորդում է հասցեատիրոջը անձի ներքին կամքի բովանդակությունը2: Այս ենթատեքստում սուբյեկտիվ մոտեցման էությունն այն է, որ հաստատվի դիմողի իրական կամքը այն ստացողի հասկացողության տեսանկյունից
(natürliche Auslegung) :
Ինչպես նշում են Կ. Վ. Կանարիսը և Հ. Կ. Գրիգոլեյթը, ընդհանուր կանոնի համաձայն՝ հայտարարություններն արվում են ոչ թե կողմնակի անձի կողմից ընդունելի
և հասկանալի լինելու, այլ որոշակի հասցեատիրոջ համար: Այդ իսկ պատճառով
տրամաբանական է ընդունել հասցեատիրոջ համապատասխան տեսակետը, քանի որ պայմանագիրը համարվում է հաղորդակցման ակտ միայն որոշակի կողմի
հետ և շոշափում է միայն նրա շահերը3:
Համանման դիրքորոշում է արտահայտում նաև Ա. Լյուդերիցը, որը հղում կատարելով գերմանական իրավագիտության նախահայրերից Ռ. Ֆոն Յերինգին,
նշում է՝ մեկնաբանման ժամանակ որոշվում է ոչ թե այն հարցը, թե ինչն է խոսողի
հայտարարության իմաստը, այլ այն, թե ինչպես պետք է կոնտրագենտը հասկանար հայտարարությունը նրա առջև բացված հանգամանքներին համապատասխան4:
Իսկ այդ դեպքում ինչպե՞ս հասկանալ մի շարք օրենսդրություններում ամրագրված՝ կողմերի ընդհանուր կամք ձևակերպումը: Ենթադրվում է, որ անհրաժեշտ է առաջնորդվել այն դրույթով, որ կամքը և կամահայտնությունը անհատական հասկացություններ են, և կամքի կրողը կարող է լինել միայն մի անձ, ուստի կոլեկտիվ կամքը, այդ թվում նաև ընդհանուր կամքը տեսական վերացարկումներ են:
Պրակտիկայում կողմերի ընդհանուր կամքը հաստատելիս ուսումնասիրվում է դիմող կողմի (օֆերենտ) կամահայտնությունը հասցեատեր կողմի (ակցեպտանտ)
տեսանկյունից: Այլ կերպ ասած` կողմերի իրական ընդհանուր կամքի տակ պետք է
հասկանալ դիմող կողմի էմպիրիկ կամքը՝ սահմանափակված այն նշանակությամբ,
որը հասանելի է եղել հասցեատեր կողմի հասկացողությանը:
Միևնույն ժամանակ պետք չէ բացարձականացնել հասցեատեր կողմի տեսակետը ի վնաս դիմող կողմի շահերի, որը կարող էր բավարար չափով հոգատարություն և շրջահայացություն չցուցաբերել դիմող կողմի կամարտահայտությունը
հասկանալու համար:Հաշվի առնելով դա՝ ո՜չ նշանակությունը, որը դրված է դիմող
կողմի կամարտահայտության մեջ, ո՜չ հասկացողությունը, որը ծագել է հասցեատեր
կողմի մեջ, առանձին-առանձին, առանց հարաբերակցման չեն կարող ուսումնասիրվել: Այս հանգամանքների վրա ուշադրություն են դարձնում նաև Կ. Վ. Կանարի1
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սը և Հ. Կ. Գրիգոլեյթը. հնարավոր չէ ուղղակի հղում կատարել դիմող կողմի ներքին
կամքին, եթե հասցեատերը այլ կերպ է հասկացել հայտարարությունը: Եվ հակառակը. հասցեատիրոջ հասկացողությունը չի կարող ինքնին պարտադրող լինել, եթե
դա տարբերվում է դիմող կողմի հասկացողությունից1:
Այս մոտեցումը փոխզիջումային որոշում է դիմող կողմի և հասցեատեր կողմի
միջև, որը հնարավորություն է տալիս դատարանին հավասարակշռվածություն ապահովել այն դեպքում, երբ կողմերից յուրաքանչյուրը հավասար պայմաններով
կարող է ներկայացնել ապացույցներ առ այն, թե ինչպիսին է եղել իր իրական կամքը, և արդյո՞ք կարող էր դա ընկալվել հայտարարվող նշանակությամբ:
Եթե սուբյեկտիվ տեսության նման մոտեցումը գերմանական իրավունքում ձևավորվել է Գերմանիայի Գերագույն դատարանի մակարդակով Կանոնագրքի համապատասխան նորմերը մեկնաբանելիս2, ապա մի շարք միջազգային փաստաթղթերում այն ուղղակիորեն արտահայտվում է տեքստում: Այսպես, ապրանքների միջազգային առուվաճառքի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝ սույն կոնվենցիայի նպատակների համար կողմի հայտարարությունները և այլ
վարքագիծը մեկնաբանվում են նրա մտադրությանը համապատասխան, եթե մյուս
կողմը գիտեր կամ չէր կարող չիմանալ, ինչպիսին է եղել այդ մտադրությունը3:
Եվրոպական պարտավորական իրավունքի սկզբունքների 5:101 հոդվածի 2րդ մասի համաձայն՝ եթե մի կողմը ուներ մտադրություն պայմանագրին տալ կոնկրետ նշանակություն, և պայմանագրի կնքման պահին մյուս կողմը չէր կարող չիմանալ առաջին կողմի նման մտադրության մասին, ապա պայմանագիրը մեկնաբանվում է առաջին կողմի մտադրություններին համապատասխան: Համանման կարգավորում կա նաև DCFR-ի 8:101 հոդվածի 2-րդ մասում: ՈւՆԻԴՐՈՒԱ-ի սկզբունքներում նույնպես ամրագրված է նման կանոն կողմի հայտարարության և այլ վարքագծի մեկնաբանման վերաբերյալ4:
Հետաքրքիր է ԱՄՆ-ի պայմանագրային իրավունքի մասնավոր կոդավորումը,
որը հնարավորություն է տալիս եզրահանգել, որ պայմանագրի մեկնաբանման տեսության զարգացումը միտված է առավել շատ սուբյեկտիվ մոտեցման կիրառմանը:
Այսպես, համաձայն պայմանագրային իրավունքի երկրորդ կոդիֆիկացիայի 201-րդ
հոդվածի 2-րդ կետի (Restatement (Second) of the Law of Contracts)՝ երբ կողմերը
տարբեր նշանակություն են դրել խոստման, համաձայնության կամ պայմանի մեջ,
այն մեկնաբանվում է այնպիսի նշանակությամբ, որին հղում է տալիս կողմերից մեկը, եթե համաձայնության կնքման պահին՝
ա) այդ կողմը չգիտեր այն նշանակության մասին, որը վկայակոչում էր մյուս
կողմը, և մյուս կողմը գիտեր այն նշանակության մասին, որը վկայակոչում էր առաջին կողմը,
բ) այդ կողմի համար պատճառներ չկային իմանալու այն նշանակության մասին, որը վկայակոչում է մյուս կողմը, և մյուս կողմի համար կային հիմքեր՝ իմանալու
այն նշանակությունը, որը վկայակոչում է առաջին կողմը5:
Սուբյեկտիվ մոտեցման բավականին լավ օրինակ են բերում DCFR-ի մեկնաբանությունների հեղինակները6:
1

Տե՜ս Grigoleit H.C., Canaris C.-W.նշվ. աշխ.էջ 5:
Տե՜ս Vogenauer S. նշվ. աշխ. էջ 17:
3
Տե՜ս https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-e-book-r.pdf:
4
ՈՒՆԻԴՐՈՒԱ-ի սկզբունքներում (4.1, 4.2 հոդվածներ) տարբերություն է դրվում
պայմանագրի և կողմերի հայտարարությունների մեկնաբանման միջև: Սա նախատեսված է,
երբ հնարավոր չէ որոշել, թե կողմերից որ մեկն է վիճելի պայմանը մտցրել պայմանագրի
տեքստի մեջ:
5
Տե՜ս https://www.nylitigationfirm.com/files/restat.pdf:
6
Տե՜ս Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame
of Reference (DCFR). Full Edition / Chr. von Bar, E. Clive. Vol. I. էջ 555:
2
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Պետություն և իրավունք

Մորթե ապրանքների շուրջ կնքվում է առուծախի պայմանագիր, որի համաձայն՝ վաճառողը գնորդին առաջարկում է մորթի՝ յուրաքանչյուր կիլոգրամը 1
ֆունտ ստերլինգով: Համանման պայմանագրային հարաբերություններում մորթու
գինը սահմանվում է ոչ թե քաշով, այլ քանակով: Հաշվի առնելով, որ մեկ կիլոգրամը մոտավորապես 6 մորթի է, կողմերի սահմանած գինը տարօրինակորեն ցածր է:
Դատարանը հանգում է այն եզրակացության, որ կողմերը 1 ֆունտ ստերլինգ սահմանել են մեկ միավորի համար՝ չնայած պայմանագրի բառացի նշանակությանը:
Այս օրինակում ակնհայտ է, որ վիճելի պայմանի հասցեատեր կողմը (գնորդ)
գիտեր, որ չնայած պայմանագրի տեքստում թույլ տրված սխալին՝ վաճառողի կամքը միտված է եղել վաճառելու մորթու մեկ միավորը մեկ ֆունտ ստերլինգի դիմաց:
Այս իրավիճակում գնորդի մոտ չի եղել որևէ հիմք ենթադրելու, որ վաճառողը ցանկացել է ապրանքը վաճառել շուկայականից վեց անգամ ցածր գնով՝ հրաժարվելով
պրակտիկայում ձևավորված քանակային վաճառքից: Կարծում ենք, որ նման եզրահանգումը հիմնավորող հանգամանք կարելի է համարել նաև սահմանված գնի և
մորթու կիլոգրամի ու հատի հարաբերակցությունը. 1 հատ մորթին իրականում արժեր 1 ֆունտ ստերլինգ: Հետևաբար՝ այստեղից ևս գնորդը կարող էր ենթադրել, որ
վաճառողը նկատի է ունեցել 1 հատ, այլ ոչ թե 1 կիլոգրամ:
Սակայն սուբյեկտիվ մոտեցման ոչ բոլոր դեպքերն են այսքան ակնհայտ:
Պրակտիկայում շատ կարևոր է այն հարցը՝ ինչպես պետք է բաշխվի կողմերի միջև
այն հանգամանքների ապացուցման բեռը, որոնք վերաբերում են կողմի վիճելի կամարտահայտությանը: Բերենք մեկ օրինակ.
Համբուրգի հողային դատարանի քննած գործերից մեկով 1 գերմանացի ձեռնարկատերը (գնորդ), գործելով AMG Import Export ընկերության անունից, իտալացի ձեռնարկատիրոջիը պատվիրել է տեքստիլի խմբաքանակ: Ավելի ուշ ձեռնարկատերը փոխանցել է վաճառողին մուրհակ՝ ստորագրված AMG (GmbH) սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից: Հաստատվել է, որ AMG
Import Export ընկերություն երբեք չի եղել: Վաճառողը հայց է ներկայացնում ձեռնարկատիրոջ դեմ՝ պահանջելով պայմանագրի գնի և տոկոսների հատուցում: Պատասխանողը մերժում է այդ պահանջով անձնական պատասխանատվությունը՝
հայտնելով, որ գործել է AMG (GmbH) սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության անունից: Կիրառելով Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի 1-ին կետը՝ դատարանը որոշում է, որ այդ հայտարարությունը չի կարող համարվել արված AMG
(GmbH)-ի անունից: Բավարարելով վաճառողի հայցը՝ դատարանը նշում է, որ այն
հարցն իրականում ուներ գնորդն այն թաքնված կամքը գործել AMG (GmbH)-ի անունից, պետք է թողնել առանց քննության, քանզի բոլոր դեպքերում վաճառողի
մոտ բացակայում էր ինչպես այդ կամքի իմացությունը, այնպես էլ հնարավորությունը՝ իմանալու դրա բովանդակության մասին:
Դատարանը այս գործով առաջնորդվել է այն տրամաբանությամբ, որ տեքստիլ վաճառողը չգիտեր գնորդի կամքի մասին, քանզի գնորդը հակառակը չի ապացուցել: Այլ խոսքով՝ դատարանը գտել է, որ կողմը, որը հղում է կատարում իր կամքին՝ գործելու ընկերության անունից, հայտնելով, թե մյուս կողմը գիտեր կամ չէր
կարող չիմանալ նման բովանդակության մասին, պետք է ապացուցի դա: Այսինքն՝
հասցեատիրոջ կողմից կամքի բովանդակությունը հասկանալը ապացուցելու բեռը
դրվում է դիմող կողմի վրա:
Թեև պետք չէ պնդել, որ գոյություն ունի հասցեատեր կողմի վիճելի պայմանը
ճիշտ հասկանալու կանխավարկած, որովհետև այդ կողմն իր հերթին պետք է ներկայացներ ապացույցներ, որ չգիտեր և չէր կարող իմանալ վիճելի պայմանի այն
նշանակության մասին, որը պնդում է դիմող կողմը:
1

Տե՜ս Landgericht Hamburg, Germany, 26 September 1990 (Case Law on UNCITRAL, далее CLOUT no. 5). (http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.html) :
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Բոլոր դեպքերում այն հանգամանքների ապացուցման բեռը, որոնք ազդում են
կամահայտնության ձևավորման վրա, կրում է համապատասխանաբար այն անձը,
որը պնդում է այնպիսի փաստերի առկայության մասին, որոնք համապատասխանում են ապացուցման ընդհանուր դատավարական սկզբունքին1:
Բացի վիճելի պայմանի ապացուցման բեռի բաշխումից՝ պրակտիկայում
կարևորվում են մյուս կողմի համար հասանելի ձևակերպում ապահովելու դիմող
կողմի՝ բավարար միջոցներ ձեռնարկելուն և հակառակը՝ հասցեատեր կողմի վիճելի պայմանը բացահայտելու համար: Գերմանական գրականության մեջ հաստատելու համար, թե ով է կրում վիճելի պայմանի ընկալման անհամապատասխանելիության ռիսկը, կամքի ինքնավարության ասպեկտներից ելակետային է համարվում
հայտարարությունների արտահայտման ազատությունը(Formulierungsherrschaft): Եթե վիճելի պայմանի հեղինակ կողմն ունի հնարավորություն ձևակերպել իր կամքը
պայմանագրի տեքստում, ապա տրամաբանական է, որ հենց նա էլ պետք է կրի
համապատասխան ռիսկը2:
Հյուրանոցային պատվերի հայտնի օրինակում3(երբ պատվիրվում է երկու սենյակ՝ երեք մահճակալով), այս կանոնի կիրառմամբ պատվիրատուն պետք է կրի
պատասխանատվությունը իր պատվերի ձևակերպման անորոշության համար, որը
թույլատրում էր երկու հավասար նշանակություն: Մեկ այլ դեպք. Համբուրգի հողային դատարանի քննած գործում գնորդից պահանջվում էր միջոցներ ձեռնարկել, որ
վաճառողին պարզ լիներ նրա կամքը՝ գործելու երրորդ անձի անունից և ի շահ նրա:
Մյուս կողմից հարց է առաջանում՝ արդյո՞ք պետք է սահմանափակվել հասցեատեր
կողմի փաստացի ընկալմամբ, թե՞ նրանից պետք է պահանջել անհրաժեշտ միջոցների ձեռնարկում՝ ճիշտ ընկալվելու համար: Եթե հաշվի առնենք միայն հասցեատեր կողմի հասկացողությունը, ապա դա կարող է լինել անարդար դիմող կողմի
համար, քանզի հասցեատեր կողմը կարող է սխալ հասկանալ պայմանագիրը: Այսպես, հյուրանոցի օրինակում սեփականատիրոջից պահանջվում էր ձեռնարկել միջոցներ՝ հստակեցնելու համար, թե հատկապես ի՞նչ համարներ է ցանկանում
պատվիրել անձը: Համբուրգի հողային դատարանի քննած գործում տեքստիլի վաճառողից պահանջվում էր միջոցներ ձեռնարկել ստուգելու համար վաճառողի լիազորությունը:
Վերոնշյալ հանգամանքները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ ինչպես դիմող
կողմից, այնպես էլ հասցեատեր կողմից հնարավոր է պահանջել միջոցների ձեռնարկում՝ սեփական կամքի բացահայտման և կամահայտնության իմաստի
ճշգրտման համար: Այդպիսի որոշումը համապատասխանում է պայմանագրի կողմերի երկկողմանի պատասխանատվության գաղափարին, որի համաձայն՝ պայմանադիր կողմերից պահանջվում է ցուցաբերել բավարար և անհրաժեշտ մանրակրկիտություն և շրջահայացություն պայմանագրի կնքման պահին: Սակայն պետք է
նաև փաստել, որ կողմերի հոգատարությունը և շրջահայացությունը կարող են
տարբերվել ըստ հանգամանքների՝ գործարքի տեսակ, կողմի կարգավիճակ, հասանելի տեղեկություն և այլն:

1

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝
գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պարտավոր է ապացուցել իր պահանջների և
առարկությունների հիմքում դրված ու գործի լուծման համար նշանակություն ունեցող
փաստերը, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն օրենսգրքով կամ այլ օրենքներով:
2
Այս մոտեցումը դրված է արևմտյան իրավակարգերում լայնորեն տարածված և կիրառվող
այն կանոնի հիմքում, որի համաձայն՝ վիճելի պայմանը պետք է մեկնաբանվի հակառակ
նրան, ով պայմանագրի մեջ մտցրել է այդ պայմանը (contra proferentem):
3
Տե՜ս Larenz K, Wolf M. – Allgemeiner Teil des Burgerlichen Rechts , Munchen 2004, էջ 391:
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Կարող ենք եզրակացնել, որ պայմանագրի մեկնաբանման ժամանակ, երբ դատարանը կիրառելում է սուբյեկտիվ տեսությունը, վերջինիս հիմնական խնդիրն է
հաստատել վիճելի պայմանի հեղինակությունը և դրա իմաստի ապացուցման բեռը
բաշխել հայտարարողի և հասցեատիրոջ միջև՝ հաշվի առնելով կողմերից յուրաքանչյուրի ցուցաբերած շրջահայացության և հոգատարության աստիճանը:
Իրական կամքի հաստատումը համարվումէ մեկնաբանման առաջնային
խնդիրը, որը հավաստվում է նաև Վիեննայի կոնվենցիայում, ՈՒՆԻԴՐՈՒԱ-ում,
DCFR-ում առկա նորմերի հիերարխիան: Այսպիսի որոշումը պայմանավորված է
պայմանագրի համար հիմնաքարային համարվող կամքի ինքնավարության
սկզբունքով: Այսպես, եթե դիմող կողմը պնդում է իր կամքի որոշակի նշանակության մասին, և դատարանի կողմից հաստատվում է, որ հասցեատեր կողմը գիտեր և
չէր կարող չիմանալ նման նշանակության մասին, դատարանի որոշման հիմքում
պետք է դրվի վիճելի պայմանի այն նշանակությունը, որը համապատասխանում է
հայտարարողի իրական կամքին՝ հասանելի հասցեատիրոջ հասկացողությանը: Այս
եզրահանգումը համապատասխանում է արևմտյան իրավակարգերում հայտնի
falsa demonstratio non nocet cum de corpore constatհայեցակարգին, որի համաձայն՝
սխալ բնութագրումը չի զրկում պայմանագիրն իրավաբանական ուժից, եթե հայտնի է՝ ինչ առարկայի է այն վերաբերում1:
Գերմանական դոկտրինում այս կոնցեպցիայի կիրառումը սովորաբար բացահայտվում է այն ապրանքի վաճառքի հայտնի գործով, որին կողմերը անավնել էին
haakjöringsköd : Առուծախի պայմանագրի երկու կողմերն էլ այն կնքելիս առաջնորդվել ենայն բանով, որ haakjöringsköd նշանակում է կետի միս, սակայն նորվեգերեն այն նշանակում է շնաձկան միս: Պարտավորեցնելով հատուցել վնասները
վաճառողին, որը մատակարարել էր շնաձկան միս, Գերմանիայի գերագույն դատարանը նշեց, որ կողմերը կնքել են կետի մսի վաճառքի պայմանագիր, քանզի դա
արտացոլում է նրանց ընդհանուր կամքը2:
Այս որոշման առիթով Կ. Ցվայգերտը և Հ. Կյոտցը նշում են, որ այդպիսի մեկնաբանումը հիմնականում համապատասխանում է կողմերի շահերին, քանզի այս
դեպքում հղում է կատարվում նրանց միջև համաձայնեցված, թեկուզև պայմանագրում չֆիքսված նշանակությանը3: Միևնույն ժամանակ սուբյեկտիվ մոտեցման կիրառումը ուղեկցվում է ապացուցման բարդություններովայն առումով, որ պայմանագրի կողմը գիտեր կամ չէր կարող չիմանալ՝ինչպիսին է եղել մյուս կողմի իրական
կամքը:
Առաջին, ներկայացնել ապացույցներ առ այն, որ մյուս կողմը գիտեր կամ
պետք է իմանար վիճելի պայմանի՝ ներկայացվող նշանակության մասին, և ապացուցել հակառակը նունյպես բավականին բարդ է: Եթե նույնիսկ մեկնաբանման վեճի ժամանակ կողմերը ազատ են ապացույցներ ներկայացնելու հարցում, քանի որ
կամքի ձևավորման գործընթացը ներքին բնույթ ունի, գտնել այդպիսի, ոչ միշտ է
հնարավոր:
Երկրորդ, սուբյեկտիվ մոտեցման կիրառումը կարող է էականորեն դժվարանալ, երբ հնարավոր չէ սահմանել, թե կողմերից որ մեկն է պատրաստել պայմանագրի նախագիծը կամ վիճելի պայմանը, քանզի դա կիրառելու դեպքում դատարանը պետք է հաստատի վիճելի պայմանի հեղինակին և հասցեատիրոջը: Նման
ապացույցների բացակայության պարագայում բարդանում է նաև ապացուցման բեռի բաշխումը:

1

Տե՜ս https://definitions.uslegal.com/f/falsa-demonstratio-non-nocet-cum-de-corpore-constat/:
Տե՜սVogenauer S. նշվ. աշխ. էջ 14:
3
Տե՜ս Цвайгерт К, Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права, Т. 2, М. 1998, էջ 111:
2

Государство и право

107

Երրորդ, ժամանակակից պայմանագրային պրակտիկայում ձեռնարկատիրական բարդ գործարքների պայմանների մշակմանը մասնակցում են ոչ թե կողմերը,
այլ նրանց իրավաբանները: Այսպիսի իրավիճակներում խոսել կողմերի իրական
կամքի մասին, առավել ևս ներկայացնել ապացույցներ նույնպես խնդրահարույց են:
Վերոնշյալ պրակտիկ բարդությունների պատճառով մեկնաբանման սուբյեկտիվ մոտեցումը ոչ հաճախ է կիրառվում1: Մեր կարծիքով՝ սուբյեկտիվ մոտեցումը
պետք է կիրառվի այն դեպքերում, երբ իրական կամքի նշանակությունը այնքան
ակնհայտ է, որ հասցեատեր կողմը չէր կարող պայմանագիրը այլ կերպ հասկանալ:
Մի շարք դեպքերում սահմանափակվել սուբյեկտիվ մոտեցմամբ անհնար է:
Այսպիսի դեպքերում իրական կամքի հետագա որոնումը արդարացված չէ, և պետք
է դիմել մեկնաբանման օբյեկտիվ մոտեցմանը: Այսպես, պրոֆեսոր Կ. Լարենցը
նշում է՝ հայտարարության օբյեկտիվ գնահատումը՝ հիմնված իրական կամքի վրա,
հնարավոր է այնտեղ, որտեղ իրական կամքը չի ճանաչվում կոնտրագենտի կողմից2:

СУБЬЕКТИВНАЯ ТЕОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ ДОГОВОРА
Давит Оганян
Аспирант Образовательного комплекса
Полиции Республики Армения
_________________________

Данная статья посвящена выявлению и исследованию сущности субъективной теории толкования договора. В статье анализируются законодательный
опыт иностранных стран, а также международные унификации договорного
права. В результате данного анализа обсуждается возможность разделения
субъективной теории толковании договора.
В частности, автор обсуждает те предпосылки, которые лежат в основе
субъективной теории, а также выявляет положительные и отрицательные
аспекты этой теории.

1

Ինչպես նշվում է ԱՄՆ 11-րդ դատական շրջանի Վերաքննիչ դատարանի որոշման մեջ
սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ տեսությունների հարաբերակցության առնչությամբ (Վիեննայի
կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետեր), դեպքերի մեծ մասում բացակայում են այն
իրավիճակները, երբ կողմերը գիտակցում են սուբյեկտիվ մտադրությունը: Այդ իսկ
պատճառով դրանցում պետք է կիրառվի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, իսկ որոշման հիմքում
պետք է դրվեն օբյեկտիվ ապացույցները: Տե՜ս Federal Court of Appeals for the Eleventh
Circuit, United States, 29 June 1998 (CLOUT no. 222):
2
Տե՜ս Larenz K. Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschäfts: Zugleich ein Beitrag zur
Theorie der Willenserklärung. էջ 29:
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THE SUBJECTIVE THEORY OF INTERPRETATION OF
CONTRACT
Davit Ohanyan
PhD Student at the Educational Complex of Police of the RA
__________________________________

This article is devoted to the study and research of the essence of the subjective
theory of interpretation of contract. In the research have been analyzed the legal
experience of foreign countries and international codifications about contractual law
and elements, which are of the origin of this institute. As a result, the author discusses
the opportunity of the division of subjective theory of interpretation of contract.
The author, particularly, discusses the prerequisites, which are basics of this
theory and recoveries negative and positive aspects of this theory.
Բանալի բառեր – պայմանագրի մեկնաբանում, պայմանագրի մեկնաբանման
կանոն, մեկնաբանման սուբյեկտիվ նախադրյալ, պայմանի հեղինակություն,
ընդհանուր կամք
Ключевые слова – толкование договора, правила толкования договора,
субъективная предпосылка толкования, авторство условия, общаяволя
Key words – interpretation of contract, the canon of interpretation of contract,
subjective prerequisite of interpretation, the authority of the term, general will
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ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ
Աննա Մկրտչյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի
ամբիոնի ասպիրանտ
_______________________

Դեռևս հռոմեական իրավունքում մասնավոր իրավահարաբերությունների
շրջանակներում իրավունքների պաշտպանության համար նախատեսված էին որոշակի ընթացակարգեր, սակայն իրավունքների պաշտպանությունը որպես առանձին կատեգորիա ամրագրված չէր: Այնուամենայնիվ, այնտեղ առկա էին քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտներ՝ օրինական հայցեր, ինքնադատաստան, պրետորական իրավունք1 և այլն:
«12 աղյուսակների օրենքում» (Leges duodecim tabularum), պարտավորությունների չկատարման համար նախատեսվում էին պատասխանատվության որոշակի միջոցներ2, որոնք կարող ենք համարել իրավունքների պաշտպանության յուրօրինակ մեխանիզմներ: Դրանք իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված պարզագույն տեսակներ էին, որոնք ունեին խիստ ձևական բնույթ3: Իհարկե, այս կատեգորիաները միանշանակ չենք կարող նույնացնել «իրավունքի պաշտպանության
ձևերի 4 » ներկայիս իրավական մտքի ընկալման հետ: Սակայն հռոմեական իրավունքում առկա իրավունքի պաշտպանության ձևերը մայրցամաքային իրավունքում իրավունքի պաշտպանության քաղաքացիաիրավական ինստիտուտի ձևավորման հիմք են դարձել:
Իրավունքի ինքնապաշտապանությունը չափազանց ընդգրկուն ինստիտուտ
է, որը մարդու բնական իրավունքների հետ5 կազմում է մարդկային բանականության մաս: Իրավունքի գործառույթը այս դեպքում պիտի լինի ինքնապաշտպանության՝ որպես իրավունքի պաշտպանության ձևի կանոնակարգումը, թույլատրելի
շրջանակների սահմանումը: Միկշիսի կարծիքով՝ ինքնապաշտպանության իրավական հենքը, դրա անօտարելի լինելն է6, որը ամենաէական բնութագրիչներից մեկն
է: Քննարկվող հարցի վերաբերյալ գրեթե համանման մոտեցում է ցուցաբերում
գիտնական Կարխալյովը 7 : Նա իրավամտածողության մեջ ներմուծեց «ինքնապաշտպանության սուբյեկտիվ իրավունք» եզրույթը:

1

Տե՜ս Общая теория права. Вып. 1-4, Издание Бр. Башмакових, 1910-1912., М., էջ 206:
Տե՜ս Fundamentals of Roman Private Law, 2012, 12th edition, George Mousourakis, University
of Auckland, New Zealand Faculty of Law, էջ 21:
3
Օրինակ՝ հստակ նախատեսված է, որ անձին արմավենու ճյուղով հարվածելու դեպքում
վճարվում է որոշակի գումար որպես փոխհատուցում: Ինքնակամ չկատարելու դեպքում
շահագրգիռ անձը դիմում էր հանրային իշխանության ներակայացուցչին՝դատարանին, որն
էլ ապահովվում էր վճարումը:
4
Տե՜ս Textbook on Roman Law, Fifth edition Paul de Plesis, Borkowski Textbook, published 23
April
2015,
Oxford
University
press,
էջ
75,
http://books.google.am/books?id=
nKPKBwAAQBAJpg=PA25source=gbstoc:
5
Տե՜ս Г.Ф. Шершеневич, Общая теория права, М., 1980, էջ 102-103:
6
Տե՜ս Д. В. Микшис, Гражданское правоотношение, М., 2008, էջ 31:
7
Տե՜ս Е. Б. Казаков, Охранительное гржданское правоотношение, М., 2006, էջ 131-138:
2

110

Պետություն և իրավունք

Ինքնապաշտպանության ինստիտուտը՝ որպես քաղաքացիաիրավական վարքագծի դրսևորման ձև, համարվում է սուբյեկտիվ իրավունք1, որի ժամանակ իրավահարաբերության մասնակիցները տարանջատվում են պասիվ և ակտիվ գործողություններ ձեռնարկողների2: Իրավունքի ինքնապաշտպանությունը համարվում է
պաշտպանության ձևերից3 պարզագույնը, որի կիրառությունը պայմանավորված է
միայն իրավունքի սուբյեկտի կամարտահայտությամբ:
Քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների մասնակցի մոտ կամքը ձևավորվում է սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ բազմաթիվ հանգամանքների համադրությամբ:
Այդուհանդերձ, տարաբնույթ հանգամանքների վերջնակետը իրավահարաբերությունների առաջացման պատճառ դարձած նպատակին հասնելն է:
Իրավունքի ինքնապաշտպանությունը իր ուրույն դերն ու նշանակությունը ունի
քաղաքացիական իրավահարաբերությունների կարգավորման առումով: Այն ունի
թե՜ կանխարգելիչ, թե՜ վերականգնող բնույթ4: Սակայն, այնուամենայնիվ, իրավունքի ինքնապաշտպանության կարևոր հատկանիշներից է դրա օպերատիվ ազդեցությունը իրավահարաբերությունների բնականոն ընթացքն ապահովելու կամ վերականգնելու համար5:
Իրավագետ Գ. Դերնբուրգի կարծիքով՝ հենց իրավունքի ինքնապաշտպանությունն է ամենաարագ և ազդեցիկ միջոցներից մեկը՝ կանխելու վրա հասնող անարդարությունը6: Համաձայնվելով, գիտնականի հետ՝ կարծում ենք, որ քաղաքացիական հարաբերություններում ինքնապաշտպանության արդյունավետությունը
պայմանավորված է նաև դրա համեմատական ինքնուրույնությամբ օժտված լինելու հանգամանքով: Այսինքն, իրավունքի խախտման արձանագրումը կամ դրա ճանաչումը որևէ իրավասու մարմնի կողմից որպես ինքնապաշտպանության կիրառելիության պայման չի դիտվում: Բավական է միայն իրավունքի սուբյեկտի մոտ իր
սուբյեկտիվ իրավունքի խախտման փաստի գիտակցումը:
Մինչև ժամանակակից «իրավունքի ինքնապաշտպանության» եզրութային
ընկալումը իրավագետները ինքնապաշտպանությունը բաժանում էին երկու տեսակի՝ ինքնապաշտպանություն 7 (self-defense, самообарона) և ինքնադատաստան
(lynching, самоуправство): Ինքնապաշտպանությունը դիտարկվում էր որպես
նպատակաուղղված գործողությունների համալիր, որը միտված էր պաշտպանելու
անձի իրավունքները երրորդ անձանց ոտնձգությունից8: Ինքնադատաստանը կամայական գործողություն էր` ուղղված իրավունքի մեկ այլ սուբյեկտի դեմ սեփական
շահերի իրականացման և/կամ պաշտպանության համար9: Հիմնական տարբերությունը երկու հասկացությունների միջև պայմանավորված էր մեկ կարևոր հատկանիշով՝ հակաիրավական լինելու կամ չլինելու փաստակազմով: Այսպիսով, իրավուն-

1

Տե՜ս М. Стасюлевич, Система гражданского право. Т. 1., М., 1894, էջ 190:
Տե՜ս М. Карпов, Гражданско-правовые меры оперативного воздействия., М., 2004, էջ 15:
3
Իրավունքի պաշտպանության ձև հասկացությունը օգտագործված է պայմանական, քանի
որ իրավունքի դոկտրինում հստակ տեսակետ չկա ինքնապաշտպանության՝ որպես
իրավունքի ձևի կամ եղանակի վերաբերյալ:
4
Տե՜ս նույն տեղում:
5
Տե՜ս Г. Дернбург, Система гражданского право, СПБ., 1995 էջ 342:
6
Տե՜ս նույն տեղում:
7
Տե՜ս Black’s Law Dictionary, Thomson Reuters, 2009թ., http://www.republicsg.info/
Dictionaries/2004_Black%27s-Law-Dictionary-Edition-8.pdf:
8
Ոտնձգությունը ոչ միայն անձի ֆիզիկական կամ հոգեբանական անձեռնմխելիությանն
ուղղված վարքագիծ է, այլև օրենքով կամ պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների չկատարում կամ ոչ պատշաճ կատարում:
9
Գրիբանովի կարծիքը տե՜ս Е. Б Казаков, Самозащита как юридическое средство:
проблемы теории и практика, М., 2006, էջ 10:
2
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քի ինքնապաշտպանությունը դիտվում էր որպես օրինական վարքագիծ, իսկ ինքնադատաստանը` ընդհակառակը:
Այժմ անդրադառնանք խնդրահարույց հարցերին, որոնցից կարևորը քաղաքացիական ինքնապաշտապության դիմած անձի վարքագծի բնույթի բացահայտումն
է: Վարքագծի գիտակցվածության բնույթը անձի սուբյեկտիվ ընկալման բաղկացուցիչ մասն է1, որը անհատի սոցիալական կարևորագույն բնութագրիչն է2:
Քաղաքացիաիրավական ինքնապաշտպանության վերաբերյալ տեսակետները կարող ենք բաժանել երկու հիմնական խմբի:
Առաջին խումբ իրավաբան-տեսաբանների (Միշկիս Դ. Վ., Կազակով Ե. Բ.,
Դենիսով Յու. Ա.) կարծիքը հանգում է նրան, որ քաղաքացիական իրավունքների
ինքնապաշտպանության ոլորտում կարևոր են փաստացի կատարված գործողությունները (դրանց իրավական/հակաիրավական բնույթը): Մյուսները (Եմոմ Վ. Ս.,
Կարպով Մ. Ս., Կլեյ Ն. Ի.), ընդհակառակը, կարծում են, որ կարևորը արարքի իրավական բնույթի ապահովումն է, իրավահարաբերությունների մասնակիցների մոտ
նման կամարտահայտման փաստով: Այսպես, անձի փաստական և իրավական
գործողությունները կամարտահայտման պահից դիտվում են ինքնապաշտպանություն, որոնք իրականացվել են բացառապես իր ուժերով՝ առանց պետական համակարգի մարմիններին դիմելու:
Գրիբանովի կարծիքով, իրավունքի ինքնապաշտպանությունը իրավունքի
սուբյեկտի կողմից դրսևորած համաչափ վարքագիծն է՝ մինչև իրավախախտումը
առկա իրավիճակի վերականգնման նպատակով, ի պաշտպանություն իր օրինական շահերի և իրավունքների է: Գրիբանովի հետ համակարծիք են Եմոմը, Կարպովը, Կլեյնը, որոնք գտնում են, որ քաղաքացիական իրավունքների ինքնապաշտպանության ինստիտուտը կիրառելի է միայն արտապայմանագրային (դելիկտային)
պարտավորությունների շրջանակներում3:
Ցիվիլիստների մեծամասնությունը չի կիսում այս կարծիքը՝ գտնելով, որ քաղաքացիական իրավահարաբերությունների մասնակիցները կարող են իրականացնել ինչպես փաստական, այնպես էլ իրավական գործողություններ: Այս տեսակետին են հարում Բասինը, Վլասովը, Ավերդլիկը, Ստրաունինգը և այլք4: Վերջիններս
արգելք չեն տեսնում պայմանագրային պարտավորություններից բխող գործողություններն իրավունքների ինքնպաշտպանության եղանակ դիտելու հարցում5:
Իրավունքի ինքնապաշտպանության ներկայիս ընկալման տեսանկյունից իրավական դոկտրինում բավական մեծ ներդրում ունի գիտնական Գրիբանովը: Նա
սահմանեց իրավունքի ինքնապաշտպանության հասկացությունը`ուրվագծելով
դրա հատկանիշները: Այսպես, իրավունքի ինքնապաշտպանությունը բացարձակ իրավունք է, որն ուղղված է իրավունքի սուբյեկտի կողմից իր իրավունքների պաշտպանության համար երրորդ անձանց ներկայացվող օրինական պահանջների հիման վրա` ապահովելու օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված պարտականությունների կատարումը6: Հասկացությունը վերլուծելով՝ մենք առանձնացրել ենք
հետևյալ բնորոշ հատկանիշները՝
ա) իրավունքի ինքնապաշտպանությունը բացարձակ իրավունք է,
1

Տե՜ս Raymond Wacks, Understanding Jurisprudence, Second edition, Oxford University press,
2009:
2
Տե՜ս Ա. Վաղարշյան, Պետության և իրավունքի տեսություն, մաս 2-րդ, Երևան 2011, էջ 324:
3
Տե՜ս նույն տեղում:
4
Տե՜ս Advanced introduction to Private law, Jan M. Smith, Maastricht University, the
Netherlands 2016, էջ 144:
5
Տե՜ս նույն տեղում:
6
Գրիբանովի կարծիքը տե՜ս Е. Б Казаков, Самозащита как юридическое средство:
проблемы теории и практика, 2006, էջ 10:
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բ) այն հիմնված է օրինական վարքագծի վրա,
գ) այն ուղղված է օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված պարտականությունների պատշաճ կատարմանը:
Իրավունքների ինքնապաշտպանությունը քաղաքացիաիրավական ամրագրում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 16-րդ հոդվածը1, համաձայն որի. «Անձն ունի օրենքով չարգելված բոլոր եղանակներով իր քաղաքացիական իրավունքների ինքնապաշտպանության իրավունք: Ինքնապաշտպանության եղանակները պետք է համաչափ լինեն խախտմանը և դուրս չգան խափանման համար անհրաժեշտ գործողությունների սահմաններից»: Օրենսգրքում
տեղ գտած բնորոշումից առանձնացրել ենք հետևյալ վավերապայմանները.
ա) իրավունքի ինքնապաշտպանությունը պիտի ուղղված լինի քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությանը,
բ) քաղաքացիական իրավունքների ինքնապաշտպանությունը պիտի իրականացվի օրենքով չարգելված եղանակներով,
գ) իրավունքի ինքնապաշտպանության ընտրված եղանակը պիտի համաչափ
լինի կատարված խախտմանը և դուրս չգա անհրաժեշտ գործողություններ իրականացնելու սահմաններից:
Գիտատեսական գրականությունում ինքնապաշտպանության միջոց կամ ձև
լինելու վերաբերյալ քննարկումները բազմաթիվ են: Այս հարցի պատասխանը չի
տալիս նաև օրենսդրական ամրագրումը, քանի որ քաղաքացիական օրենսդրությամբ ամրագրված հասկացության տրամաբանությունը թույլ չի տալիս բխեցնել և
հիմնավորել ինքնապաշտպանության՝ որպես իրավունքի պաշտպանության ձև կամ
միջոց լինելու հանգամանքը: Մասնավորապես, քաղաքացիական օրենսգիրքը,
դրույթներից մեկում ամրագրելով ինքնապաշտպանությունը որպես պաշտպանության եղանակ, մեկ այլ դրույթում խոսում է ինքնապաշտպանության եղանակների
մասին: Ակնհայտ է, որ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթները միասնական չեն և
որոշ դեպքերում անգամ իրարամերժ են: Ստացվում է, որ ինքնապաշտպանությունը, լինելով եղանակ ունի նաև եղանակներ:
Քաղաքացիական օրենսգրքի մեկ այլ հոդվածում` «Քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության եղանակները» վերտառությամբ, խոսվում է իրավունքի պաշտպանության եղանակների մասին և 8-րդ կետում ամրագրում նաև իրավունքի ինքնապաշտպանությունը: Հարց է առաջանում՝ արդյոք օրենսդրի կողմից
հստակ տարանջատված են պաշտպանության եղանակ և ձև եզրույթները, թե
դրանց որևէ առանձնահատուկ եզրութաբանական նշանակություն չի տրվել: Օրենսդրի որդեգրված մոտեցումից հստակ չի բխում, որ ինքնապաշտպանությունը
քաղաքացիական իրավունքի պաշտպանության ձև է, որն իրականացվում է օրենքով չարգելված բոլոր հնարավոր եղանակներով: Ինքնապաշտպանությունը իր
հերթին ունի նաև հնարքների, եղանակների, միջոցների համակարգ, որոնք իրավունքի տեսանկյունից կարգավորման առարկա են:
Այս տարակարծությունը առկա է նաև քաղաքացիական իրավունքի տեսության
մեջ2:
Խնդիրն ավելի ամբողջական պատկերացնելու համար կարևոր է տալ նաև այն
հարցի պատասխանը, թե արդյոք իրավունքի ինքնապաշտպանությունը պարունակում է փաստացի կատարվող գործողություններ3, որոնք ոչ մի դեպքում չեն կարող
իրավական ամրագրում ստանալ, թե այն նաև կարող է ունենալ ուղղորդված գոր-

1

Տե՜ս ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50):
Տե՜ս С. Н. Веретенникова, Система гражданского право, М., 2002, էջ 109-111:
3
Տե՜ս Д. В. Микшис, Система гражданского право, Тюмень, 2006, էջ 42-44:
2
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ծողություններ , որոնք պիտի սահմանվեն և սահմանափակվեն օրենսդրական ակտերով:
Վերետենիկովի կարծիքով՝ իրավունքի ինքնապաշտպանությունը սուբյեկտիվ
իրավունք է՝ ընդգրկված քաղաքացիական իրավունքի շրջանակներում, որը թույլ է
տալիս քաղաքացիական իրավահարաբերության մասնակիցներին ինքնուրույն
գործողություններով նպատակաուղղված ազդեցություն ունենալ իրենց օրինական
շահերի և իրավունքների պաշտպանության և իրականացման վրա2: Գրեթե նույն
մոտեցումն է ցուցաբերել իրավաբան-տեսաբան Միկշինը: Նրա տեսության հիմնաքարերից մեկն այն է, որ ինքնապաշտպանության գործառույթի վերլուծությունը
ցույց է տալիս դրա` իրավունքի պաշտպանության ձև լինելու հանգամանքը:
Կազակովը նշում է, որ ինքնապաշտպանությունը՝ որպես քաղաքացիական իրավունքի եզրույթ, դասվում է իրավունքի միջոցների, եղանակների շարքին: Նա
այն համարում է իրավունքի յուրատիպ միջոց, որը հնարավորություն է տալիս անձին, առանց պետական կամ այլ մարմիններին դիմելու իրականացնել իր կամահայտնությամբ ծագած իրավահարաբերության առաջացմանն ուղղված նպատակները3:
Տեսական գրականության մեջ իրավունքների ինքնապաշտպանության բազմաբնույթ վեճերի հետ մեկտեղ տեղ է գտել նաև ինքնապաշտպանության ինստիտուտի պաշտպանության ձևը և միջոցը տարանջատելու հանգամանքը: Առանց
այդ իրավական երևույթի գիտագործնական համալիր հետազոտության, ինչն անհրաժշետ է ոչ միայն դրա նշանակությունը պատկերացնելու, այլև ձևավորման առավել նախընտրելի ուղիներ բացահայտելու ու կիրառելու համար, հնարավոր չէ ապահովել ինչպես իրավաստեղծ բնականոն գործունեություն, այնպես էլ իրավաչափ իրավակիրառ պրակտիկա:
Բազմաթիվ հիմնավորումներ կան թե՜ ինքնապաշտպանությունը որպես միջոց,
թե՜ պաշտպանության ձև դիտելու հարցում: Ցանկանում ենք շեշտել այն հանգամանքը, որ քննարկվող հիմնախնդիրը կարևորվում է տեսական դատողությունների
շրջանակներում, սակայն անտեսել այն, որ օրենսդրական լիարժեք ամրագրման
համար անհրաժեշտ է տեսական ճիշտ հենք, հնարավոր չէ: Գործնական առումով
ինստիտուտի կենսունակության ապահովման համար անհրաժեշտ է ճիշտ ծավալով օրենսդրական դրույթների առկայություն:
Իրավունքների ինքնապաշտպանության ինստիտուտի կարգավիճակի մասին
ճշգրիտ ու ամբողջական եզրահանգման հասնելու համար կարևորում ենք տեսական անդրադարձը: Իրավունքի տեսաբանները «ձևի», «միջոցի» իրավական տարանջատման հարցում միակարծիք չեն:
Իրավունքի «ձև» և «միջոց» եզրաբանական տարբերություններն ուսումնասիրելու ենք երկու իմացաբանական ասպեկտներով՝ ստուգաբանական և փիլիսոփայական:
Բացատրական բառարաններում ձև, միջոց բառին որպես հոմանիշ օգտագործվում է նաև եղանակ և հնարք տերմինները, սակայն ոչ առաջնային իմաստով:
Ձևը որևէ բանի կերպ, տեսակ, կառուցվածք է, որի բնույթը պայմանավորված է բովանդակությամբ: Միջոցը մատնաշում է որևէ բան, որի օգնությամբ՝ շնորհիվ կատարվում է մի բան: Այն ցույց է տալիս, թե ինչ գործիքով, միջոցով է կատարվում
գործողությունը: Եղանակ, հնարք բառերը, ներառված լինելով վեր քննարկված
1

Վերետենիկովայի կարծիքը տե՜ս С. Н. Веретенникова, Система гражданского право, М.,
2002, էջ 6-8:
2
Տե՜ս Е. Б. Казаков, Самозащита как юридическое средство: проблемы теории и практика,
2006, էջ 10:
2
Տե՜ս նույն տեղում:
3
Տե՜ս նույն տեղում:
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Պետություն և իրավունք

հասկացությունների հոմանիշների թվում, լեզվական տեսանկյունից հստակության,
տարանջատման խնդիր չեն առաջացնում: Այուամենայնիվ իրավական տերմինաբանության տեսանկյունից հստակությունը առավել քան անհրաժեշտ է:
Ճիշտ է, իրավունքի տեսության շրջանակներում «ձև» եզրույթը կիրառելի է
միայն «իրավունքի ձևի» (ներքին և արտաքին դրսևորումների բնութագրիչ) բացահայտման շրջանակներում, սակայն որոշակի ընդհանրական ձևակերպումներով
կփորձենք վեր հանել իրավունքում «ձև» եզրույթի կիրառելիությունը և արտահայտչամիջոցները, որոնք հնարավորություն կտան որոշ չափով լույս սփռել իրավական
դոկտրինում «ձև» եզրույթի կիրառելիության և ընկալումների վրա:
Իրավունքը՝ որպես ամբողջական երևույթ, օբյեկտիվ իրականությունում կիրառելիությունն ապահովում է արտահայտման ձևերի միջոցով1՝ արտացոլելով իրավունքի կառուցվածքի բովանդակային առանձնահատկությունները: Իրավունքի ձև
իրավական կատերգորիան լայն իմաստով ընդգրկում է ոչ իրավական իրողությունը՝ ներառելով իրավունքի բոլոր տարրերը, ինստիտուտները: «Իրավունքի ձև» եզրույթի տակ ենթադրվում է իրավունքի արտահայտման միջոցներ: Տեսական աղբյուրներում ձևը դիտարկվում է որպես իրավական երևույթի ներքին հատկանիշների
արտացոլում:
«Իրավունքի ձև»-ի դեպքում շեշտադրումը կատարվում է իրավական երևույթի
հատկանիշների վրա: Դա բավակակին ընդգրկուն հասկացություն է և ներառում է
իրավական համակարգում առկա որևէ իրավական ասպեկտի բովանդակային բոլոր տարրերը, բաղկացուցիչ բոլոր առանձնահատկությունները, իրավական մշակույթի հարաբերակցությունը և այլն2:
«Իրավունքի ձևը» ցույց է տալիս իրավունքի բովանդակությունը արտաքին
աշխարհում3: Ըստ ընդունված տարանջատման՝ իրավունքի ձևի՝ որպես բարդ իրավական երևույթի բաղադրատարրերի ամբողջական բացահայտման համար այն
բաժանում ենք երկու ասպեկտների՝ ներքին, որը կրողն է համարվում բովանդակային փաստակազմի, արտաքին, որը բովադակային առանձնահատկությունների արտացոլումն է օբյեկտիվ իրականությունում՝ որոշակի ձևով: Անվիճելի է, որ քաղաքացիական հարաբերություններում իրավունքի ինքնապաշտպանությունը առանձին իրավական ինստիտուտ է, որը օբյեկտիվ արտահայտչամիջոց է բովանդակային մաս կազմող իրավական գործողությունների: Եվ տեսական դատողությունները
վերաբերելի են «իրավունքի ձև» եզրույթի օբյեկտիվ իրողությունում կիրառելի լինելու փաստով:
Այս եզրույթը փիլիսոփայական բառարաններում ունի հետևյալ ընկալումը: Ձևը
ճանաչողության, բովանդակային ճշգրտում է, իրականության տվյալ բնագավառի
ուսումնասիրվող օբյեկտների, երևույթների, գործընթացների որոշակի կառուցվածք, որոնք ունեն հարաբերականորեն կայուն բնույթ4: Դրա բովանդակային բացահայտումը տեղի է ունենում արձանագրման միջոցով: Փիլիսոփայական ասպեկտով ձևի մեջ են մտցվում առավելապես առարկայի կամ երևույթի կառուցվածքի
հետազոտությանն ուղղված կանոնները, գործողությունները: Ձևը դիտարկվում է
նաև որպես բովանդակության, սոցիալական ռեալությունների սկզբունքով կարգավորված համախումբ:
Պատկերն առավել ամբողջական տեսնելու համար հարկ ենք համարում անդրադառնալ եղանակ եզրույթի փիլիսփայական դիտարկմանը ևս. մեթոդ և եղանակ
եզրույթները նույնօրինակ կիրառության շրջանակներում են և հանդես են գալիս որ1

Տե՜ս В.Л. Кулаков, Теория государство и права,
http://bookwu.net/book_teoriya-gosudarstva-i-prava_827/65_tema-16.-formy-prava-v.l.-kulakov
2
Տե՜ս Ю.И. Грецова, Очерки теории и социологии права, М., 1996, էջ 166.
3
Տե՜ս Л. С. Явич, Общая теория праяа, М., 1976, էջ 206:
4
Տե՜ս Փիլիսոփայական բառարան, Մ. Մ. Ռոզենտալի, Երևան, 1975:

Государство и право

115

պես գործիք: Դրանք ամենաընդհանուր նշանակությամբ օգտագործվում են որպես
նպատակին հասնելու որոշակի ձևով կարգավորված գործունեություն: Այսինքն,
այն նպատակային նշանակության առավել սահմանափակ ուղղվածություն և գործառույթներ ունի, քան ձևը՝ որպես որոշակի ամբողջություն արտացոլող երևույթ:
Ձևական տրամաբանության տեսանկյունից ինքնապաշտպանության ինստիտուտը որպես պաշտպանության ձև դիտելու ուսումնասիրությունը (իրավունքի տեսության, փիլիսոփայության և լեզվական) թույլ է տալիս մեզ կատարել ենթադրություն, որ իրավունքի ինքնապաշտպանության առկայությունը քաղաքացիական իրավահարաբերություններում վկայում է, որ այն որոշակի հասարակական երևույթների
կարգավորման օբյեկտիվ իրականությունում արտահայտման ձև է:
Այս ամենից հանգում ենք այն եզրակացության, որ քաղաքացիական հարաբերություններում իրավունքի ինքնապաշտպանությունը քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության ձև է:
Միաժամանակ հարկ է նշել, որ քաղաքացիական օրենսգրքում այն ներկայացվում է որպես քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության եղանակ այլ եղանակների շարքում: Փաստորեն օրենսդիրը չի առանձնացրել քաղաքացիական
իրավունքների պաշտպանության ձևերն ու եղանակները և դրանք համակարգել է
միայն որպես եղանակներ՝ տալով դրանց ընդհանուր դասակարգումը: Ամեն դեպքում ինքնապաշտպանությունը իրավունքի պաշտպանության ձև է և եղանակների
շարքում այն նախատեսելը իրավաբովանդակային առումով ճիշտ չէ, մանավանդ
այն պարագայում, որ քաղաքացիական օրենսգրքի 16-րդ հոդվածում խոսվում է իրավունքների ինքնապաշտպանությունը օրենքով չարգելված բոլոր եղանակներով
իրականացնելու մասին: Նշվածը վկայում է այն մասին, որ «իրավունքի պաշտպանության ձև» և «իրավունքի պաշտպանության եղանակ» իրավական երևույթները
քաղաքացիական օրենսգրքում պատշաճ իրավակարգավորման չեն ենթարկվել:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարող ենք եզրակացնել, որ անհրաժեշտ է համակարգային առումով վերանայել քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության
ձևերի և եղանակների դասակարգումը՝ իրավունքների ինքնապաշտպանությունը
նախատեսելով որպես քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության ձև՝ դրա
իրավական բովանդակությունն օրենքում ճիշտ արտահայտելու նպատակով:

САМОЗАЩИТА КАК ФОРМА ЗАЩИТЫ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Анна Мкртчян
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ

____________________________
Начиная с римского права, право защиты закреплено как возможное
действие, направленное против различных посягательств. Основная цель
сегодняшнего законадательства – гарантия прав самозащиты как законное
действие в ряду гражданских прав. В статье не только отображены признаки
самозащиты, но также дана их характеристика как института гражданского
права. Таким образом институт самозащиты гражданских прав был определен
как форма защиты гражданских прав.
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SELF-PROTECTION AS A FORM OF
PROTECTION OF CIVIL RIGHTS
Anna Mkrtchyan
PhD Student at the YSU Chair of Civil Law
______________________________

Starting from Roman law, the right of protection was stated as a possible act
against different type of violations. The main aim of nowadays legislation is to
guarantee the right of self-protection as a legal action among other civil rights. Article
highlights characters of self-protection, as well as define it as an institution in civil law.
As a result, self-protection of civil rights has been viewed as a form of protection of
civil rights.
Բանալի բառեր – ինքնապաշտպնություն, քաղաքացիաիրավական պաշտպանության միջոցներ, իրավունքների ինքնապաշտպանության ձևեր, իրավունքների
ինքնապաշտպանությունը մասնավոր իրավունքում
Ключевые слова: защита, самозащита, самозащита в гражданском праве, защита
прав в частном праве
Key words: protection, self-protection, self-help in civil law, protection of rights in
private law
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ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՄԲ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ
(ԿԱՄ) ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ԿՐՃԱՏՄԱՆ ՀԻՄՔՈՎ
Իսկուհի Հովհաննիսյան
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ
__________________________________

Իբրև աշխատանքային հարաբերությունների կայունության սկզբունքի իրացման կարևոր երաշխիք՝ Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգիրքը1 (այսուհետ նաև՝ Օրենսգիրք) սահմանում է, որ գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագիրը կարող է լուծվել միայն Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում, որոնք կարող են ունենալ ինչպես օբյեկտիվ բնույթ, այնպես էլ
պայմանավորված լինել աշխատողի հետ կապված հանգամանքներով:
Աշխատողի հետ չկապված հանգամանքներով աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմք է աշխատողների քանակի և (կամ) հաստիքների կրճատումը: Օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ գործատուն իրավունք ունի աշխատողի հետ լուծելու անորոշ ժամկետով կնքված աշխատանքային
պայմանագիրը, ինչպես նաև որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը նախքան դրա գործողության ժամկետի լրանալը` արտադրության ծավալների և (կամ) տնտեսական և (կամ) տեխնոլոգիական և (կամ) աշխատանքի
կազմակերպման պայմանների փոփոխման և (կամ) արտադրական անհրաժեշտությամբ պայմանավորված` աշխատողների քանակի և (կամ) հաստիքների
կրճատման դեպքում:
Աշխատողների քանակի և (կամ) հաստիքների կրճատումը պետք է ունենա
կոնկրետ պատճառներ, այն չպետք է լինի կամայական և չպետք է գործատուի համար դառնա որոշ աշխատողներից ազատվելու միջոց: Գործատուն չի կարող և չպետք է առանց հիմնավորման և պատճառների ձևականորեն կատարել կառուցվածքային փոփոխություններ, կոնկրետ աշխատողներից ազատվելու համար վերացնել այդ աշխատողների հաստիքները, այնուհետև ստեղծել նմանատիպ գործառույթներով, սակայն, օրինակ, այլ անվանմամբ հաստիքներ:
Որոշակի դժվարություններ է առաջացնում ՙարտադրության ծավալների փոփոխում՚, ՙաշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխում՚ և ՙարտադրական անհրաժեշտություն՚ հասկացությունների բացահայտումը և դրանց՝ պրակտիկայում առաջացող իրավիճակների հետ համադրումը:
Փորձենք քննարկել աշխատողների քանակի և (կամ) հաստիքների կրճատում
պայմանավորող հանգամանքներն ընդհանրապես և համադրել դրանք օրենսդրությամբ սահմանված պայմանների հետ:
Յուրաքանչյուր կազմակերպության գործունեության ոլորտում պարբերաբար
կարող են առաջանալ իրավիճակներ, երբ որոշակի նպատակների իրականացման
համար անհրաժեշտություն առաջանա կազմակերպության գործունեության ուղղությունների ճշգրտում կատարել: Դա կարող է պայմանավորված լինել, մասնավորապես, կոնկրետ գործունեության ոլորտի աշխատանքների ծավալի կրճատման
անհրաժեշտությամբ, որոշակի նոր ոլորտի աշխատանքների ներդրմամբ, շուկայում որոշ ապրանքների արտադրության ծավալների նվազման/ավելացման անհ1

Տե՜ս Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք, ՀՕ–124, ընդունվել է
09.11.2004թ.-ին, ուժի մեջ է 21.06.2005թ.-ից:
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րաժեշտությամբ և այլն: Նման պատճառները ստիպում են կազմակերպությանը ոչ
միայն փոխել կազմակերպության մարկետինգային քաղաքականությունը, այլ նաև
ներմուծել որոշակի արտադրական նորարարություններ (օրինակ՝ արտադրություն
մտցնել նոր տեխնիկական սարքավորումներ): Դրանք բնականաբար հանգեցնում
են համապատասխան փոփոխությունների կազմակերպության կադրային ոլորտում, որի հետևանքով կրճատվում են աշխատողների թվաքանակը կամ կատարվում են կառուցվածքային փոփոխություններ՝ ոչ անհրաժեշտ հաստիքները վերացնելով և ստեղծելով նոր՝ այլ գործառույթներով ու խնդիրներով հաստիքներ:
Աշխատողների թվաքանակի կրճատման պատճառները կարող են ունենալ
նաև ֆինանսական բնույթ, երբ, օրինակ, անհրաժեշտություն է առաջանում կրճատել կազմակերպության ծախսերը, այդ թվում՝ աշխատավարձերի հաշվին:
Հաստիքների կրճատման պատճառները կարող են լինել նաև կազմակերպաիրավական բնույթի, երբ անհրաժեշտություն է առաջանում կատարելագործել կազմակերպության կառավարումը՝ ոչ արդյունավետ հաստիքները փոխարինելով արդյունավետով: Նման փոփոխություններ հնարավոր է առաջանան նաև կազմակերպության վերակազմակերպման (միաձուլում, միացում, բաժանում, առանձնացում,
վերակազմավորում) արդյունքում, որի դեպքում ևս կարող է փոխվել կազմակերպության ներքին կառուցվածքը, այդ թվում՝ հաստիքները:
Առավել ընդհանրացնելով` կարող ենք փաստել, որ կազմակերպությունում աշխատողների թվաքանակի կամ հաստիքների կրճատումը պայմանավորվում է
կազմակերպության արտադրական և (կամ) ֆինանսական և (կամ) տեխնոլոգիական պայմանների և (կամ) կազմակերպական կառուցվածքի փոփոխման անհրաժեշտությամբ:
Վերոգրյալով պայմանավորված` կարծում ենք, որ Օրենսգրքի համապատասխան նորմը անհրաժեշտ է խմբագրել և ՙարտադրության ծավալների փոփոխում՚,
ՙտնտեսական պայմանների փոփոխում՚, ՙտեխնոլոգիական պայմանների փոփոխում՚, ՙաշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխում՚ և ՙարտադրական անհրաժեշտություն՚ հասկացությունները փոխարինել առավել մատչելի և
հասկանալի տերմիններով` աշխատողների թվաքանակի և (կամ) հաստիքների
կրճատումը պայմանավորելով կազմակերպության արտադրական և (կամ) ֆինանսական և (կամ) տեխնոլոգիական պայմանների և (կամ) կազմակերպական կառուցվածքի փոփոխմամբ:
Նշված փոփոխությունները կատարվում են կազմակերպության իրավասու
մարմնի որոշմամբ, որում էլ հստակ պետք է շարադրվեն ինչպես փոփոխությունների բնույթը, այնպես էլ դրանց պատճառով աշխատողների թվաքանակի և (կամ)
հաստիքների կրճատման անհրաժեշտությունը: Ընդ որում՝ վերը շարադրված պայմանների առկայության հիմնավորումը դեռևս բավարար չէ աշխատանքային պայմանագրի լուծման համար, դրանց հետևանքով պետք է իրապես կրճատված լինեն
աշխատողների քանակը և (կամ) հաստիքները:
Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանը ևս արձանագրել է, որ
գործատուի մոտ միայն արտադրության ծավալների, տնտեսական պայմանների,
տեխնոլոգիական պայմանների, աշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխումը, ինչպես նաև արտադրական անհրաժեշտությունն ինքնին բավարար չեն
աշխատողի հետ անորոշ ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը
գործատուի կողմից լուծելու համար, եթե նշված հանգամանքները չեն հանգեցրել
աշխատողների թվաքանակի կրճատմանը1:
1

Տե՜ս Արտակ Մուրադյանը, Հովհաննես Դերձակյանը, Սրբուհի Հարությունյանը, Սուրեն
Թադևոսյանը և Եվգենիա Մանուկյանն ընդդեմ ՙԳաֆէսճեան թանգարան՚ հիմնադրամի թիվ
ԵԿԴ/3613/02/09 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2009 թվականի
դեկտեմբերի 4-ի որոշումը:
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Մենք համամիտ ենք Ռ.Ֆ. Գալիևայի այն կարծիքին, որ անհրաժեշտ է տարանջատել ՙաշխատողների թվաքանակի կրճատում՚ և ՙհաստիքների կրճատում՚
հասկացությունները:
Պրակտիկայում այս երկու դեպքերը սովորաբար օգտագործվում են միասին և
չեն տարանջատվում: Այնինչ դրանց տարանջատումն ունի որոշակի գործնական
նշանակություն, քանի որ շատ դեպքերում հաստիքների կրճատումը կարող է չհանգեցնել աշխատողների քանակի կրճատման, ավելին՝ նույն որոշմամբ կարող են
կազմակերպությունում ավելացվել նոր հաստիքներ:
Ինչպես նշում է գիտնականը վերոնշյալ հասկացությունների տարանջատումն
անհրաժեշտ է լեզվական տեսանկյունից, քանի որ օրենսդիրը օգտագործում է նաև
ՙկամ՚ շաղկապը: Երկրորդ, տարբեր փաստական հանգամանքներից ելնելով, աշխատողների քանակի կրճատման դեպքում տվյալ մասնագիտության, որակավորման որոշ աշխատողներ անհրաժեշտ են, սակայն նրանց ընդհանուր քանակը նվազեցվում է: Հաստիքի կրճատումը ենթադրում է, որ կազմակերպության կառուցվածքից տվյալ հաստիքը վերացվում է ընդհանրապես, և այդ գործառույթներն իրականացնող աշխատողի կարիքը այլևս չկա1:
Քննարկվող հիմքով աշխատանքային պայմանագրի լուծման համար գործատուն պարտավոր է պահպանել վերոնշյալ պայմանները: Ընդ որում աշխատանքային պայմանագրի լուծման վերաբերյալ անհատական իրավական ակտը, մեր կարծիքով, պետք է պարունակի վերոնշյալ պայմանները պահպանելու վերաբերյալ
հիմնավորումներ: Մասնավորապես, այդ ակտում պետք է նշվեն աշխատանքային
պայմանագրի լուծման ինչպես իրավական, այնպես էլ փաստական հիմքերը: Գործատուն չպետք է բավարարվի միայն Օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ
կետին հղում կատարելով, այլ պետք է մատնանշի, թե կազմակերպությունում ինչպիսի փոփոխություններ են իրականացվել, և ինչի հետևանքով է կազմակերպությունում առաջացել աշխատողների թվաքանակի կամ հաստիքների կրճատման
անհրաժեշտություն:
Ասվածին ի հիմնավորումն՝ անհրաժեշտ է վկայակոչել Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական դատավարության2 օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի 1-ին կետը, որի համաձայն՝ դատարանը բոլոր դեպքերում վիճարկվող անհատական ակտը ճանաչում է անվավեր, եթե դրանում նշված չէ աշխատանքային
պայմանագիրը փոփոխելու, լուծելու կամ աշխատողին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու փաստական կամ իրավական հիմքը: Այդ պահանջը
չպահպանելը անվերապահորեն հանգեցնում է անհատական իրավական ակտի
անվավեր ճանաչման:
Սույն հիմքով աշխատանքային պայմանագրի լուծման դեպքում գործատուն
պարտավոր է պահպանել աշխատանքային պայմանագրի լուծման Օրենսգրքով
սահմանված կարգը: Այսպես՝ Օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝
նշված հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 7-րդ և 11-րդ կետերով նախատեսված
հիմքերով որոշակի ժամկետով կամ անորոշ ժամկետով կնքված աշխատանքային
պայմանագիրը լուծելիս գործատուն պարտավոր է այդ մասին աշխատողին ծանուցել սույն օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ժամկետներում:
Օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով աշխատանքային
1
Տե՜ս Галиева Р.Ф. Правоприменение отдельных оснований прекращения трудового
договора // Социальное и пенсионное право. 2006. N 4. С. 23., Покровская М.М.,
Строгович Ю.Н. Сокращение штата и численности работников. М., 2004. С. 79:
2
Տե՜ս Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, ՀՕ–
110-Ն, ընդունվել է 2018 թվականի փետրվարի 9-ին, ուժի մեջ է 2018 թվականի ապրիլի 9ից:
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Պետություն և իրավունք

պայմանագիրը լուծելու դեպքում գործատուն պարտավոր է աշխատողին գրավոր
ծանուցել ոչ ուշ, քան երկու ամիս առաջ:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ սույն հոդվածի 1-ին մասով, ինչպես նաև Օրենսգրքի 93-րդ հոդվածի 1-ին և 111-րդ հոդվածի 2-րդ մասերով նախատեսված ժամկետները չպահպանելու դեպքում գործատուն պարտավոր է աշխատողին վճարել տուժանք` ծանուցման յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար, որը հաշվարկվում է` հիմք ընդունելով աշխատողի միջին օրական աշխատավարձի չափը:
Անհրաժեշտ է նշել, որ գործատուն կարող է ավելի շուտ ծանուցել աշխատողին աշխատանքային պայմանագրի լուծման վերաբերյալ, որը չի համարվի Օրենսգրքով սահմանված ծանուցման կարգի խախտում, քանի որ այդ դեպքում,
փաստորեն, աշխատողին տրամադրվում է ավելի շատ ժամկետ նոր աշխատանք
փնտրելու համար: Կարևորն այն է, որ ծանուցումն իրականացվի ոչ ուշ, քան երկու
ամիս առաջ:
Հաջորդ կարևոր պայմանը, որ գործատուն պետք է պահպանի, սահմանված է
Օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, որի համաձայն՝ սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով աշխատանքային պայմանագիրը գործատուն կարող է լուծել, եթե իր մոտ առկա հնարավորությունների
սահմաններում աշխատողին առաջարկել է նրա մասնագիտական պատրաստվածությանը, որակավորմանը, առողջական վիճակին համապատասխան այլ աշխատանք, իսկ նա հրաժարվել է դրանից: Նման հնարավորությունների բացակայության դեպքում պայմանագիրը լուծվում է առանց աշխատողին այլ աշխատանք առաջարկելու:
Պետք է նշել, որ գործատուն չի կարող աշխատողին առաջարկել ցանկացած
աշխատանք, այլ պարտադիր պայման է համարվում, որ գործատուի հնարավորությունների սահմաններում առաջարկված աշխատանքը համապատասխանի աշխատողի մասնագիտական պատրաստվածությանը, որակավորմանը, առողջական
վիճակին: Միայն աշխատողի կողմից մասնագիտական պատրաստվածությանը, որակավորմանը, առողջական վիճակին համապատասխան առաջարկված աշխատանքից հրաժարումը կարող է հանգեցնել գործատուի կողմից աշխատանքային
պայմանագրի լուծմանը:
Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանը 2009 թվականի դեկտեմբերի 4-ին թիվ ԵԱՔԴ/2378/02/08 քաղաքացիական գործով կայացրած որոշմամբ արձանագրել է, որ ՙմասնագիտական պատրաստվածություն՚ և ՙորակավորում՚ հասկացությունները պետք է առավել լայն մեկնաբանության առարկա դարձվեն` հաշվի առնելով նաև այնպիսի կարևոր հանգամանք, ինչպիսին է տվյալ աշխատողի նախկինում զբաղեցրած պաշտոնը, կատարած աշխատանքը: Նման եզրահանգման համար Վճռաբեկ դատարանը հիմք է ընդունել այն, որ Օրենսգրքի
հիշյալ հոդվածը նպատակ է հետապնդում պաշտպանության տակ առնելու աշխատողներին այն բոլոր դեպքերում, երբ արտադրության ծավալների, տնտեսական,
տեխնոլոգիական և աշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխման, ինչպես նաև արտադրական անհրաժեշտությամբ պայմանավորված` աշխատողների
թվաքանակի կրճատման դեպքում համապատասխան աշխատողի զբաղեցրած
պաշտոնի փոխարեն նույն գործատուի մոտ դեռևս առկա է (կամ առաջանում է)
նախկինում կատարած աշխատանքին համարժեք որակավորում և մասնագիտական պատրաստվածություն պահանջող այլ աշխատանք1:
Համեմատության համար նշենք, որ ՀՍՍՀ 1972 թ. հունիսի 16-ի Աշխատանքային օրենսգիրքը չէր պահանջում, որ աշխատողին առաջարկվի բացառապես նրա
1

Տե՜ս Գայանե Դանիլովան ընդդեմ ՙԱրմենՏել՚ ՓԲԸ-ի թիվ ԵԱՔԴ/2378/02/08 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2009 թվականի դեկտեմբերի 4-ի որոշումը:
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մասնագիտական պատրաստվածությանը, որակավորմանը, առողջական վիճակին
համապատասխանող աշխատանք, այլ պարզապես նշում էր, որ աշխատողների
թվի կամ հաստիքների կրճատման կապակցությամբ ազատելու մասին նախազգուշացման հետ միաժամանակ գործատուն աշխատողին առաջարկում է այլ աշխատանք նույն ձեռնարկությունում, հիմնարկում, կազմակերպությունում: Ըստ համապատասխան պրոֆեսիայի կամ մասնագիտության աշխատանք չլինելու, ինչպես
նաև նույն ձեռնարկությունում, հիմնարկում, կազմակերպությունում ուրիշ աշխատանքի փոխադրվելուց հրաժարվելու դեպքում աշխատողը, իր հայեցողությամբ,
դիմում է աշխատանքի տեղավորման մարմնի աջակցությանը կամ աշխատանքի է
տեղավորվում ինքնուրույն1:
Տ. Ա. Նեստերովան նշում է, որ պրակտիկան ներկայումս այլ ուղիով է գնացել:
Աշխատողը, ով զբաղեցրել է կրտսեր տեխնիկական մասնագետի պաշտոնը, չէր
կարող հավակնել կազմակերպությունում թափուր այն հաստիքին, որի համար
սահմանված պարտականությունները ենթադրում են որոշակի որակավորման առկայություն, թեպետ, գործատուն ձևականորեն պարտավոր էր առաջարկել կրճատվող աշխատողին կազմակերպությունում առկա թափուր բոլոր հաստիքները (ընդհուպ ղեկավարի կամ գլխավոր մասնագետի): Այս համատեքստում օրենսդրության
փոփոխությունը նշանակում է աշխատանքային հարաբերությունների ազատում ավելորդ թղթաբանությունից և նպատակ է հետապնդում այն ավելի արդյունավետ
դարձնել: Ամեն դեպքում պետք է հաշվի առնել, որ գործատուները որոշ դեպքերում
կարող են օգտագործել Օրենսգրքի հիշյալ նորմը, որպեսզի թաքցնեն կազմակերպությունում առկա բոլոր թափուր հաստիքները, և հետագայում այլ անձանց առաջարկվի այնպիսի աշխատանք, որին կարող էր հավակնել կրճատվող աշխատողը:
Մյուս կողմից, հասկանալի է, որ կազմակերպության առկա բոլոր հաստիքներին
չծանոթացած աշխատողի համար դժվար է գնահատել գործատուի կողմից այլ աշխատանք առաջարկելու նորմի պահպանման հանգամանքը: Այդ տեսանկյունից բոլոր հաստիքները ներկայացնելը աշխատողի համար կարող էր համարվել լրացուցիչ երաշխիք2:
Ինչպես նկատում ենք, Օրենսգրքով սահմանված չէ որևէ ժամկետ, որի ընթացքում պետք է գործատուն աշխատողին առաջարկի համապատասխան աշխատանք, ինչը նշանակում է, որ անգամ այն դեպքում, երբ գործատուն արդեն իսկ ծանուցել է աշխատողին սույն հիմքով աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին, սակայն մինչև ծանուցման ժամկետը լրանալը գործատուի մոտ առաջացել է
նախկինում կատարած աշխատանքին համարժեք որակավորում և մասնագիտական պատրաստվածություն պահանջող այլ աշխատանք, ապա գործատուն պարտավոր է կատարել առաջարկը, որից աշխատողի հրաժարվելու դեպքում միայն
նա իրավունք կունենա լուծելու աշխատանքային պայմանագիրը:
Նշենք, որ Օրենսգրքով կարգավորված չէ նաև այն հարցը, թե սույն հիմքով
աշխատանքային պայմանագրի լուծման դեպքում որ աշխատողներն ունեն աշխատանքում մնալու նախապատվության իրավունք:
Այս հարցը կարգավորված է եղել ՀՍՍՀ 1972 թվականի հունիսի 16-ի Աշխատանքային օրենսգրքով, որը սահմանել է, որ աշխատողների թվի կամ հաստիքների կրճատման ժամանակ աշխատանքում թողնելու նախապատվության իրավունքը տրվում էր աշխատանքի ավելի բարձր արտադրողականություն և որակավորում ունեցող բանվորներին ու ծառայողներին, իսկ աշխատանքի հավասար արտադրողականության և որակավորման դեպքում աշխատանքում թողնելու նախա1

Տե՜ս ՀՍՍՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 422, ՀՍՍՀԳՍՏ 1972/12, ընդունվել է
1972 թվականի հունիսի 16-ին, ուժը կորցրել է 2005 թվականի հունիսի 21-ին:
2
Տե՜ս Нестерова Т.А. Увольнение по сокращению численности или штата работников //
Законность. 2003. N 9. С. 45.
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Պետություն և իրավունք

պատվությունը տրվել է` երկու և ավելի խնամարկյալ ունեցող ընտանիքավորներին. այն անձանց, որոնց ընտանիքում ինքնուրույն վաստակով այլ աշխատողներ
չկան. տվյալ ձեռնարկությունում, հիմնարկում, կազմակերպությունում անընդհատ
աշխատանքի տևական ստաժ ունեցող աշխատողներին. տվյալ ձեռնարկությունում, հիմնարկում, կազմակերպությունում աշխատանքային հաշմանդամություն
կամ պրոֆեսիոնալ հիվանդություն ստացած աշխատողներին. առանց արտադրությունից կտրվելու բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական
հաստատություններում իրենց որակավորումը բարձրացնող աշխատողներին. պատերազմի հաշմանդամներին և ԽՍՀՄ պաշտպանության ժամանակ զոհված կամ
անհայտ կորած զինծառայողների ու պարտիզանների ընտանիքների անդամներին1:
Ինչպես իրավացիորեն նշում է Գ. Վ. Պետրոսյանը՝ Հայաստանի Հանրապետության գործող Աշխատանքային օրենսգիրքն անհասկանալի պատճառներով
հրաժարվել է հարցի նման կարգավորումից: Ուստի՝ այն հարցը, թե տվյալ հիմքով
աշխատանքային պայմանագրի լուծման դեպքում որ աշխատողներն ունեն աշխատանքում մնալու նախապատվության իրավունք, մնում է չլուծված, և այդ հարցում
գործատուն ձեռք է բերում բացարձակ անկախություն, որն այնքան էլ արդարացի
չէ 2 : Մեր կարծիքով, անհրաժեշտ է Օրենսգրքում կատարել լրացում և լրացնել
ՀՍՍՀ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված նորմով:
Վերջում անդրադառնանք նաև աշխատանքային պայմանագրի լուծման ոչ իրավաչափ լինելու դեպքում աշխատողի խախտված իրավունքների վերականգնման հարցին:
Օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` աշխատանքի պայմանների փոփոխման, գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագիրը
դադարեցնելու կամ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու հետ համաձայն չլինելու դեպքում աշխատողը համապատասխան անհատական իրավական ակտը
(փաստաթուղթը) ստանալու օրվանից հետո` երկու ամսվա ընթացքում, իրավունք
ունի դիմելու դատարան: Եթե պարզվում է, որ աշխատանքի պայմանները փոփոխվել են, աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է առանց օրինական հիմքերի կամ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի խախտումով, ապա աշխատողի խախտված իրավունքները վերականգնվում են:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ տնտեսական, տեխնոլոգիական, կազմակերպչական պատճառներով կամ գործատուի և աշխատողի հետագա աշխատանքային հարաբերությունների վերականգնման անհնարինության դեպքում դատարանը կարող է աշխատողին չվերականգնել իր նախկին աշխատանքում` պարտավորեցնելով գործատուին հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար վճարել հատուցում` միջին աշխատավարձի չափով, մինչև դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելը, և աշխատողին աշխատանքում չվերականգնելու դիմաց հատուցում` ոչ պակաս, քան միջին աշխատավարձի, բայց ոչ ավելի, քան միջին աշխատավարձի տասներկուապատիկի չափով: Դատարանի
վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվանից աշխատանքային պայմանագիրը համարվում է լուծված:
Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանը 2009 թվականի նոյեմբերի 6-ին թիվ ԵԱՔԴ/0605/02/08 քաղաքացիական գործով կայացրած որոշմամբ
անդրադարձել է աշխատողին նախկին աշխատանքում վերականգնելու հարցին
այն դեպքերում, երբ գործատուի վարչակազմակերպական կառուցվածքում գոյութ1

Տե՜ս ՀՍՍՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 37, ՀՍՍՀԳՍՏ 1972/12, ընդունվել է 1972
թվականի հունիսի 16-ին, ուժը կորցրել է 2005 թվականի հունիսի 21-ին:
2
Տե՜ս Պետրոսյան Գ. Վ., Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք
(հատուկ մաս) | ԵՊՀ, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2015, էջ 225։
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յուն չունի այնպիսի հաստիքային միավոր, որտեղ նախկինում աշխատել է աշխատողը, և առկա չէ աշխատողի մաuնագիտական պատրաuտվածությանը, որակավորմանը, առողջական վիճակին համապատաuխան այլ աշխատանք: Մասնավորապես, Վճռաբեկ դատարանը, արձանագրելով, որ Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքում աշխատողներ Անաստաս Գիշյանի և Նորայր Եղիկյանի նախկին հաստիքային միավորները գոյություն չունեն, իսկ գործող գյուղական
մոդեռնիզացված անալոգային կոորդինատային կայանների սպասարկման համար
նախկին աշխատակիցների անհրաժեշտությունը չլինելու, ինչպես նաև չսպասարկվող կայանները կարիքն առաջանալու դեպքում կայանային խմբի ղեկավարի և
ճարտարագետի կողմից սպասարկվելու պայմաններում, գործատուի մոտ բացակայում են նաև նրանց մաuնագիտական պատրաuտվածությանը, որակավորմանը,
առողջական վիճակին համապատաuխան այլ աշխատանքներ, իսկ հայցվորները
չեն ապացուցել, որ Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքում իրենց
նախկին հաստիքային միավորի գոյություն ունենալու, ինչպես նաև ընկերությունում
իրենց մասնագիտական պատրաստվածությանը, որակավորմանը, առողջական
վիճակին համապատասխան այլ աշխատանք լինելու փաստերը, գտել է, որ հայցվորների հետ աշխատանքային պայմանագրերը լուծվել են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի
(ներկայիս գործող խմբագրությամբ նույն հոդվածի նույն մասի 2-րդ կետի) և 3-րդ
մասի պահանջների պահպանմամբ1:
Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանը, մեկ այլ՝ 2007 թ. մարտի 30-ի թիվ 3-496(ՎԴ) քաղաքացիական գործով կայացրած որոշմամբ անդրադառնալով այն հարցին, թե արդյոք դատարանը պետք է վերականգնի աշխատողին իր նախկին պաշտոնում այն դեպքում, երբ ընկերության գործող վարչակազմակերպական կառուցվածքում գոյություն չունի այնպիսի հաստիքային միավոր, որտեղ նախկինում աշխատել է հայցվորը, դիրքորոշում է հայտնել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ
մասում նշված` աշխատողին աշխատանքում չվերականգնելու հիմքի առկայության
պայմաններում դատարանը ընկերության վրա չի կարող դնել այնպիսի պարտավորություն, որի փաստացի կատարումն օբյեկտիվորեն անհնար է, և նման դեպքերում
դատարանի կողմից վերը նշված հոդվածը չկիրառելը կհանգեցնի գործատուի համար լրացուցիչ պարտավորության` ստեղծելու կառուցվածքային նոր միավոր, նոր
հաստիք, իսկ նման պարտավորության սահմանումը կհանգեցնի գործատուի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության` իրավաբանական անձանց
նկատմամբ կիրառելի երաշխիքային նորմերի և օրենքով նախատեսված իրավունքների սահմանափակմանը: Նշվել է նաև, որ այդ իսկ նպատակով օրենսդիրը
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2րդ մասով սահմանել է աշխատանքում չվերականգնելու գործատուի իրավական
հնարավորությունը` վերապահելով դատարանին այդ վարքագծի իրավաչափության գնահատման իրավասություն` որոշելու տնտեսական, տեխնոլոգիական, կազմակերպչական կամ այլ պատճառներով կամ գործատուի և աշխատողի հետագա
աշխատանքային հարաբերությունների վերականգնման անհնարինությունը կոնկրետ գործի փաստերից ելնելով2:
Վերահաստատելով վերը նշված իրավական դիրքորոշումները՝ Վճռաբեկ դատարանն անհրաժեշտ է համարել անդրադառնալ Օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 11

Տե՜ս Անաստաս Գիշյանը, Նորայր Եղիկյանն ընդդեմ ՙԱրմենՏել՚ ՓԲԸ-ի թիվ
ԵԱՔԴ/0605/02/08 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2009 թվականի
նոյեմբերի 6-ի որոշումը:
2
Տե՜ս Զոյա Ծատուրյանն ընդդեմ ԱրմենՏել ՓԲԸ-ի թիվ 3-496(ՎԴ) քաղաքացիական
գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2007 թվականի մարտի 30-ի որոշումը:
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ին մասի 2-րդ կետի հիմքով աշխատանքային պայմանագիրը գործատուի նախաձեռնությամբ լուծված լինելու դեպքում Օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ մասով
նախատեսված կարգով աշխատանքում վերականգնելու առանձնահատկություններին` արձանագրելով, որ`
1. ոչ բոլոր դեպքերում է, որ առանց օրինական հիմքերի կամ օրենսդրությամբ
սահմանված կարգի խախտումով աշխատանքի պայմանները փոփոխելը, աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելը կարող են հիմք հանդիսանալ
աշխատողին նախկին աշխատանքում վերականգնելու համար.
2. այդ կանոնից բացառություն է այն դեպքը, երբ Օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի
2-րդ մասը դատարանին իրավունք է վերապահում անգամ վերը նշված խախտումների փաստը հաստատված համարելու պայմաններում աշխատողին չվերականգնել նախկին աշխատանքում, եթե դա անհնարին է նաև տնտեսական, տեխնոլոգիական, կազմակերպչական պատճառներով: Այս դեպքում նախկին աշխատանքում վերականգնելու փոխարեն դատարանը գործատուին պարտավորեցնում է
հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար աշխատողին
վճարել հատուցում` նրա միջին աշխատավարձի չափով, մինչև դատարանի վճիռն
օրինական ուժի մեջ մտնելը, և աշխատողին աշխատանքում չվերականգնելու դիմաց հատուցում` ոչ պակաս, քան միջին աշխատավարձի, բայց ոչ ավելի, քան միջին աշխատավարձի տասներկուապատիկի չափով.
3. Օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ մասում խոսքը միայն նախկին աշխատանքում վերականգնվելու մասին է, այսինքն` այն աշխատանքում, որն աշխատողը հրամանի կամ աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա կատարել է աշխատանքից ազատվելու հրամանն արձակելու պահի դրությամբ:
Համաձայնվելով վերոնշյալ դիրքորոշմանը, այնուամենայնիվ, ավելորդ չենք
համարում փաստել, որ պրակտիկայում քիչ չեն լինում այնպիսի դեպքեր, երբ գործատուի մոտ իրականում լինում է աշխատողի մասնագիտական պատրաստվածությանը, որակավորմանը, առողջական վիճակին համապատասխան այլ աշխատանք, սակայն վերջինս ինչ-ինչ պատճառներով չի առաջարկում տվյալ աշխատանքը աշխատողին:
Նման պայմաններում, մեր կարծիքով, դատարանը պետք է առաջնորդվի աշխատանքային իրավունքի կարևոր սկզբունքներից մեկով՝ աշխատանքային հարաբերությունների կայունության սկզբունքով, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը,
որ Օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ մասում օրենսդիրն օգտագործել է «աշխատանքային հարաբերությունների վերականգնման անհնարինություն» հասկացությունը, որը չի կարելի լրիվ նույնացնել «նախկին աշխատանքում վերականգնում»
արտահայտության հետ1:
Վերոգրյալով պայմանավորված՝ կարծում ենք, որ այն դեպքերում, երբ աշխատողի հաստիքը վերացել է, սակայն բավարար ապացույցների հիման վրա հաստատված է համարվում, որ գործատուի մոտ առկա է աշխատողի մասնագիտական պատրաստվածությանը, որակավորմանը, առողջական վիճակին համապատասխան այլ աշխատանք, դատարանին պետք է իրավունք վերապահել աշխատողին վերականգնել ոչ թե իր նախկին աշխատանքում (որն արդեն անհնար է), այլ
գործատուի մոտ առկա աշխատողի մասնագիտական պատրաստվածությանը, որակավորմանը, առողջական վիճակին համապատասխան այլ աշխատանքում:

1

Տե՜ս Պետրոսյան Գ. Վ., Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք
(հատուկ մաս) | ԵՊՀ, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2015, էջ 251։
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РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В СВЯЗИ С
СОКРАЩЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА
РАБОТНИКОВ
Искуи Оганнисян
Аспирант кафедры гражданского процесса ЕГУ
_________________________________

Одним из оснований расторжения трудового договора по инициативе
работодателя является сокращение численности или штата работников
организации. Актуальность исследования в основном обусловлена ситуацией,
которая царит на рынке труда, а также необходимостью проведения
законодательных изменений и дополнений. В научной статье были изучены
случаи прекращения трудового договора на данном основании, были выявлены
проблемы и были предложены соответствующие решения.

RESCISSION OF AN EMPLOYMENT CONTRACT ON THE
INITIATIVE OF THE EMPLOYER IN CASE OF THE
REDUCTION OF THE NUMBER OF EMPLOYEES AND/OR
STAFF POSITIONS
Iskuhi Hovhannisyan
PhD Student at the YSU Chair of Civil Procedure
______________________________

The reduction of the number of employees and/or staff positions is one of the
grounds for rescission of an employment contract on the initiative of the employer. The
scientific article is devoted to the study of the mentioned ground and aims to review
existing issues and legal gaps and come up with respective solutions. The relevance
of the study is basically determined by the existing situation in the labour market as
well as the need for legislative supplements and amendments.
Բանալի բառեր – աշխատող, գործատու, աշխատանքային պայմանագիր,
աշխատանքային պայմանագրի լուծում, հաստիքների կրճատում, աշխատողների
թվաքանակի կրճատում
Ключевые слова: рабочий, работодатель, соглашение, прекращения трудового
договора, сокращение численности или штата работников
Key words: worker, employer, employment contract, termination of the employment
contract, reduction of employees
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Պետություն և իրավունք

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՆՏԵԳՐԱՑԻՈՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
Գրիգոր Չոբանյան
ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________________

Միջազգային հարաբերությունների ամբողջ համակարգում արդեն մի քանի
տասնամյակ տեղի են ունենում լրջագույն փոփոխություններ, որոնք լրացուցիչ նախապայմաններ են ստեղծում ինտեգրացիոն միավորումների ստեղծման և զարգացման համար: Առաջանում է տնտեսական, իրավական, տեղեկատվական ավելի կուռ միասնական հարթակի անհրաժեշտություն: Ներկայումս աշխարհում գործում են ավելի քան 291 տարածաշրջանային տնտեսական համաձայնագրեր1:
Սակայն մինչ ներկայիս ինտեգրացիոն գործընթացներին անդրադարձ կատարելը հարկ է հասկանալ, թե որոնք էին ինտեգրացիոն գործընթացների նախապայմանները:
Պետությունները, լինելով միջազգային իրավունքի հիմնական սուբյեկտներ,
երկար ժամանակ կարևոր դեր էին խաղում (և շարունակում են խաղալ) միջազգային հարաբերությունների կարգավորման գործում՝ ձևավորելով միջազգային սովորույթներ և կնքելով երկկողմ համաձայնագրեր: Բայց 19-րդ դարի արդյունաբերական հեղափոխությունն էական մարտահրավեր նետեց այս ամենին2: Սովորույթները և պայմանագրերն այլևս ի վիճակի չէին կարգավորելու նոր ժամանակաշրջանի
առաջադրած խնդիրները, և պետությունները սկսեցին կնքել նոր` բազմակողմ պայմանագրեր, ինչն էլ նպաստեց առաջին միջազգային կազմակերպությունների
(հայտնի որպես միջազգային ադմինիստրատիվ միավորներ) ձևավորմանը: Սրանք
առաջին ոչ քաղաքական բնույթի միջազգային կազմակերպություններն էին («Միջազգային հեռագրական միությունը» (1865թ.), «Համաշխարհային փոստային
միությունը» (1874թ.), «Արդյունաբերական սեփականության պահպանության միությունը» (1883թ.), «Մաքսային սակագների հրապարակման միջազգային միությունը»
(1890թ.), «Երկաթուղիների միջազգային միությունը» (1886թ.) և այլն):
Միջազգային ադմինիստրատիվ միությունների հիմնումը շատ կարևոր էր միջազգային իրավունքի զարգացման համար, քանզի պետությունները առաջին անգամ, իրացնելով իրենց ինքնիշխան լիազորությունները, ստեղծեցին միջկառավարական միջազգային գործակալություններ 3 : Սա աստիճանաբար հանգեցրեց միջազգային իրավունքում ընդհանուր բնույթի նոր կանոնների ձևավորմանը, որոնք
կարգավորում էին միջկառավարական կառույցների գործունեության առանձին ասպեկտները4: Արդյունքում միջազգային կազմակերպությունները դարձան ոչ միայն
1

Տե´ս Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության տվյալների առցանց բազա, հասանելի
է` (02.02.2019թ.) https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm:
2
Տե´ս Klučka, J., Elbert, Ľ.: Rеgionalism and Its Contribution to General Intеrnational Law.
Košice: UPJŠ in Košicе, 2015, էջ 13:
3
Ավելի մանրամասն տե´ս Hobza, A., U vod do mezinarodní ho pravamí rove ho, Part II.
Prague, 1935, էջ 454 – 467:
4
Քննարկումների արդյունքում միջազգային իրավունքում առաջ եկան նոր հիմնահարցեր,
որոնցից շատերը 1970-1980-ականներին դարձան Միջազգային իրավունքի հանձնաժողովի
կոդիֆիկացիայի արդյունք:
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օգտակար, այլև միջազգային համայնքի և միջազգային իրավունքի ճարտարապետության անփոխարինելի մասը1:
Երկորդ համաշխարհայինից սկսած՝ միջազգային տնտեսական ինտեգրացիան
համարվում է ազգային տնտեսության զարգացման կարևորագույն գործոններից
մեկը2: Պատահական չէ, որ հենց պատերազմից հետո հիմնվեցին այնպիսի մասնագիտացված գործակալություններ, ինչպիսիք են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) (1945թ.), Արժույթի միջազգային հիմնադրամը (1945թ.), Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկը (ՎԶՄԲ/IBRD) (1945թ.), Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի ծառայությունը (ICAO) (1947թ.) և այլն: ԱՀԿ-ն
դարձավ հենց այն կառույցներից մեկը, որը սկսեց լիազորություններ իրականացնել
ազատ առևտրի տարածաշրջանների ու մաքսային միությունների հսկողության ուղղությամբ:
«Ինտեգրացիա» տերմինը (լատիներեն` integrationem) նշանակում է մասերի
միավորում և ամբողջացում 3 , ինչպես նաև փոխազդեությունների գործընթաց 4 :
Սրանից ելնելով` միջազգային տնտեսական ինտեգրացիա ասելով հասկանում են
մի կողմից` միացման գործընթաց, իսկ մյուս կողմից` այս գործընթացքում պետությունների փոխազդեցությունը: Ինտեգրացիան ենթադրում է նաև որոշակի փոխհամաձայնության առկայություն, որը համարվում էր ինտեգրացիայի առաջնային պայմաններից մեկը5:
Ինտեգրացիան պայմանականորեն կարող է բաժանվել հետևյալ տարբեր տեսակների՝ սոցիալական, քաղաքական, իրավական և տնտեսական: Սոցիալական
ինտեգրացիան ներառում է սոցիալական խմբերի միավորում, ինչն իր ազդեցությունն ունի քաղաքական և տնտեսական ինտեգրացիայի վրա6:
Իրավական համակարգերի փոխազդեցությունը և փոխներթամանցումը ինտեգրացիոն գործընթացում կարելի է համարել իրավական ինտեգրացիա: Իրավական ինտեգրացիոն գործընթացն ունի բարդ բնույթ և կարելի է պայմանականորեն
բաժանել հետևյալ փուլերի. 1) միջազգային իրավական համակարգերի խորացված
փոխգործակցություն և համաձայնեցում, 2) ազգային իրավական համակարգերի
մերձեցում միջազգայինին` ներպետական օրենսդրությունն այդ իրավական համակարգին հարմարեցնելու միջոցով, 3) ազգային իրավական համակարգի ներթափանցումը միջազգային համակարգ7:

1

Ներկայումս գոյություն ունեն միջկառավարական տարածաշրջանային և ունիվերսալ ավելի
քան 900 կազմակերպություններ:
2
Տե´ս Stеfаn A. Riеsеnfеld, Legаl Systеms of Rеgiоnаl Ecоnomic Intеgrаtion, 22 Am. J. Cоmp.
L. 415, 1974, էջ 415:
3
Տե´ս WEBSTER'S THIRD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY 1174 (P. Gove ed. 1967):
4
Հասնանելի է (02.02.2019թ.)` https://www.dictionary.com/browse/integration:
5
Տե´ս Siotis, The Secretariat of the United Nations Economic Commission for Europe and
European Economic Integration: The First Ten Years, 19 INT'L ORGANIZATION, 1965, էջ 177,
178:
6
Տե´ս Balassa, B., The Theory of Economic Integration. Richard D. Irwin. Home-wood, Illinois,
1961, էջ 2:
7
Զգալի թվով միջազգային կազմակերպություններ, որոնք, մասնավորապես, գործում են միջազգային մասնավոր իրավունքի ոլորտում (Հաագայի կոնֆերանս, ԱՀԿ, ՄԱԿ-ի Առևտրի և
զարգացման համաժողով, ՅՈՒՆԿԹԱԴ (անգլ.՝ United Nations Conferenceon Tradeand
Development, UNCTAD) և այլն), աշխատում են ի նկատի ունենալ ազգային օրենսդրությունների առանձնահատկությունները` օգտագործելով վիճելի իրավիճակներում իրավական վեճերի կոլիզիոն կարգավորումները, որտեղ նյութական նորմերը գերիշխում են, իսկ
կոլիզիոն մեթոդները օգտագործվում են խնդիրների լուծման սուբսիդիար մեխանիզմ:
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Տնտեսական ինտեգրացիան երբեմն մեկնաբանվում է իբրև միավորում`
տնտեսական հավասար հնարավորությունների ապահովման համար 1 : Տնտեսական ինտեգրացիան սովորաբար բնութագրվում է որպես միջազգային տնտեսական համակարգում փոխգործակցության մի գործընթաց, որի շրջանակներում
կարող են ազատորեն շրջանառվել աշխատանքներ, ծառայություններ, աշխատուժ
և կապիտալ 2 : Այն ոչ միայն ապահովում է տնտեսությունների մերձեցումը, այլև
տնտեսական խնդիրների համատեղ լուծման համար իրավական մեխանիզմների
ստեղծումը: Այսպես, տնտեսական ինտեգրացիան կարելի է արտահայտել հետևյալ
տարրերով.

- տարբեր պետությունների ազգային տնտեսությունների միջև համագործակցությունները՝ դրանց ամբողջական կամ մասնակի նույնականացմամբ,
- այդ պետությունների միջև ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի,
աշխատուժի շարժի խոչընդոտների վերացմամբ,
- պետություններից յուրաքանչյուրի շուկաների մերձեցմամբ` մեկ ընդհանուր
շուկա ստեղծելու նպատակով,
- յուրաքանչյուր ազգային տնտեսությունում օտարերկրյա գործընկերների
նկատմամբ այս կամ այն խտրականության ձևի բացակայությամբ և այլն3:
Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացն ունի հետևյալ առանձնահատկությունները.
1. ինտեգրացիոն գործընթացն իրականացնում են պետությունները, որոնք
շահագրգռված են առավել սերտ համագործակցութամբ, և հետևաբար` այն կրում է
նպատակային բնույթ,
2. առանձնանում է միջպետական ինստիտուցիոնալ կառույցների ստեղծմամբ, ինչի շնորհիվ անդամ պետություններն իրենց իրավասությունների որոշակի
շրջանակ փոխանցում են այդ կառույցներին,
3. լինելով միջպետական գործընթաց՝ այն տրամադրում է միջազգային-իրավական գործիքներ,
4. տնտեսական ոլորտում տրամադրում է ազգային օրենսդրությունների ունիֆիկացիա և համապատասխան իրավական ընդհանուր հարթակի ստեղծումը,
5. որոշակի հարթակի շրջանակներում գործում են ընդհանուր իրավական
նորմեր, որոնք կարգավորում են ինտեգրացիոն միավորման անդամ պետությունների տնտեսական գործունեության առանձին ասպեկտներ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի կերպով անդրադառնում են ֆիզիկական և իրավաբանական այն անձանց, պետություններին, որոնք ներգրավված են ինտեգրացիոն գործընթացում,
6. տնտեսական ինտեգրացիան հանգեցնում է ինստիտուցիոնալ համակարգի
ստեղծման, որը կոչված է միջազգային տնտեսական իրավունքի նորմերի հիման
վրա կարգավորելու տնտեսական ոլորտում միջպետական հարաբերությունների
մերձեցումը4,
7. հանդիսանում է երրորդ պետությունների նկատմամբ առևտրատնտեսական, ադմինիստրատիվ և այլ սահմանափակումների իրականացուման պատճառ:
1

Տե´ս G. Myrdаl, An Intеrnational Economy, Lоndоn, 1956, էջ 11:
Տե´ս McCarthy, D., International Economic Integration in Historical Perspective. London:
Routledge, 2006, էջ 95:
3
Տե´ս Владимирова И.Г., Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия, //
“Менеджмент в России и за рубежом”. 2001:
4
Տե´ս
Рыжов В.Б., Международно-правовые модели региональной экономической
интеграции (Европейский Союз, МЕРКОСУР, ЕврАзЭC), // ՙМeждународное публичное и
частное право՚, 2006, էջ 27:
2

Государство и право
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Հարկ է ընդգծել, որ նշված առանձնահատկությունների աստիճանը փոփոխական է` կախված ինտեգրացիոն միավորման բնույթից: Պետությունների տնտեսական համագործակցության ձևերի առանձնահատկությունները արտացոլված են միջազգային պայմանագրերի բովանդակություններում, որոնք հենք են դառնում
նշված համագործակցությունների համար: Միջազգային տնտեսկան համագործակցության պայմանագրերը իրականացնում են կարգավորիչ գործառույթ ոչ միայն
միջպետական կապերի, այլև ինտեգրացիոն միության անդամ պետությունների
ներտնտեսական գործուներության համար: Տնտեսական ինտեգրման մասին պայմանագրերը կարգավորում են միջազգային տնտեսական հարաբերությունները առանձնահատուկ ինստիտուցիոնալ մեխանիզմի` տնտեսական ինտեգրացիոն միավորման, հիմնման միջոցով: Դրանով հանդերձ՝ միջազգային ինտեգրման մասին
պայմանագիրը, որպես կանոն, հանդես է գալիս որպես հիմնադիր ակտ տվյալ միավորման համար: Եվ սրանով էլ առանձնանում է երկու պայմանագրերի միջև
կարևորագույն տարբերություններից մեկը, որոնց միջոցով կազմավորվում են միջազգային տնտեսական համագործակցությունը և ինտեգրացիոն միավորումը:
Տնտեսական ինտեգրացիան իրականացվում է երկու ուղղություններով՝ գլոբալիզացման և տարածաշրջայնացման:
Գլոբալիզացիան միջազգային տնտեսության մասնակիցների փոխհարաբերությունների համապարփակ համակարգի ձևավորման գործընթաց է: Իր «Միջազգային կազմակերպությունների իրավաչափությունը» գրքի նախաբանում Վեիհո
Հեիսկանեն ներկայացնում է գլոբալիզացիայի հասկացությունը` որպես ապագաղութացման, սառը պատերազմի ավարտի, գլոբալ էություն ունեցող տարբեր՝ սոցիալական, միջավայրի և հանրային առողջության տարբեր խնդիրների գիտակցումը, անթիվ-անհամար հասարակական կազմակերպությունների առաջացումը, ինտերնետի տարածումը, գլոբալ տնտեսության փոփոխությունները և լրատվամիջոցների շուկան1:
Գլոբալիզացման գործընթացների ակունքներն ունեն խորը պատմական արմատներ: Սակայն հենց քսաներորդ դարավերջում առաջ եկան այնպիսի ծավալներով գլոբալ խնդիրներ, որոնց անհնարին էր երկարաժամկետ լուծում տալ տվյալ
ժամանակաշրջանին հատուկ ազգային-պետական սահմանափակ մեխանիզմներով:
Հայտնի են գլոբալիզացիոն գործընթացների ազդեցության տակ ստեղծված
ինստիտուտներ, որոնք ուղղված են ունիվերսալ մակարդակում կարգավորիչ գործառույթներ իրականացնելու: Դրանք են՝ ՄԱԿ-ը, Բրետոն Վուդի հաստատությունները, որոնք զբաղված են գլոբալ ֆինանսական խնդիրների լուծմամբ, «Մեծ ութնյակ»-ը, ավելի ուշ` «Քսանյակը», որոնցում պետությունները միավորվել են` կրիտիկական գլոբալ խնդիրների կառավարումը համակարգելու համար: Միևնույն ժամանակ, այս կազմավորումները շատ դեպքերում չեն կարող պետությունների համար
պարտադիր որոշումներ կայացնել և ի զորու չեն ղեկավարել գլոբալ գործընթացները թե´ իրավական և թե´ ոչ իրավական մեխանիզմների միջոցով2:
Գլոբալիզացիոն գործընթացների արդյունքում, սակայն, մեկ տնտեսական և
քաղաքական համակարգ ստեղծելու փոխարեն երբեմն առանձնացվում և բևեռացվում են մայրցամաքներ3: Այս համատեքստում կարծիքներ են հնչում, որ գլոբալի-

1

Տե´ս J. M. Coicаud & V. Hеiskаnеn, Thе Lеgitimаcy of Intеrnаtionаl Orgаnizаtiоns, UNUP,
2001, էջ lff.
2
Տե´ս Alеksаndrа Piаtkоwskа, Glоbalizаtion аnd thе Functiоning of Intеrnаtional Оrganizatiоns,
12 Pоl. Q. Int'lAff. 58, 2003, էջ 59:
3
Տե´ս "Human Development Report 1999. Globalization with a Human Face," Annual Report
2001; "Partnership to Fight Poverty," հասանելի է` www.undp.org.execbrd/index.htm:
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Պետություն և իրավունք

զացիոն գործընթացներ կարգավորելու համար անհրաժեշտ են վերազգային որոշակի մեխանիզմներ, ինչպիսին կարող է լինել գլոբալ կառավարումը և այլն1:
ԱՀԿ-ն իր 1996թ. տարեկան զեկույցում մայրցամաքային ազատ առևտրի համաձայնագրերի վերաբերյալ նշեց հաճախ հանդիպող երկու մտահոգությունները`
համաշխարհային առևտրային համակարգի մասնատումը և «քաղաքական
իմպուլսի անցումը բազմակողմանիությունից ռեգիոնալիզմի»2: Ուրուգվայի շրջանի
(Uruguay Round) ամփոփումը և 1995թ. ԱՀԿ հիմնումը նաև խթանեցին տնտեսական ռեգիոնալիզմը: Սրան հաջորդող մի շարք իրադարձություններ էլ դրդեցին
ԱՄՆ-ին ձևավորելու NAFTA-ն, քանի որ տարածաշրջանային մակարդակում ավելի
հեշտ էր գտնել ընդհանուր մոտեցում իրավունքին ու տնտեսական գործունեությանը և ձևավորել կանոններ` կառավարելու այլ պետությունների շուկաներ մուտքը3:
Ռեգիոնալիզմը կարող է բնութագրվել որպես գլոբալիզմի հակակշիռ: Այն կարող է դիտարկվել որպես մի մեխանիզմ, որը պաշտպանում է և միևնույն ժամանակ
հարստացնում է տեղական/ռեգիոնալ ինքնությունը և արժեքը, որը կարող է լուծարվել գլոբալիզացման գործընթացով4:
Ռեգիոնալիզմը կարող է միջազգային տնտեսական ինտեգրացման վրա ունենալ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական5 հետևանքներ: Դրական արդյունքներից կարող են լինել, մասնավորապես, փոխճանաչման համաձայնագրերը: Մինչդեռ, ռեգիոնալիզմի խտրական բնույթը կարող է նաև առևտուրը խաթարող
հետևանքներ ունենալ:
Պետությունների ինտեգրացիոն փոխհարաբերակցության կարգավորման ոլորտում (սոցիալական և տնտեսական գործոններին զուգընթաց)կարևոր դեր է
խաղում ինքնին իրավունքը6: Միջազգային իրավունքին տրվում է գերիշխող դեր`
համակարգելու միջազգային իրավունքի սուբյեկտների վարքագիծը միջազգային
տնտեսական հարաբերությունների ոլորտում:
Կարելի է առանձնացնել առնվազն չորս մեխանիզմներ, որոնցով միջազգային
իրավունքն ակտիվորեն օժանդակում է միջազգային տնտեսական համագործակցության ստեղծմանը: Առաջին, իրավունքը կարող է հիմք ստեղծել կենտրոնացված
տնտեսական պլանավորման համար7: Երկրորդ, միջազգային իրավունքը կարող է
կարգավորել տնտեսական ինտեգրացիան` պաշտպանելով նաև ներպետական
շահերը8: Երրորդ, միջազգային իրավունքը կարող է վերացնել միջազգային առևտրի ներպետական խոչընդոտները9: Վերջապես, միջազգային կոմերցիոն իրավուն-

1

Տե´ս Jоеl P. Trаchtmаn, The Futurеоf Intеrnаtiоnаl Lаw Glоbаl Govеrnmеnt, Tufts Univеrsity,
Thе Flеtcher Schоol, 2014.
2
Տե´ս WTO, Annual Report 1996, Vol. 1 at 141:
3
Տե´ս Rocznik Strategiczny 2001/2002. – Warszawa: Scholar, 2002, p. 57.
4
Տե´ս Alеksаndrа Piаtkоwska, GlоbalizаtionаndthеFunctiоning of Intеrnationаl Orgаnizаtions, 12
Pоl. Q. Int'l Aff. 58 (2003), էջ 64:
5
Տե´ս Peter Pаssеll, Trаde Pаcts by Rеgiоns: Not the Еlixirаs Advеrtisеd, Wаll St. J., Feb. 4,
1997, at D1:
6
Տե´ս Тихомиров Ю.А., Государство на рубеже столетий, Государство и право, 1997, էջ
30:
7
Տե´ս David A. Funk, From International Laws to International Economic Community Law, 4
Case W. Res. J. Int'l L. 3, 1971, հասանելի է` https://scholarlycommons.law.case.edu/
jil/vol4/iss1/2, էջ16:
8
Տե´ս նույնը:
9
Տե´ս Cоndliffе, J. В., ThеCоmmеrcеоfNаtions, publishеd by Nоrton, Nеw York, 1950, էջ 11131:
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քը կարող է զարգացող միջազգային իրավունքում ապահովել լրացուցիչ ընդհանուր կանոններ1:
Ինչպես արդեն նշեցինք, միջազգային առևտուրը տնտեսական ինտեգրացիոն
գործընթացների կարևորագույն հիմքերից մեկն է, հետևաբար նաև՝ միջազգային իրավունքի զարգացման կարևոր գործոն: Միջազգային առևտուրը ի սկզբանե կարգավորվում էր առևտրի սովորույթներով և որոշակի սկզբունքներով: Առևտրային
հարաբերությունների հիմք էին նաև երկկողմ պայմանագրերը: Սակայն դրանք չէին
կարգավորվում միջազգային-իրավական այլ մեխանիզմներով:
Անգամ Ազգերի լիգայի հիմնադիր փաստաթղթում անդրադարձ չէր կատարվել
տնտեսական և սոցիալական ոլորտներին վերաբերող իրավասություններին: Այնուամենայնիվ, Ազգերի լիգայի դաշնագրի 24-րդ հոդվածը նշում էր, որ միջազգային բոլոր բյուրոները, որոնք հիմնվել են կոլեկտիվ պայմանագրերով, պետք է
դրվեն Ազգերի լիգայի ղեկավարման ներքո, եթե այդ պայմանագրի կողմերը համաձայնվել են2: Դաշնագրի դրույթները, այնուամենայնիվ, չիրականացվեցին գործնականում, և միջազգային ադմինիստրատիվ միությունները շարունակեցին անկախ
գործել մինչև Ազգերի լիգայի գոյության ավարտը:
Ժամանակակից միջազգային տնտեսական իրավունքի ոլորտում կազմակերպությունների հիմքերը դրվեցին 1944թ.-ին Բրետոն-Վուդի համաձայնագրով: Այս
համաձայնագիրը բխեց Երկրորդ համաշխարհայինի հետևանքները վերացնելու
ցանկությունից և որպես վերջնական նպատակ սահմանեց համաշխարհային նոր
տնտեսական կարգի հիմնումը: Բրետոնվուդյան համակարգը կյանքի կոչեց միջազգային տնտեսական իրավունքում մեծ կարևորություն ունեցող երեք միջազգային
կազմակերպությունների: Դրանք էին` Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ / WTO) (որը ժառանգորդն էր Առևտրի և Սակագների ընդհանուր համաձայնագրի (GATT)), Արժույթի միջազգային հիմնադրամը (ԱՄՀ / IMF), Համաշխարհային բանկի խումբը (The World Bank Group):
Միջազգային տնտեսական համագործակցության հիմքը, ըստ էության, դրվեց
ՄԱԿ-ի կանոնադրության 1-ին հոդվածի երրորդ կետում, որը, ի թիվս այլոց, որպես
ՄԱԿ-ի նպատակներից մեկը սահմանում է տնտեսական բնույթի միջազգային
խնդիրների լուծման համար միջազգային համագործակցության իրականացումը 3 :
Պետությունների տնտեսական համագործակցության միջազգային-իրավական
կարգավորումը այս համընդհանուր փաստաթղթից սկսեց անցում կատարել դեպի
բազմակողմ պայմանագրեր (ունիվերսալ և տարածաշրջանային), ինչպես նաև դեպի ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ` միջազգային կազմակերպություններ և դրան
զուգահեռ` ինտեգրացիոն միավորումներ:
Անդրադառնալով ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ արտացոլված դրույթներին՝ հարկ
է մեջբերել կանոնադրության 55-րդ հոդվածը, որտեղ նշվում է, որ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը նպաստում է տնտեսական, սոցիալական, առողջապահական և համանման հարցերի լուծմանը4, և կազմակերպության բոլոր անդամները
պարտավորվում են ձեռնարկել համատեղ և ինքնուրույն գործողություններ՝ կազմակերպության հետ համագործակցելով՝ 55-րդ հոդվածում նշված նպատակներին
հասնելու համար։ Կանոնադրության համաձայն` այս նպատակներին հասնելու ճանապարհներից մեկը առանձին միջազգային գործակալությունների հետ համագոր1

Տե´ս Rbpkе, Еconomic Оrder and Intеrnational Lаw, 86 Hague Acad. Recueildes Cours, 1954,
էջ 203, 218:
2
The Covenant of the League of Nations, Art.24, հասանելի է՝ http://avalon.law.yale.edu/
20th_century/leagcov.asp:
3
ՄԱԿ-ի կանոնադրություն, հոդված 1, 2-րդ կետ:
4
ՄԱԿ-ի կանոնադրություն, 55-րդ հոդված:
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ծակցությունն է, որտեղ ՄԱԿ-ը ներկայացվում է Տնտեսական և սոցիալական
խորհրդի կողմից: ՄԱԿ-ի կանոնադրության 57-րդ հոդվածի համաձայն` զանազան
մասնագիտացված հաստատությունները, որոնք ստեղծվում են միջկառավարական համաձայնություններով և իրենց հիմնադիր փաստաթղթերում սահմանված միջազգային լայն պարտավորություններ ունեն տնտեսական, սոցիալական, մշակութային, կրթական, առողջապահության և համանման ոլորտներում, ՄԱԿ-ի հետ կապի մեջ կմտնեն՝ համաձայն 63-րդ հոդվածի դրույթների1:
Բացի ՄԱԿ-ի կանոնադրությունից, տնտեսական համագործակցության ընդհանուր դրույթներն ու սկզբունքներն ամրագրված են, մասնավորապես, միջազգային
կազմակերպությունների հետևյալ որոշումներում ու բանաձևերում.

- Միավորված ազգերի կազմակերպության առևտրիեւ զարգացման կոնֆերանսում (UNCTAD) 1964թ.-ին ընդունված միջազգային առևտրային հարաբերությունները և առևտրային քաղաքականությունը սահմանող սկզբունքներում,
-

1974թ. Նոր տնտեսական կարգ սահմանելու մասին հռչակագրում,

1974թ. Պետությունների տնտեսական իրավունքների ու պարտականությունների խարտիայում,

- ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1985թ. «Միջազգային տնտեսական անվտանգության մասին» բանաձևում:
Առաջին բազմակողմ պայմանագիրը, որը կարգավորում է միջազգային առևտուրը Առևտրի և Սակագների ընդհանուր համաձայնգիրն է (GATT), որում կազմավորվեցին այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա կառուցվում են ազգային, արտոնյալ ռեժիմի և առավել բարենպաստ ռեժիմների հարաբերությունները ինտեգրացիոն գործընթացում:
Ինտեգրացիոն միավորումների շրջանակներում համագործակցությունը կառուցված է նաև պետությունների միջև բարեկամական հարաբերություններին և համագործակցությանը վերաբերող սկզբունքների վրա, որոնք ամրագրված են 1970թ.
Միջազգային իրավունքի սկզբունքների մասին հռչակագրում: Չնայած Հռչակագիրը չի կրում պարտադիր բնույթ, սակայն այն ուղղորդիչ է միջազգային իրավունքի
սուբյեկտների համար, որոնք իրականացնում են համագործակցություն, այդ թվում՝
տնտեսական ոլորտում:
Տնտեսական ինտեգրացիայի իրավաբանորեն պարտադիր միջազգային-իրավական նորմերը (միության մեջ մտնող պետությունների համար) վերաբերում են
տարբեր միավորումների տարածաշրջանային, ինչպես նաև այն պայմանագրերին,
որոնք կնքում են այդ միավորումները:
Հռչակագրային, այն է՝ պարտադիր բնույթ չկրող պայմանագրերից հարկ է նշել
երկու փաստաթղթեր: Առաջինը 1974թ. ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբեայի ընդունած Պետությունների տնտեսական իրավունքների և պարտավորությունների խարտիան է
(այսուհետ՝ Խարտիա), իսկ երկրորդը Միջազգային տնտեսական նոր կարգի սահմանման մասին հռչակագիրը (New International Economic Order (NIEO)) (այսուհետ՝
Հռչակագիր): Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների վերաբերյալ դրանցում կիրառվում են այնպիսի ձևակերպումներ, ինչպիսիք են «պետությունն իրավունք ունի», «պետությունները պարտավոր են»2: Կարելի է ասել, որ չնայած այսպիսի ձևակերպումներին՝ Խարտիան և Հռչակագիրը չդիտարկվեցին որպես պարտադիր բնույթ ունեցող փաստաթղթեր: Այնուամենայնիվ, քննարկվող փաստաթղթերում միջազգային-իրավական սկզբունքների և նորմերի ճնշող մեծամասնությու1

ՄԱԿ-ի կանոնադրություն, 57-րդ հոդված:
Տե´ս Resolution adopted by the General Assembly 3281 (XXIX). Charterof Economic
Rightsand Dutiesof States, հասանելի է՝http://www.un-documents.net/a29r3281.htm:

2

Государство и право

133

նը մի կողմից ներկայացնում է միջազգային իրավունքում արդեն գոյություն ունեցող
սկզբունքներ և նորմեր, որոնք արտացոլվել են համապատասխան տնտեսական
պայմանագրերում և համաձայնագրերում, իսկ մյուս կողմից՝ դրանք հստակեցնում
են միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքները, որոնք ներառված են ՄԱԿ-ի
կանոնադրությունում:
Պետությունների տնտեսական իրավունքների և պարտավորությունների
1974թ. խարտիան յուրահատուկ է ինտեգրացիոն հարաբերությունները կարգավորող միջազգային-իրավական մեխանիզմների համատեքստում: Փաստաթղթի 34
հոդվածներից 24-ը արտացոլում է զարգացող երկրների առանձին իրավունքներ,
ինչը չէր կարող չազդել այս փաստաթղթի նկատմամբ այլ պետությունների վերաբերմունքի վրա: Խարտիայի առաջին գլխում ամրագրված սկզբունքների մի մասը
դարձավ կոնվենցիոն նորմեր, օրինակ՝ դեպի ծով ելք չունեցող երկրների համար
դեպի ծով ազատ մուտքի իրավունքի սկզբունքը դարձավ Ծովային իրավունքի մասին 1982թ. կոնվենցիայի նորմ1:
Հարկ է վկայակոչել նաև ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (UNDP) կառավարման
խորհրդի 25.06.1991թ. ընդունած թիվ 91/10 որոշումը, որտեղ անդրադարձ կատարվեց զարգացող երկրների միջև տարածաշրջանային տնտեսական զարգացմանը2: Տնտեսական և սոցիալական խորհրդի 26.06.1991թ. ընդունած թիվ 1991/76
բանաձևը կոչ էր անում միջազգային առևտրի աջակցության նպատակով խթանել
միջտարածաշրջանային համագործակցությունը 3 : ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի
1991թ. դեկտեմբերի 17-ին ընդունած Զարգացող երկրների միջև տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրացիայի թիվ A/RES/46/145 բանաձևում ընդգծվեց սոցիալտնտեսական զարգացումների համար զարգացող երկրների միջև ինտեգրացիոն
գործընթացների կարևորությունը: Նշվեց, որ զարգացող երկրերի միջև տարածաշրջանային ինտեգրմանը պետք է տրվի առանձնակի ուշադրություն4: 1996թ. զեկույցում ԱՀԿ-ը ընդգծեց բաց առևտրի քաքականությունների դերը «գլոբալ տնտեսական անկախության սրնթաց առաջխաղացման» գործում5:
Այսպիսով, կարող ենք հանգել հետևյալին.
• Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացներն այլևս դարձել են
միջազգային հարաբերությունների կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը, որի վկայությունն է այն, որ ներկայումս աշխարհում գործում է ավելի քան 291 տարածաշրջանային տնտեսական համաձայնություններ: Չնայած այս հանգամանքին՝ ներկայումս
գոյություն չունի մեկ ունիվերսալ պայմանագիր, որը կստեղծեր տնտեսական համագործակցության իրավական ընդհանուր բազա:
• Միջազգային տնտեսական հարաբերությունները նախկինում կարգավորվում էին միջպետական պայմանագրերով և սովորույթներով, սակայն տնտեսական
հարաբերությունների զարգացման և արդյունաբերական հեղափոխության շնորհիվ
առաջացավ ինստիտուցիոնալ նոր մեխաիզմների ձևավորման անհրաժեշտություն:
Սա ինքնին հանգեցրեց միջազգային իրավունքում միջազգային տնտեսական ինտեգրացիոն հարաբերությունների կարգավորման ոլորտի իրավունքի զարգացմանը:
1

Տե´ս Ծովային իրավունքի մասին 1982թ. Կոնվենցիա, հոդված 125:
Տե´ս Governing Council of the United Nations Development Programme decision 91/10,
DP/1993/7 (13 May 1993), availableat: http://web.undp.org/execbrd/archives/sessions/gc/
40th1993/DP-1993-7.pdf:
3
Տե´ս EconomicandSocialCouncilresolution 1991/76, A/46/739 (6 December 1991):
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• Քսաներորդ դարի երկրորդ կեսից թափ հավաքող գլոբալիզացիոն գործընթացները հանգեցրին տնտեսական ինտեգրացիոն հարաբերությունների զարգացմանը: Միևնույն ժամանակ, գլոբալիզացիոն գործընթացներն ինքնին չկորողացան երաշխիք դառնալ ընդհանուր տնտեսական մշակույթի ձևավորման համար, իսկ սա
իր հերթին կարևոր պատճառ դարձավ տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացների համար:
• ՄԱԿ-ի կանոնադրության 1-ին հոդվածի երրորդ կետը իրավական լուրջ հենք
դարձավ միջազգային տնտեսական համագործակցության զարգացման համար:
• Առևտրի և Սակագների ընդհանուր համաձայնգիրը (GATT)՝ որպես միջազգային առևտուրը կարգավորող առաջին բազմակողմ պայմանագիր կարևոր ցուցիչ է
միջազգային տնտեսական իրավունքում:
• Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման համար ընդունվեցին մի շարք իրավական մեխանիզմներ, որոնք, չնայած իրենց ոչ պարտադիր
բնույթին, մեծ նշանակություն ունեցած ոլորտի զարգացման համար: Այս մեխանիզմներից են 1970թ. Միջազգային իրավունքի սկզբունքների մասին հռչակագրիրը,
1974թ.Պետությունների տնտեսական իրավունքների և պարտավորությունների խարտիան և Նոր միջազգային տնտեսական կարգի սահմանման մասին հռչակագիրը:
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The article is devoted to the roots of international economic integration. The
article addresses the reasons of the development of international economic integration
processes and discusses the fundamental legal framework, which caused the further
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Статья посвящена истокам международной экономической интеграции. В
статье рассматриваются причины развития международных экономических
интеграционных процессов и обсуждается фундаментальная правовая база, что
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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։

