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ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (ՄԱՍ 2)1
Վարդան Պողոսյան
2013-2015 թթ. Սահմանադրական բարեփոխումների
մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ
_____________________________

Նորա Սարգսյան
ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
_____________________________

Հիմնական իրավունքների անմիջական գործողությունը սահմանադրության
գերակայության համատեքստում
Հիմնական իրավունքների անմիջական գործողության էությունը բացահայտելու համար անհրաժեշտ է նախ պարզել, թե ինչ է իրավունքի և Սահմանադրության
գործողությունն ընդհանրապես:
Ըստ Վ. Ներսեսյանցի՝ իրավունքի գործողությունը դրա իրավաբանական ուժի
դրսևորման բոլոր ձևերի համակցությունն է: Իրավունքի իրավաբանական ուժ ասելով հասկացվում է թե՜ բուն իրավական նորմերի և թե՜ իրավական ակտերի համապարտադրականությունը2: Սահմանադրության գործողությունը սահմանադրության
բոլոր հատկանիշների և որակների դրսևորումն է, որը արտահայտում է սոցիալական սուբյեկտների վարքագծի վրա ներգործելու նրա ունակությունը: Սահմանադրության գործողությունը ենթադրում է սահմանադրության նորմերի իրագործման իրավաբանական հնարավորություն, հասարակական հարաբերությունների վրա
փաստացի ներգործելու ունակություն3: Սահմանադրության իրագործումը սկսվում
է այն ժամանակ, երբ Սահմանադրության նորմի հասցեատերերը փաստացի ցուցաբերում են Սահմանադրությամբ սահմանված վարքագիծը: Խորհրդային և հետխորհրդային երկրների իրավունքի տեսության մեջ առանձնացվում են իրավական
նորմերի իրագործման4 չորս հիմական ձևեր՝ պահպանում, կատարում, օգտագործում և կիրառում: Սակայն այս տարանջատումը սահմանադրական նորմերի պարագայում դիտվում է խիստ պայմանական5:
1

Հոդվածի 1-ին մասը լույս է տեսել «Պետություն և իրավունք» հանդեսի նախորդ համարում։
Տե´ս Վ. Ներսեսյանց, Իրավունքի և պետության տեսություն, Եր., 2001, էջ 238:
3
Տե´ս В. Лучин, Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации, М., 2002, էջ
62:
4
Ըստ Վ. Ներսեսյանցի՝ իրավունքի նորմերի իրագործումն իրավունքի սուբյեկտների վարքագծի համապատասխան ձևերի միջոցով դրանց պահանջների իրականացումն է (Տե´ս Վ.
Ներսեսյանց, նշվ. աշխ., էջ 244): Ըստ Ս. Ալեքսեևի և Վ. Խրոպանյուկի՝ իրավունքի նորմերի
իրագործումն իրավունքի կյանքի կոչումն է, սուբյեկտների փաստացի վարքագծի մեջ իրավական նորմերի բովանդակության մարմնավորումը (Տե´ս С.С. Алексеев, Собрание
сочинений в 10 томах, том 8, М., 2010, էջ 221, Վ. Խրոպանյուկ, Պետության և իրավունքի
տեսություն, Եր., 1997, էջ 306):
5
Տե´ս Б. Эбзеев, Введение в Конституцию России, М., 2015, էջ 144:
2
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Խնդրո առարկայի շրջանակներում մեզ համար հետաքրքրություն է ներկայացնում նշված ձևերից վերջինը՝ կիրառումը, որը սահմանադրական նորմերի կենսագործման առավել նշանակալից ձևերից է1: Խորհրդային և հետխորհրդային երկրների իրավունքի տեսության մեջ այն բնութագրվում է որպես կոնկրետ իրավական
հարցի լուծմանն ուղղված իշխանական անհատական-իրավական գործունեություն, որի արդյունքում կայացվում է անհատական ակտ2: Այլ կերպ ասած՝ կիրառումը իրավական նորմի անհատականացումն է կյանքի կոնկրետ իրավիճակում,
կոնկրետ սուբյեկտի նկատմամբ դրա համար լիազորված սուբյեկտների կողմից և
սահմանված ընթացակարգերի պահպանմամբ: Իրավունքի կիրառումը պետության
և պետական մարմինների բացառիկ իրավասությունն է, որը ենթադրում է իշխանական միջամտություն Սահմանադրության պահանջների իրացման համար3: Սահմանադրության կիրառումը նեղ իմաստով ենթադրում է հանրային իշխանության իրավասու մարմինների կողմից անհատական-կոնկրետ իրավակիրառ ակտերի ընդունում, ինչն առանձնապես կարևոր է հիմնական իրավունքների իրագործման տեսանկյունից:
Քանի որ Սահմանադրությունը առաջին հերթին նորմատիվ փաստաթուղթ է և
ենթադրում է սահմանադրական իրավունքի նորմերի հասցեատերերի համար համապարտադիր վարքագիծ, ապա հարց է առաջանում, թե ինչու է ընդհանրապես
անհրաժեշտ Սահմանադրության «գործողությունից» հատուկ տարբերակել սահմանադրական նորմերի «անմիջական գործողությունը»: Արդյո՞ք ցանկացած նորմատիվ իրավական ակտի նորմատիվությամբ պայմանավորված՝ դրա գործողությունը նույն կերպ չի դրսևորվում:
Ինչպես ցույց տվեց սահմանադրության նորմատիվության և գերակայության
գաղափարների պատմական զարգացման ուսումնասիրությունը (մաս I), հիմնական իրավունքների «անմիջական գործողություն» եզրույթի ներմուծումը Գերմանիայում սահմանադրական ավանդույթներով պայմանավորված պատմական արմատներ ուներ և իրականում նպատակ է ունեցել ընդգծելու այն հանգամանքը, որ
հիմնական իրավունքների դրույթները անմիջականորեն պարտավորեցնում են պետական իշխանության բոլոր մարմիններին, հատկապես՝ օրենսդրին, և որ դրանք
անմիջականորեն, առանց օրենքի միջնորդավորման, սուբյեկտիվ իրավունքներ են
ընձեռում քաղաքացիներին: Մինչդեռ ամբողջ սահմանադրության «անմիջական
գործողությունը» այն իմաստով, որ Սահմանադրության բոլոր դրույթները կարող են
առանց օրենքի միջնորդավորման ամբողջությամբ կիրառվել, գործնականում անհնարին է: Քանի որ հիմնական իրավունքներից դուրս Սահմանադրության գործողությունը չի տարբերվում իրավական նորմի սովորական գործողությունից, ուստի
«անմիջական գործողություն» եզրույթը նպատակահարմար է կիրառել բացառապես հիմնական իրավունքների պարագայում: Այս առումով բոլորովին էլ պատահական չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը չի կրկնում նախկին Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի
այն դրույթը, որով սահմանված էր, որ սահմանադրության բոլոր նորմերը գործում
են անմիջականորեն:
Սահմանադրության բոլոր դրույթները նախ և առաջ օբյեկտիվ իրավունքի
դրույթներ են, ուստի առաջին հերթին պարտավորեցնում են դրանց հասցեատեր
հանրային իշխանության մարմիններին: Սակայն հիմնական իրավունքների մասով
դրանք միաժամանակ ստեղծում են սուբյեկտիվ իրավունքներ` անհատական պահանջների իմաստով: Այս մոտեցման հիմքում ընկած է մարդու բնական ազատութ1

Տե´ս О. Кутафин, Предмет конституционного права, Избранные труды в 7 томах, Том 1,
М., 2011, էջ 115:
2
Տե´ս С. Алексеев, Теория права, 2-е изд, М., 1995, էջ 254:
3
Տե´ս О. Кутафин, նշվ. աշխ., էջ 116:
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յան գաղափարը, որի համատեքստում մարդու իրավունքները բնորոշվում են որպես «սահմանադրական իրավունքի միջոցով անհատի պոզիտիվացված իրավունքներ, որոնք ապահովում են նրա ազատությունը և հավասարությունը պետության հանդեպ» 1 : Արդյունքում հիմնական իրավունքները պարզապես ծրագրային
դրույթներ չեն, որոնք դեռ պետք է իրացվեն օրենսդրի կողմից, այլ դրանք ուղղակիորեն գործող, կիրառման և կատարման ենթակա իրավունքներ են՝ ուղղված իրավասու հանրային իշխանության մարմիններին: Եթե հիմնական իրավունքները չլինեին անմիջականորեն գործող իրավունք, ապա հնարավոր կլիներ մեկնաբանել
այնպես, որ դրանք պարտավորեցնում են միայն հանրային իշխանություններին և
այդ իրավունքների կրողների համար չեն առաջացնում սուբյեկտիվ իրավունքներ:
Այս պարագայում, եթե հիմնական իրավունքների դրույթները չկոնկրետացվեին օրենքներում, հիմնական իրավունքների կրողները չէին կարողանա հանրային իշխանություններից պահանջել համապատասխան վարքագիծ:
Հիմնական իրավունքի նորմի անմիջական գործողությունը նշանակում է, որ
նորմն ունակ է և ենթակա կիրառության՝ առանց օրենսդրի միջնորդավորման
(interpositio legislatoris): Այլ կերպ ասած՝ սահմանադրական նորմի կիրառության
համար նախապայման չէ դրա՝ օրենքով կոնկրետացման անհրաժեշտությունը:
Սահմանադրությունը գործում է անկախ դրա նորմերը իրացնող, զարգացնող կամ
մանրամասնեցնող նորմատիվ ակտերի գոյությունից կամ բացակայությունից2: Հիմնական իրավունքների անմիջական գործողությունը պարտավորեցնում է գործադիր իշխանությանը և դատարաններին՝ կիրառելու հիմնական իրավունքի նորմերը
և անհրաժեշտության դեպքում՝ հարկադրելու դրանք:
Այսպիսով, հիմնական իրավունքների անմիջական գործողությունը նշանակում
է, որ հիմնական իրավունքը իրավապահանջի տեսքով արդեն իսկ գործում է, այլ ոչ
թե նոր միայն պետք է ստեղծվի օրենքի միջոցով: Այս առումով էլ հենց տարբերվում
են 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 2-րդ և 3-րդ գլուխները: Սահմանադրության 2-րդ գլխում ամրագրված հիմնական իրավունքները և ազատությունները ուղղված են պետությանը. ամբողջ հանրային իշխանությունը կաշկանդված է3
հիմնական իրավունքներով և ազատություններով ինչպես նեգատիվ, այնպես էլ
պոզիտիվ իմաստներով: Այսինքն՝ հանրային իշխանությունը մի կողմից՝ պետք է
ձեռնպահ մնա հիմնական իրավունքներով պաշտպանված իրավական բարիքներին անհամաչափ միջամտելուց, մյուս կողմից՝ պոզիտիվ գործողություններով
նպաստի հիմնական իրավունքների ակտիվ պաշտպանությանը և իրագործմանը:
Հիմնական իրավունքների պարագայում 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասը հնարավորություն է տալիս մարդուն հանրային իշխանությունից պահանջելու համապատասխան վարքագիծ և անհրաժեշտության
դեպքում ստանալու դատական պաշտպանություն՝ հենվելով միայն Սահմանադրության համապատասխան դրույթների վրա:
Ի տարբերություն Սահմանադրության 2-րդ գլխի՝ 2015 թ. խմբագրությամբ
Սահմանադրությունում սոցիալական ոլորտին վերաբերող բոլոր այն դրույթները, որոնք պարտավորեցնում են միայն օրենսդրին, ձևակերպված են որպես օրենսդրական երաշխիքներ4 Սահմանադրության 3-րդ գլխում։ Դրանք սոցիալական, տնտե1

Տե´ս H.-J. Papier, Ch. Krönke, Grundkurs Öffentliches Recht 2 Grundrechte, 2. Aufl.,
Heidelberg 2015, էջ 3:
2
Տե´ս Б. Страшун, Статья 15 (Комментарий к Конституции Российской Федерации), под.
общ. ред. В.Д. Карповича, 2-е изд., М., 2002, էջ 109:
3
2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասը օգտագործում է «սահմանափակված է» եզրույթը, որի իմաստային շեշտադրումը հենց կաշկանդվածությունն է:
4
Սահմանադրության 82-85-րդ հոդվածներում ամրագրված են աշխատանքային պայմանների, սոցիալական ապահովության, արժանապատիվ գոյության և նվազագույն աշխատավարձի, առողջության պահպանության իրավունքները։
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սական, մշակութային ոլորտներին առնչվող օրենսդրական նպատակներ են, որոնք
անհատի համար չեն առաջացնում անմիջական իրավական պահանջի իրավունք,
այլ պարտավորեցնում են միայն օրենսդրին և գործադիրին՝ իրագործելու դրանք
պետության «հնարավորության շրջանակներում»1:
Վերոհիշյալի համատեքստում 2005 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 6րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ամբողջ Սահմանադրության անմիջական
գործողության վերաբերյալ դրույթի վերացումը միաժամանակ ընդգծում է փոփոխված Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի նորմատիվությունը: Հակառակ
պարագայում նախկին 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի հռչակագրային բնույթից կարելի
էր հանգել այն սխալ եզրահանգման, որ նման բնույթ ուներ նաև նախկին 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասը (որը գրեթե նույնական է գործող խմբագրությամբ 3-րդ հոդվածի
3-րդ մասի հետ):
Հիշատակման է արժանի նաև մեկ այլ կարևոր հանգամանք. 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը, իրացնելով «մարդակենտրոն» սահմանադրության
գաղափարը, անփոփոխելի հոդվածների շարքին է ավելացրել նաև 3-րդ հոդվածը
(հոդված 203)՝ սահմանադրական կարգավորումների առանցք դիտարկելով մարդուն՝ որպես բարձրագույն արժեք և նրա անօտարելի արժանապատվությունը։ 3-րդ
հոդվածի անփոփոխելիությունը դրանում ամրագրված դրույթներին հաղորդում է
ավելի մեծ կայունություն, ինչի արդյունքում դրանց անմիջական գործողությունը
կասկածից դուրս է: 3-րդ հոդվածի անփոփոխելիությունը ունի նաև այն հեռահար
ազդեցությունը, որ արգելում է սահմանադրին հետագայում՝ Սահմանադրությունը
փոփոխելիս, հիմնական իրավունքները ձևակերպել այնպես, որ դրանք չառաջացնեն սուբյեկտիվ իրավունքներ։
Հիմնական իրավունքների անմիջական գործողությունը, սակայն, չի նշանակում, որ սահմանադրական նորմը ինքնին բավարար է Սահմանադրության պահանջների իրագործման համար։ Սահմանադրական նորմի պահանջները առավելապես կենսագործվում են այլ իրավական ակտերի միջնորդավորմամբ՝ բովանդակային առումով կոնկրետացվելով, մանրամասնեցվելով դրանցում: Ինչպես հիմնական իրավունքների ուղղակի գործողությունը, այնպես էլ սահմանադրական այլ
նորմերի գործողությունը չի բացառում օրենսդրի կողմից այդ իրավունքների մանրամասնեցումները, ինչպես նաև օրենքների վերապահումները2: Ճիշտ հակառակը,
սահմանադրական նորմերի մանրամասնեցման և զարգացման բացակայությունը
կարող է առաջ բերել բազմաթիվ խնդիրներ՝ իրավական բացեր, կոլիզիաներ և
այլն: Սահմանադրության բնույթն ինքնին բացառում է բոլոր հասարակական հարաբերությունների մանրամասն կարգավորումը՝ թիրախավորելով միայն հասարակության և պետության կազմակերպման հետ կապված հիմնարար հարաբերությունները: Այս առումով 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը նույնպես բազմաթիվ իրավիճակներում օրենսդրին է վերապահում այս կամ այն հիմնարար իրավունքի սահմանները հստակեցնելու խնդիրը: Դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ այդ
իրավունքները չեն կարող գոյություն ունենալ, քանի դեռ օրենսդիրը չի միջամտել:
Օրենսդրի միջամտության բացակայության պարագայում էլ, օրինակ, անձնական
տվյալների պաշտպանության (հոդված 34), մարդու ազատ գործելու իրավունքները (հոդված 39), մտքի, խղճի և կրոնի ազատությունը (հոդված 41) և այլ իրավունքներ գոյություն ունեն և պետք է կիրառվեն։ Սակայն միայն օրենսդիրն է իրավասու
սահմանել դրանց իրականացման որոշակի սահմաններ: Եթե սահմանադրական
1

Սոցիալական իրավունքների սահմանադրական ամրագրման մասին առավել մանրամասն
տե´ս Վ. Պողոսյան, Ն. Սարգսյան, Հայաստանի Հանրապետության 2015 թ. խմբագրությամբ
Սահմանադրությունը. համառոտ պարզաբանումներ, Եր., 2016, էջ 39-42։
2
Տե´ս H. Dreier, Subjektiv-rechtliche und objektiv-rechtliche Grundrechtsgehalte, in: Jura, 1994,
էջ 505 և 508:
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նորմերի օրենսդրական մանրամասնեցումները բացակայում են, ապա իրավակիրառը պետք է որոշում կայացնի՝ հիմնվելով հենց Սահմանադրության վրա: Հիմնական իրավունքների «անմիջական գործողությունը» թույլ չի տալիս իրավակիրառին
խուսափել պարտադիր սահմանադրաիրավական նորմերը կիրառելուց, անգամ եթե դրանց բովանդակությունը համառոտ է կամ անորոշ:
Անհրաժեշտ է նաև նկատել, որ բազմաթիվ հիմնական իրավունքների արդյունավետ իրականացումը կախված է համապատասխան կազմակերպական կառուցակարգերից և ընթացակարգերից: Օրինակ` հավաքների ազատությունն արդյունավետ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է հստակ սահմանել, թե որ մարմինն
է իրավասու իրականացնելու իրազեկման ընթացակարգը, սահմանել իրազեկման
քննարկման և որոշումների կայացման կարգը, լսման ընթացակարգը և այլն: Դա չի
նշանակում, որ նշված իրավունքները և ազատությունները երաշխավորելու համար
օրենսդիրն ազատ է միջամտելու կամ չմիջամտելու, այլ հակառակը՝ դա վերջինինս
ուղղակի պարտականություն է՝ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ուժով: Այս առումով հիմնական իրավունքների անմիջական գործողությունը ոչ միայն
պարտավորեցնում է օրենսդրին ձեռնպահ մնալ հիմնական իրավունքներին ոչ իրավաչափ միջամտություններից, այնպես էլ ստիպում է պոզիտիվ գործողություններ ձեռնարկել հիմնական իրավունքների արդյունավետ իրականացման համար:
Դատարանների և վարչական մարմինների կողմից Սահմանադրության կիրառման հիմնախնդիրը
Դատարանների և վարչական մարմինների կողմից Սահմանադրությունը կիրառելիս առաջ է գալիս այն խնդիրը, թե գործի փաստական հանգամանքները պարզելուց հետո ո՞ր նորմը պետք է կիրառվի, եթե գործի լուծման համար վերաբերելի են
ինչպես Սահմանադրության, այնպես էլ օրենքի կամ ենթաօրենսդրական իրավական
ակտի նորմերը: Ինչպիսի՞ն է Սահմանադրության գերակայության հարաբերակցությունը նորմերի կիրառման աստիճանակարգության հետ (ա), և ի՞նչ պահանջներ է
դնում Հայաստանի Սահմանադրությունը դատարանների (բ) և վարչական մարմինների (գ) առջև:
ա) Սահմանադրության նորմերի գործողության գերակայությունը և կիրառման
աստիճանակարգությունը
Սահմանադրության գերակայության սկզբունքի հիմքում դրված է իրավակարգի աստիճանակարգությունը1: Սահմանադրությունը գտնվում է իրավական նորմերի հիերարխիայի գագաթին, նրան ստորադաս են սովորական օրենքները և օրենքների հիման վրա ընդունված ակտերը: Սահմանադրական նորմերի գերակայությունը նշանակում է, որ իրավական նորմերի համակարգում Սահմանադրության նորմերն ունեն բարձրագույն իրավաբանական ուժ, այսինքն՝ Սահմանադրությունից ավելի ցածր մակարդակում գտնվող բոլոր նորմերը պետք է համապատասխանեն
Սահմանադրությանը (Սահմանադրության 5-րդ հոդված, մաս 1 և 2): Սահմանադրության նորմերի գերակայությունը նշանակում է միայն սահմանադրության նորմե1

Իրավական համակարգի աստիճանակազմության ուսմունքը մշակվել է Ադոլֆ Յուլիուս
Մերկլի կողմից (ամփոփ՝ A. J. Merkl, Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaus,
in: FS Hans Kelsen, Wien 1931, էջ 252-294) և Հանս Քելզենի կողմից ինտեգրվել է իրավունքի մաքուր վարդապետության համակարգում (H. Kelsen, Reine Rechtslehre, 1. Aufl., Leipzig
und Wien 1934, էջ 62-89, Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Aufl., Wien 1960, էջ 228-282): Այն պոզիտիվ իրավունքի կառուցվածքային վերլուծություն է, որը փորձում է իրավական համակարգում առկա կապերը ներառել տեսական մի մոդելի մեջ, որը հնարավորություն է տալիս
նկարագրել տվյալ իրավակարգի հիերարխիկ կառուցվածքը: Աստիճանակազմության կոնցեպցիայի համար ելակետային է այն գաղափարը, որ պոզիտիվ իրավակարգերը հենց իրենք են կարգավորում ինչպես իրավական նորմերի ստեղծումը, այնպես էլ դրանց վերացումը:
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րի գործողության առաջնություն. այն պատասխանում է բացառապես այն հարցին,
թե ինչպես պետք է վարվել սահմանադրության դրույթի և սովորական իրավունքի
դրույթի միջև բովանդակային հակասության դեպքում: Սահմանադրության գերակայությունը չի կարող պատասխան տալ այն հարցին, թե կա՞ արդյոք նման հակասություն և ի՞նչ չափով: Սահմանադրության գերակայության սկզբունքը արդեն իսկ
նախադրում է, որ նորմերի միջև առկա է կոնֆլիկտ: Դրա առկայության պարզումը
կատարվում է նորմերի մեկնության և դրա արդյունքները իրար հետ համեմատելու
միջոցով1: Սահմանադրության գերակայությունը կոլիզիաները լուծող նորմ է, որը
պահանջում է, որ Սահմանադրությանը հակասող իրավական նորմերը հայտնաբերվեն և դուրս բերվեն իրավական համակարգից։ Դա, սակայն, չի նշանակում, որ
ցանկացած մարմին իրավասու է վերացնելու այդ հակասությունը։
Յուրաքանչյուր իրավանորմ իր գործողությունը ստանում է իրենից բարձր աստիճանի վրա գտնվող նորմերից: Սահմանադրությունը կարգավորում է օրենքների
ստեղծումը, օրենքները՝ ենթաօրենսդրական ակտերի: Ավելի բարձր աստիճանի
վրա գտնվող նորմերը առաջին հերթին սահմանում են նորմադրման ձևն ու եղանակը, ինչպես նաև կարող են այս կամ այն չափով սահմանել նորմի հնարավոր բովանդակությունը: Սահմանադրությունը սկզբունքորեն կարող է սահմանափակված
լինել միայն նրանով, որ կարգավորի ընդամենը իրավունքի ստեղծման ձևը, ընթացակարգը և իրավասությունը՝ չպարունակելով բովանդակային որևէ պահանջներ:
Բովանդակային պահանջներ պարունակելու պարագայում ևս սահմանադրությունն
ամբողջությամբ չի կանխորոշում օրենքների բովանդակությունը, և սահմանադրությունից, որպես կանոն, հնարավոր չէ արտածել առանձին օրենքների կոնկրետ բովանդակությունը: Սահմանադրությունն ընդամենը որոշակի սահմաններ է
դնում օրենքների առջև: Առաջին հերթին խոսքն այստեղ հիմնական իրավունքների
մասին է: Բովանդակային առումով սահմանադրությունը օրենքի համար սահմանում է միայն որոշակի շրջանակ, որն էլ լրացվում է օրենսդրի կողմից: Քանի որ օրենսդիրը միայն այդ շրջանակում է կաշկանդված սահմանադրական նորմով, իսկ
այդ շրջանակից դուրս ունի որոշումների կայացման լայն հայեցողական ասպարեզ,
ապա օրենսդիրը հանդես է գալիս երկու կերպարանքով՝ մի կողմից որպես իրավակիրառ, իսկ մյուս կողմից՝ որպես իրավաստեղծ մարմին2: Իրավաստեղծման յուրաքանչյուր աստիճանում իրավունքը գնալով ավելի է կոնկրետացվում և անհատականացվում: Ավելի ցածր աստիճանի նորմի բովանդակությունը ամբողջությամբ
պարունակված չէ ավելի բարձր աստիճանի նորմի մեջ, և կոնկրետացման համար
միշտ մնում են ազատ տարածքներ: Դրանք նվազում են վերևից ներքև. օրենսդրի
համար ինքնուրույն իրավաստեղծության սահմաններն ավելի մեծ են, քան գործադիր իշխանության կամ դատարանի համար3:
Սահմանադրական նորմերի գերակայությունը պետք է տարբերակել իրավական նորմերի կիրառման աստիճանակարգությունից, այսինքն՝ թե իրավական նորմերը ինչ հերթականությամբ պետք է կիրառվեն։ Այս առումով որևէ տարբերություն
չկա, թե խոսքը հիմնական իրավունքի նորմի՞, թե՞ Սահմանադրության այլ նորմերի
կիրառման մասին է։
Ցանկացած իրավական նորմի կիրառման ժամանակ համապատասխան իրավակիրառը պետք է մեկնաբանի կիրառման ենթակա իրավական նորմը և նաև
ստուգի, թե արդյոք այն համապատասխանում է ավելի բարձր իրավաբանական
ուժ ունեցող իրավական նորմին։ Այդուհանդերձ, այդ ստուգումը դեռևս չի նշանա1

Տե´ս M. Jestaedt, Grundrechtsentfaltung im Gesetz, Tübingen 1999, էջ 19:
Տե´ս A. J. Merkl, Das doppelte Rechtsantlitz. Eine Betrachtung aus der Erkenntnistheorie des
Rechtes (1918), in: A. J. Merkl, Gesammelte Schriften, Bd. 1/1, Berlin 1993, S. 227-252:
3
Տե´ս М. Jestaedt, § 11, Maßstäbe des Verwaltungshandelns, in: H.-U. Erichsen, D. Ehlers,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 14. Aufl., 2011, էջ 333-336:
2
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կում, որ համապատասխան իրավակիրառ մարմինը դրանով վերջնականորեն
վճռում է նաև նորմի իրավաչափությունն ու սահմանադրականությունը։
Սահմանադրության գերակայությունը բավարար չէ, որ դրան հակասող նորմը
դուրս մղվի իրավական համակարգից և չկիրառվի։ Սահմանադրությունից ցածր
աստիճանի վրա գտնվող նորմերի գոյությունը պարզապես անիմաստ կդառնար, եթե յուրաքանչյուր իրավակիրառ իրավունք ունենար որոշելու, որ ինքը կաշկանդված չէ դրանցով և միանգամից դիմեր իր կարծիքով կիրառման ենթակա Սահմանադրության նորմին՝ այդ նորմին տալով իր սեփական մեկնաբանությունը:
Այդ է պատճառը, որ իրավական նորմերը կիրառելիս գործում է ճիշտ հակառակ աստիճանակարգությունը՝ ցածրից դեպի բարձր։ Ուստի Սահմանադրության
անմիջական գործողությունը ամենևին էլ չի նշանակում, որ իրավակիրառը պետք է
անմիջականորեն դիմի Սահմանադրության նորմին՝ իրավահարաբերության նկատմամբ կիրառման ենթակա իրավունքը ընտրելիս։ Առաջին հայացքից կարող է
տպավորություն ստեղծվել, թե Սահմանադրությունն այս պարագայում արժեզրկվում է, և հարց կարող է առաջանալ, թե ինչպես կարելի է ընդհանարապես խոսել
Սահմանադրության բարձրագույն իրավաբանական ուժի մասին։ Սակայն իրավական նորմերի՝ ցածրից դեպի բարձր կիրառման սկզբունքը բխում է ավելի կոնկրետ
և մանրամասն ձևակերպված օրենքի պարտադիրությունից։ Հակառակ պարագայում, որոշում ընդունող իրավակիրառը կկարողանար հեշտորեն և հայեցողականորեն յուրաքանչյուր առանձին դեպքում «մի կողմ» դնել օրենքը և միանգամից դիմել
որպես կանոն ավելի ընդհանուր ձևակերպում ունեցող սահմանադրական նորմին։
բ) Սահմանադրության կիրառումը դատարանների կողմից
Սահմանադրական դատարանի մենաշնորհը՝ համապարտադիր ձևով որոշելու
օրենքի սահմանադրականությունը, սահմանադրական վերահսկողության այսպես
կոչված կենտրոնացված համակարգի բնորոշ հատկանիշն է: Այս մոդելի հիմքում
ընկած է այն գաղափարը, որ դատարանները չպետք է իրավասու լինեն կոնկրետ
գործով մերժելու օրենքի դրույթների կիրառումը, քանի որ դա կարող է հանգեցնել
իրավունքի որոշակիության տեսանկյունից վտանգավոր իրավիճակների։ Նման
պարագայում կարող են խաթարվել նույնական իրավիճակներում օրենքների միատեսակ մեկնաբանությունը և կիրառումը, որն էլ իր հերթին կառաջացնի օրենքի
առջև հավասարության սկզբունքի խախտման ռիսկեր։ Միաժամանակ պարզ չի լինի նաև, թե որքանով են մի դատարանի նման որոշումները պարտադիր լինելու այլ
դատարանների համար։ Բացի այդ, կարող են առաջանալ նաև կոնֆլիկտներ սահմանադրական դատարանի դատական պրակտիկայի հետ:
Դատարանների կողմից օրենքի նորմի սահմանադրականության հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու օգտին է խոսում նաև իշխանությունների բաժանման սկզբունքը: Ըստ այդ սկզբունքի` օրենսդիր իշխանությունը վերապահված
է խորհրդարանին, իսկ այլ պետական մարմինների միջամտությունը այդ ոլորտին
թույլատրելի է միայն Սահմանադրությամբ ուղղակիորեն սահմանված դեպքերում:
Կենտրոնացված սահմանադրական վերահսկողության մոդելը Հայաստանի
Հանրապետությունը որդեգրել է դեռևս 1995 թ. Սահմանադրությամբ: 2015 թ.
խմբագրությամբ Սահմանադրության 167-րդ հոդվածի 1-ին մասը հետևողականորեն Սահմանադրական դատարանին է վերապահում Սահմանադրության գերակայությունն ապահովելու առաքելությունը: Դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Սահմանադրական դատարանը հատուկ տիպի պետական մարմին
է, որը մտնելով պետական դատարանների համակարգի մեջ, ի տարբերություն
մյուս բոլոր դատարանների, Սահմանադրության ուժով կոչված է ապահովելու
Սահմանադրության գերակայությունը:
Սահմանադրության միասնական կիրառության ապահովման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 169-րդ
հոդվածի 4-րդ մասը կարևոր առաջընթաց քայլ է կատարել: 169-րդ հոդվածի 4-րդ
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մասի համաձայն՝ «Դատարաններն իրենց վարույթում գտնվող կոնկրետ գործով
կիրառման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտի սահմանադրականության հարցով դիմում են Սահմանադրական դատարան, եթե հիմնավոր կասկածներ ունեն
դրա սահմանադրականության վերաբերյալ և գտնում են, որ տվյալ գործի լուծումը
հնարավոր է միայն այդ նորմատիվ իրավական ակտի կիրառման միջոցով» (ընդգծումները հեղինակներինն են):
Սահմանադրության 169-րդ հոդվածի 4-րդ մասը նորմատիվ իրավական ակտերի սահմանադրականության որոշման հարցով Սահմանադրական դատարան
դիմելը բոլոր դատարանների համար սահմանել է որպես պարտականություն: «Դիմում են» արտահայտությունը իրավաբանական լեզվում իմպերատիվ է և դատարանին չի թողնում որևէ հայեցողություն Սահմանադրական դատարան դիմելու
հարցում: Դատարանն իրավունք չունի նորմատիվ իրավական ակտը ինքնուրույն
որակել հակասահմանադրական և արդյունքում՝ ուղղակիորեն կիրառել Սահմանադրությունը, քանի որ սահմանադրականության հարցի որոշումը բացառապես
Սահմանադրական դատարանի լիազորությունն է:
Այս առումով հետաքրքիր է համեմատություն անցկացնել նախկին՝ 2005 թ.
խմբագրությամբ Սահմանադրության և նոր կարգավորումների միջև: 2005 թ.
խմբագրությամբ Սահմանադրության 101-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով նախատեսված էր, որ դատարաններն իրենց վարույթում գտնվող կոնկրետ գործին
առնչվող նորմատիվ ակտերի դրույթների սահմանադրականության հարցերով
«կարող են» դիմել Սահմանադրական դատարան: Սահմանադրական այս նորմը
դատավարական օրենսդրության մեջ ձևակերպվել էր որպես Սահմանադրական
դատարան դիմելու հարցում դատարանի իրավունք1։ Մինչդեռ «Սահմանադրական
դատարանի մասին» 2006 թ. օրենքի2 71-րդ հոդվածի 1-ին մասը Սահմանադրական դատարան դիմելը դատարանների համար սահմանում էր որպես պարտականություն3 և, ըստ էության, բացառում էր սովորական դատարանների կողմից օրենքի հակասահմանադրականության հիմքով դրա կիրառման մերժումը՝ առանց Սահմանադրական դատարան դիմելու:
Այսպիսով, մինչև 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության փոփոխությունները առկա իրավիճակի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դատարանների կողմից
սահմանադրականության որոշման հարցով Սահմանադրական դատարան դիմելու
«իրավունքի՞, թե՞ պարտականության» հարցերը օրենսդրությամբ միանշանակ
կարգավորված չեն եղել: Փոփոխված Սահմանադրության 169-րդ հոդվածի 4-րդ
մասի ուժով Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական մակարդակով
հստակեցված է դատարանների կողմից Սահմանադրական դատարան դիմելու
պարտականության հարցը։ Սակայն Քրեական դատավարության օրենսգրքում
դեռևս շարունակվում է պահպանվել Սահմանադրական դատարան դիմելու դա-
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Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 2րդ մաս (ընդունվել է 1998 թ. հուլիսի 1-ին, ՀՕ-248, ՀՀՊՏ 1998.09.21/22(55),
Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 106-րդ հոդվածի 2-րդ մաս (ընդունվել է
1998 թ. հունիսի 17-ին, ՀՕ-247, ՀՀՊՏ 1998.09.09/20(53), ուժը կորցրել է 09.04.2018 թ.),
Վարչական դատավարության օրենսգրքի 94-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետ (ընդունվել
2013 թ. դեկտեմբերի 5-ին, ՀՕ-139-Ն, ՀՀՊՏ 2013.12.28/73(1013).1, Հոդ.1186.1:)։
2
Ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2006 թվականի հունիսի 1-ին, ՀՕ-58-Ն, ՀՀՊՏ
2006.06.21/32(487) Հոդ. 645:
3
«… Սահմանադրական դատարան դիմում են դատարանները…, եթե գտնում են, որ Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի 1-ին կետով սահմանադրական դատարանի ենթակայությանը վերապահված որևէ իրավական ակտի, որն ունի նորմատիվ բնույթ, դրույթը կամ
դրույթները, որոնք ենթակա են կիրառման իրենց վարույթում գտնվող կոնկրետ գործով, հակասում են Սահմանադրությանը» (ընդգծումները հեղինակներինն են):
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տարանի հայեցողությունը , ինչի վրա Սահմանադրական դատարանը Կառավարության և Ազգային ժողովի ուշադրությունն է հրավիրել իր 2019 թ. մայիսի 7-ի
ՍԴՈ–1459 որոշման մեջ2։
2015թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 169-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ դատարանի համար Սահմանադրական դատարան դիմելու պարտականությունը ծագում է երկու պայմանի միաժամանակյա առկայության պարագայում՝ 1)
եթե դատարանի մոտ առաջանում է «հիմնավոր կասկած» կիրառման ենթակա
նորմատիվ իրավական ակտի սահմանադրականության հարցով, և 2) դատարանը
գտնում է, որ տվյալ գործի լուծումը հնարավոր է միայն այդ նորմատիվ իրավական
ակտի կիրառման միջոցով: «Հիմնավոր կասկած» եզրույթը նշանակում է, որ նորմատիվ իրավական ակտի սահմանադրականության հարց բարձրացնելու համար
բավարար չէ հակասահմանադրականության վերաբերյալ պարզապես տարակուսանքը: Սահմանադրականության վերաբերյալ «կասկածը» պետք է լինի «հիմնավոր», այսինքն՝ «ամուր, հաստատ հիմքեր ունեցող»3: Դա նշանակում է, որ դատարանը պետք է ունակ լինի և պարտավոր է հիմնավորել իր դիրքորոշումը՝ նորմատիվ ակտի վիճարկվող դրույթի` Սահմանադրությանը հակասելու հանգամանքի
առնչությամբ4: Հակառակ դեպքում սոսկ կասկածների հիման վրա դատարանը չի
կարող պարզապես շրջանցել կիրառման ենթակա իրավական ակտը, քանի որ, համաձայն Սահմանադրության 164-րդ հոդվածի 1-ին մասի, դատավորը գործում է ոչ
միայն Սահմանադրությանը, այլև օրենքներին համապատասխան:
Այն, որ դատարանների համար սահմանադրականության հարցի լուծման ճանապարհը Սահմանադրական դատարան դիմելն է, Սահմանադրական դատարանը զարգացրել է նաև վերը նշված 7 մայիսի 2019 թ. ՍԴՈ–1459 որոշման մեջ։ Սահմանադրական դատարանը արձանագրել է, որ «ի տարբերություն Սահմանադրական դատարանի, որն արդարադատություն իրականացնելիս ենթարկվում է միայն
Սահմանադրությանը (Սահմանադրության 167-րդ հոդվածի 2-րդ մաս), մյուս բոլոր
դատարանները կաշկանդված են և՜ Սահմանադրությամբ, և՜ օրենքներով (Սահմանադրության 164-րդ հոդվածի 1-ին մաս), ուստի օրենքն այդ դատարանների կողմից կարող է ոչ թե վերացվել, անվավեր ճանաչվել, վերանայվել, այլ միայն կիրառվել: Ավելին՝ օրենքի պարտադիր պահանջները, այդ թվում՝ օրենքով սահմանված
1

2018 թ. փետրվարի 9-ին ընդունված Քաղաքացիական դատավարության նոր օրենսգրքի
(ՀՀՊՏ 2018.03.05/16(1374) Հոդ. 208, ՀՕ-110-Ն) 4-րդ հոդվածի 7-րդ կետը վերարտադրում է
2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 169-րդ հոդվածի 4-րդ մասի ձևակեպումը։ Վարչական դատավարության օրենսգրքի նորմը դեռևս անփոփոխ է։
2
Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 419-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով, կետ 4.7, պարբերություն 16։
3
Տե´ս Ա. Մ. Սուքիասյան, Հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական բառարան, 2-րդ հրատարակություն, Եր., 2009 թ. էջ 633:
4
Հիմնավորվածության պահանջը բնորոշ է նաև Գերմանիային, Ֆրանսիային, Ռուսաստանին
և այլն: Այսպես, օրինակ, Գերմանիայի հիմնական օրենքի 100-րդ հոդվածը այս առումով օգտագործում է «եթե դատարանը եզրահանգում է, որ օրենքը…հակասահմանադրական է…»
եզրույթը: Դա մեկնաբանվում է այնպես, որ դատարանը պետք է համոզված լինի հակասահմանադրականության հարցում և ոչ թե ունենա սոսկ կասկածներ (Տե´ս Д. Байер, Прямое
применение
конституционных
норм
(размышления
с
немецкой
позиции)//
Конституционное Правосудие, Выпуск 2(52) 2011, էջ 27)։ Ֆրանսիայի 2009 թ. դեկտեմբերի
10-ի օրգանական օրենքով (Loi organique n° 2009-1523, du 10 décembre 2009, նշվ. վերը)
ևս նախատեսում է դատարանի կողմից սահմանադրականության հարցը Պետական խորհուրդ կամ վճռաբեկ դատարան ներկայացնելու, իսկ վերջիններիս կողմից՝ Սահմանադրական խորհուրդ դիմելու համար «հիմնավորված որոշման» պահանջ (հոդվածներ 23-2 և 237): «Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրական դատարանի մասին» օրենքի 101-րդ
հոդվածը օգտագործում է «դատարանը, գալով …եզրահանգման» կապակցությունը:
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պարտադիր լիազորությունները, չեն կարող չկիրառվել, բացառությամբ այն միակ
դեպքի, երբ դատարանը կասեցնում է վարույթը (ինչը, ի դեպ, նրա պարտականությունն է, եթե առկա են սահմանադրականության վերաբերյալ հիմնավոր կասկածներ
(Սահմանադրության 169-րդ հոդվածի 4-րդ մաս), և դիմում է Սահմանադրական
դատարան» (ընդգծումները Սահմանադրական դատարանինն են)1:
Այսպիսով, որդեգրելով սահմանադրական վերահսկողության կենտրոնացված
կամ եվրոպական մոդելը, Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում տարանջատվում են «մեկնաբանման իրավասությունը» և «անվավեր ճանաչելու իրավասությունը», որոնցից առաջինը վերապահված է բոլոր դատարաններին, իսկ երկրորդը՝ միայն Սահմանադրական դատարանին: Այս հարցերին Սահմանադրական դատարանը հանգամանորեն անդրադարձել է իր մեկ այլ՝ 2019 թ. հունվարի 25-ի ՍԴԱՈ-7 աշխատակարգային որոշմամբ2, որում իրավացիորեն ընդգծել
է, որ «որպես Սահմանադրության գերակայության ապահովման միջոց՝ Սահմանադրության վերջնական և համապարտադիր մեկնաբանությունն ու կիրառումն է Սահմանադրական դատարանի բացառիկ իրավասությունը, իսկ հանրային իշխանության 4 բոլոր մարմինները՝ Սահմանադրությամբ և օրենքներով ամրագրված իրենց
լիազորությունների շրջանակներում մեկնաբանում և կիրառում են Սահմանադրությունը, հատկապես եթե, Սահմանադրության 3-րդ հոդվածին համահունչ, խոսքն անմիջականորեն գործող իրավունքի, այն է՝ մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների մասին է, որոնցով սահմանափակված է ամբողջ
հանրային իշխանությունը»:
Իր այս դիրքորոշումը Սահմանադրական դատարանը հիմնավորել է նաև այն
հանգամանքով, որ «Սահմանադրական դատարանն ինքն է վերջնարդյունքում ապահովում Սահմանադրության միատեսակ կիրառությունը՝ իր լիազորությունների
շրջանակներում լուծում տալով Սահմանադրության մեկնաբանության առնչությամբ
առաջացած բոլոր վեճերին: Սահմանադրական արդարադատության էությունը կարող էր նենգափոխվել կամ այդ արդարադատության արդյունավետությունը կարող
էր նվազել, եթե Սահմանադրության մեկնաբանության և կիրառման հետ կապված
վեճերի վերջնական լուծումը վերապահված լիներ հանրային իշխանության մեկ այլ
մարմնի»3:
2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 169-րդ հոդվածի 4-րդ մասի մյուս
առանձնահատկությունն այն է, որ Սահմանադրական դատարան դիմելու պարտականությունը նախատեսած է ոչ միայն օրենքների, այլև բոլոր նորմատիվ իրավական ակտերի սահմանադրականության հարցով: Այս առումով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մոտեցումները ավելի խիստ են՝ համեմատած
նույն Գերմանիայի և Ֆրանսիայի հետ, որտեղ դատարանը, այնուամենայնիվ, կարող է ինքնուրույն գնահատել օրենքից ցածր իրավաբանական ուժ ունեցող ակտերի սահմանադրականության հարցը: Գերմանիայի Դաշնային սահմանադրական
դատարանը և դոկտրինայի գերակշիռ մասը գտնում են, որ Հիմնական օրենքի 100րդ հոդվածը նորմերի կոնկրետ վերահսկողության առարկա է դարձնում միայն
ձևական առումով օրենքները (այն էլ միայն հետսահմանադրական օրենքները),
բայց ոչ նաև ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերը: Նման մոտեցման հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ այս վարույթն առաջին հերթին նպատակ
1

Կետ 4.7, պարբերություն 8։
Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 414²-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործի քննությունը մերժելու մասին,
կետ 4.8։
3
Սահմանադրական դատարանը այս դիրքորոշումը հետագայում կրկնել է նաև վերը նշված
ՍԴՈ–1459 որոշման մեջ։
2
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է հետապնդում օրենսդրին պաշտպանել դատարաններից, որոնք կարող են անտեսել օրենսդրի կամքը: Միևնույն ժամանակ գերմանական դոկտրինայում դեռևս
1960-ական թվականներից բերվել են ծանրակշիռ փաստարկներ նման մոտեցման
դեմ, որոնք, սակայն, սահմանադրական դատարանը որևէ կերպ հաշվի չի առել:
Մասնավորապես, ամբողջովին արհեստական է նորմերի վերացական և կոնկրետ
վերահսկողության միջև այն ջրբաժանը, ըստ որի նորմերի վերացական վերահսկողության ժամանակ սահմանադրական դատարանի նպատակը սահմանադրության
պաշտպանությունն է, իսկ վերացական վերահսկողության դեպքում՝ օրենսդրի
կամքի պաշտպանությունը դատարաններից1: Ինչպես նորմերի վերացական, այնպես էլ կոնկրետ վերահսկողության պարագայում առաջնայինը իրավական նորմերի սահմանադրականության որոշման կենտրոնացնումն է մեկ դատարանի, այն է՝
սահմանադրական դատարանի ձեռքերում, քանի որ դրանով են երաշխավորվում
իրավունքի միասնականությունը և իրավական անվտանգությունը2: Ըստ այդմ Հայաստանի Սահմանադրության որդեգրած մոտեցումն ավելի համահունչ է սահմանադրական վերահսկողության միասնականության գաղափարին և ապահովում է
անվավեր իրավական նորմերի դուրսբերումը երկրի իրավական համակարգից:
Սահմանադրության գերակայության երաշխավորման մեխանիզմների համատեքստում կարևոր է ընդգծել նաև այն հանգամանքը, որ եթե սովորական դատարանը «դժկամություն» դրսևորի օրենքների սահմանադրականության ապահովմանը նպաստելու հարցում, ապա օգնության է գալիս 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 169-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետում ամրագրված մյուս մեխանիզմը: Այն թույլ է տալիս յուրաքանչյուր անձի դիմել Սահմանադրական դատարան
«կոնկրետ գործով, երբ առկա է դատարանի վերջնական ակտը, սպառվել են դատական պաշտպանության բոլոր միջոցները և վիճարկում է այդ ակտով իր նկատմամբ կիրառված նորմատիվ իրավական ակտի դրույթի սահմանադրականությունը, ինչը հանգեցրել է Սահմանադրության 2-րդ գլխում ամրագրված իր հիմնական
իրավունքների և ազատությունների խախտման՝ հաշվի առնելով նաև համապատասխան դրույթին իրավակիրառ պրակտիկայում տրված մեկնաբանությունը»:
Այսպիսով, վերլուծելով 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության վերոհիշյալ դրույթները, կարելի է արձանագրել, որ սահմանադիրը դատարանների պարագայում հաջողությամբ լուծել է մի կողմից՝ Սահմանադրության ռեալ գործողության
ապահովման, մյուս կողմից՝ Սահմանադրությանը օրենքների համապատասխանության ապահովման խնդիրը:
Վերոշարադրյալը ամենևին էլ չի նշանակում, որ դատարանը կամ վարչական
մարմինը երբևէ անմիջականորեն չի կիրառում Սահմանադրությունը: Ինչպես դատարանները, այնպես էլ վարչական մարմինները պարտավոր են դիմել հենց Սահմանադրությանը այն դեպքերում, երբ չկա օրենքի համապատասխան կարգավորում, կամ այն բացեր ունի3:
գ) Սահմանադրության կիրառումը վարչական մարմինների կողմից
Ինչպես դատարանների պարագայում, այնպես էլ վարչական մարմինների
դեպքում պետք է գործի նույն՝ առավել ցածր իրավական ակտից բարձրը կիրառելու սկզբունքը: Եթե վարչական մարմինը գտնում է, որ առկա է օրենքի դրույթի կամ
անմիջականորեն ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի սահմանադ1

Տե´ս K. Stern, in: Bonner Kommentar, Art. 100 RN 60, էջ 26, K. Hesse, Grundzüge des
Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Aufl. 1995, RN 683, 686, էջ 284-285:
2
Տե´ս K. Schlaich, S. Korioth, Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren,
Entscheidungen, 11. Aufl., 2018, RN 138, էջ 123:
3
Շատ երկրներում սահմանադրության և մյուս իրավական ակտերի միջև հակասությունները
հանգուցալուծելու մեկ այլ մեխանիզմ է սահմանադրությանը համահունչ մեկնաբանումը, որի
կիրառման թույլատրելիությունը և նպատակահարմարությունը Հայաստանի իրավական համակարգում առանձին ուսումնասիրության առարկա են։
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րականության խնդիր, ապա նա պետք է կիրառի օրենքը կամ համապատասխան
ենթաօրենսդրական ակտը՝ հնարավորության դեպքում փորձելով խնդիրը հաղթահարել մի շարք եղանակներով: Հաշվի առնելով, որ վարչական մարմինները ունեն
ուղղահայաց, հիերարխիկ կառուցված և գտնվում են ստորադասը վերադասին ենթակայության հարաբերությունների մեջ, այս պարագայում վարչական մարմնի համար հնարավոր են խնդրի լուծման հետևյալ տարբերակները.
• նորմատիվ իրավական ակտի փոփոխության միջնորդության ներկայացում
վերադասության կարգով՝ օրենսդրական նախաձեռնություն իրավունք ունեցող
սուբյեկտին, տվյալ դեպքում՝ Կառավարությանը, կամ
• Սահմանադրության 169-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված սուբյեկտների, մասնավորապես Կառավարության միջոցով դիմումի ներկայացում Սահմանադրական դատարան։
Նշված տարբերակների իրագործելիությունը ապահովելու համար գտնում
ենք, որ նպատակահարմար է օրենքով նախատեսել համապատասխան մեխանիզմներ, որոնք կմանրամասնեցնեն ընթացակարգերի և ժամկետների հետ կապված հարցերը, կպարտավորեցնեն վարչական մարմնին յուրաքանչյուր կոնկրետ
դեպքում գնահատելու կիրառման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտի սահմանադրականության հարցը, կհստակեցնեն, թե ինչպես պետք է վարվի վարչական
մարմինը, եթե գտնում է, որ ավելի ցածր իրավաբանական ուժ ունեցող ակտը չի
համապատասխանում Սահմանադրությանը, և կնախատեսեն վերադասության
կարգով նորմատիվ իրավական ակտի սահմանադրականության ստուգման մեխանիզմները՝ ըստ անհրաժեշտության և հնարավորության կասեցնելով նաև վարչական ակտի կատարումը:
Վարչական մարմինների կողմից նորմատիվ իրավական ակտերի կիրառման
հերթականության վերաբերյալ վերը բերված փաստարկներն էլ ավելի են ամրապնդվում, երբ զուգահեռներ ենք տանում նաև 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 169 հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետի հետ: Այն միայն գլխավոր դատախազին է վերապահում Սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունքը՝ «դատախազության կողմից իրականացվող կոնկրետ վարույթին առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի դրույթների սահմանադրականության հարցերով…»: Այսինքն,
նույն տրամաբանությամբ, ինչ վարչական մարմինների պարագայում, սահմանադրական նորմը դատախազության համակարգի մյուս դատախազներին իրավունք չի
վերապահում չկիրառել օրենքը: Հակասահմանադրականության հարցի առնչվելիս
դատախազները, ըստ էության, պետք է այն բարձրացնեն վերադասության կարգով՝
մինչև գլխավոր դատախազ, քանի որ վերջինս ղեկավարում է դատախազություն
միասնական համակարգը (Սահմանադրության հոդված 176-րդ, մաս 1):
Հարկ է նկատել նաև, որ ինչպես վարչական մարմինների, այնպես էլ դատախազության պարագայում Սահմանադրությունը չի պարունակում Սահմանադրական դատարան դիմելու ուղղակի պահանջ: Սակայն եթե վարչական մարմնի վերադասը կամ գլխավոր դատախազը համոզված է, որ օրենքը հակասահմանադրական է, ապա վերջիններս պարզապես չեն կարող պահանջել հակասահմանադրական օրենքի կիրառում՝ հենց միայն Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ
մասերի, 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի ուժով:
Ի վերջո, վարչական մարմինների և դատախազության պարագայում սահմանադրի վերոհիշյալ մոտեցումները հիմնավոր են նաև այն պատճառով, որ վերջիններիս գործողությունների և անգործության դեմ գոյություն ունեն պաշտպանության
սահմանադրորեն երաշխավորված մի շարք այլ մեխանիզմներ. առկա են դատական պաշտպանության, դատական բողոքարկման, իրավական ակտերի օրինականության նկատմամբ դատական վերահսկողության և անհատական սահմանադրական գանգատի մեխանիզմերը, որի միջոցով էլ անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է կանխել հիմնական իրավունքների խախտումները և վերականգնել
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խախտված իրավունքները:
Իհարկե, միշտ էլ կարելի է որպես հակափաստարկ բերել այն, որ 2015թ.
խմբագրությամբ Սահմանադրությամբ սահմանադիրը չափից մեծ վստահություն է
ներդրել Սահմանադրական դատարանի մեջ՝ չկանխատեսելով նաև Սահմանադրական դատարանի կողմից Սահմանադրության ոչ ռացիոնալ մեկնաբանման ռիսկը, կամ բարդացրել է Սահմանադրության կիրառման ընթացակարգը՝ լրացուցիչ
խոչընդոտներ ստեղծելով սահմանադրական սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության համար: Այդուհանդերձ, գտնում ենք, որ սեփական հայեցողությամբ օրենքի սահմանադրականությունը գնահատելու արդյունքում օրենքը մի կողմ դնելու
ու Սահմանադրությունն անմիջական կիրառելու հնարավորությունը լի է ավելի մեծ
վտանգներով՝ առաջ բերելով դատարանների և վարչական մարմինների կողմից
նույնական իրավիճակներում օրենքի նորմերի տարաբնույթ մեկնաբանման, օրենքի առջև հավասարության սկզբունքի խախտման ռիսկեր։ Ավելին, եթե երկրում առկա լինի լեգիտիմության այնպիսի պակաս, որը ներթափանցի անգամ սահմանադրական արդարադատության ոլորտ, ապա այս պարագայում դժվար է պատկերացնել, և խիստ տեսական է այն իրավիճակը, որ հիերարխիկ կաշկանդվածություն ունեցող վարչական մարմինը գործնականում շահագրգռված կլինի անմիջականորեն
կիրառել Սահմանադրությունը՝ հաղթահարելով օրենքի հակասահմանադրական
կարգավորումը:
Եզրահանգումներ
Այսպիսով, վերլուծելով սահմանադրական նորմերի անմիջական գործողության և կիրառման այլ երկրների փորձը և դրանք համադրելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության կարգավորումների հետ՝ կարող ենք հանգել
հետևյալ եզրակացությունների.
• ամբողջ Սահմանադրության անմիջական գործողության իրավական ամրագրումը խորթ է արևմտաեվրոպական սահմանադրական իրավունքին։ Նման
ճանապարհով են գնացել միայն հետխորհրդային և հետսոցիալիստական որոշ
երկրներ՝ որպես Սահմանադրության նորմատիվ-իրավաբանական ուժը ընդգծելուն, սահմանադրական նորմերի չկիրառման սոցիալիզմի ավանդույթների հաղթահարմանն ուղղված քայլ։
• Սահմանադրության «անմիջական գործողություն» եզրույթը իմաստալից է
կիրառել բացառապես հիմնական իրավունքների նկատմամբ: Հիմնական իրավունքներից զատ, Սահմանադրության մյուս նորմերի պարագայում «անմիջական
գործողությունը» ոչ այլ ինչ է, քան ցանկացած իրավական նորմի նորմատիվությանը բնորոշ սովորական գործողություն:
• Սահմանադրությունը, անփոփոխելի 3-րդ հոդվածում ամրագրելով հիմնական իրավունքների անմիջական գործողության նորմը, դրանով իսկ հիմնական իրավունքները սահմանադրական մակարդակով երաշխավորել է որպես սուբյեկտիվ հանրային իրավունքներ:
• Իրավական նորմերի իրավաբանական ուժի աստիճանակարգությունը
պետք է տարբերակել իրավական նորմերի կիրառման աստիճանակարգությունից:
Վերջինս պահանջում է հակառակ հաջորդականություն՝ առավել ցածր իրավաբանական ուժ ունեցող ակտից դեպի առավել բարձրի կիրառում: Դա բխում է սահմանադրական վերահսկողության կենտրոնացված մոդելից, իշխանությունների բաժանման
և օրենսդիր իշխանության ոլորտը հարգելու սկզբունքից, ավելի կոնկրետ և մանրամասն ձևակերպված օրենքի պարտադիրությունից, իրավական որոշակիությունը ապահովելու, օրենքի հայեցողական կիրառումը բացառելու և դրանով իսկ՝ օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունը երաշխավորելու անհրաժեշտությունից:
• Դատարանները և վարչական մարմինները կարող են և պարտավոր են ուղղակիորեն կիրառել Սահմանադրությունը այն դեպքում, երբ չկա օրենքի համապատասխան կարգավորում, կամ այն բացեր ունի:
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НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ И
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ В КОНТЕКСТЕ
ВЕРХОВЕНСТВА КОНСТИТУЦИИ
Вардан Погосян
Член Специальной комиссии по конституционным реформам 2013–2015 гг.
___________________________

Нора Саргсян
Доцент кафедры европейского и международного права ЕГУ,
кандидат юридических наук
___________________________

Конституция Республики Армения, как в редакции 1995 года (статья 6, часть
2), так и в редакции 2005 года (статья 6, часть 1) предусматривала, что
Основной закон имеет высшую юридическую силу и ее нормы применяются
непосредственно. В то же время Конституции в редакции 2005 года
предусматривала, что государство ограничено основными правами человека и
гражданина как непосредственно действующим правом (статья 3, часть 3).
Статья 5 Конституции в редакции 2015 г. устранила общее положение о прямом
действии всей Конституции (часть 1), сохранив его только в отношении основных
прав и свобод (статьи 3, часть 3).
В статье анализируется происхождение понятия «прямое действие»
Конституции, его сущность и необходимость закрепления данного положения в
Конституции. Затем разъясняется сущность и необходимость конституционного
закрепления прямого действия основных прав, после чего обсуждается
практический вопрос, совпадает ли иерархия правовых норм с иерархией их
применения.

THE DIRECT EFFECT OF THE CONSTITUTION AND THE
APPLICATION OF LEGAL NORMS IN THE CONTEXT OF
THE SUPREMACY OF THE CONSTITUTION
Vardan Poghosyan
Member of the Specialized Commission for Constitutional Reforms of 2013-2015

__________________________
Nora Sargsyan
Associate Professor at the YSU Chair of European and International Law,
Candidate of Legal Sciences
_____________________________

The Constitution of the Republic of Armenia both in the version of 1995 (Article 6,
part 2), as well as in the version of 2005 (Article 6, part 1) provided that the
Constitution had a supreme legal force and its norms apply directly. At the same time,
the Constitution in the version of 2005 stipulated that the state was restricted by the
fundamental human rights as the directly applicable law (Article 3, part 3). Article 5 of
the Constitution in the version of 2015 has eliminated the general provision on the
direct effect of the whole Constitution (part 1), maintaining it only with respect to
fundamental rights and freedoms (Article 3, part 3).
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This article analyzes the origin of the concept of "direct effect" of the Constitution,
its essence and the need for its pronouncement in the constitution (I). Then the
essence and necessity of the constitutional declaration of direct effect of fundamental
rights is explained (II). Afterwards, the practical question whether the hierarchy of legal
norms is the same as the hierarchy of their application is discussed (III).
Բանալի բառեր. Սահմանադրություն, հիմնական իրավունքներ, անմիջական
գործողություն, իրավական նորմերի գործողության և կիրառման աստիճանակարգություն, Սահմանադրության գերակայություն, բարձրագույն իրավաբանական ուժ,
սահմանադրական վերահսկողություն։
Ключевые слова: Конституция, основные права, прямое действие, иерархия
применения правовых норм, верховенство Конституции, высшая юридическая
сила, конституционный контроль.
Keywords. Constitution, fundamental rights, direct effect, hierarchy of application of
legal norms, supremacy of the Constitution, supreme legal force, constitutional control.
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ՀԱՅՑԱՅԻՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՆԵԳԱՏՈՐ ԵՎ ՎԻՆԴԻԿԱՑԻՈՆ ՀԱՅՑԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
Քրիստինե Գաբուզյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
_________________________________

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի1 344-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն` հայցային վաղեմությունը չի տարածվում սեփականատիրոջ կամ այլ տիրապետողի իրավունքի ամեն մի խախտման վերացման պահանջների վրա, թեկուզև այդ խախտումները կապված չեն եղել տիրապետումից զրկելու
հետ՝ փակագծում հավելելով՝ հոդված 2772: Նման ձևակերպումը իրավաբանական
գրականությունում3 և դատական պրակտիկայում4 հիմք է հանդիսացել այն կարծիքի, որ նշված դրույթը վերաբերում է միայն նեգատոր հայցերին:
Այսպես, Վճռաբեկ դատարանը, անդրադառնալով նշված հարցին, նշել է, որ
նման հետևությունը հիմնավորվում է նրանով, որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի
344-րդ հոդվածի 4-րդ կետում ամրագրված իրավանորմի բովանդակության շարադրանքից անմիջապես հետո օրենսդիրը փակագծերում մատնանշել է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 277-րդ հոդվածը, որը վերաբերում է տիրապետումից զրկելու հետ չկապված խախտումներից սեփականատիրոջ իրավունքների պաշտպանությանը (նեգատոր հայցերին):
Եթե օրենսդրի կամքն ուղղված լիներ սեփականատիրոջ կամ այլ տիրապետողի
իրավունքի բոլոր տեսակի խախտումների վերացման պահանջների վրա հայցային
վաղեմությունը չտարածելուն, ապա քննարկվող հոդվածում այլևս անհրաժեշտություն
չէր լինի հատուկ մատնանշելու տիրապետումից զրկելու հետ չկապված իրավունքի
խախտումների մասին, այլ ուղղակի կարող էր սահմանվել, որ սեփականատիրոջ կամ
օրինական տիրապետողի իրավունքի ցանկացած խախտման վերացման պահանջների նկատմամբ հայցային վաղեմությունը չի տարածվում:
Մինչդեռ քննարկվող հոդվածը նման կարգավորում չի նախատեսել, հետևաբար սեփականատիրոջ կամ այլ տիրապետողի` տիրապետումից զրկելու հետ
կապված իրավունքի խախտումների վերացման պահանջների (վինդիկացիոն հայցերի) նկատմամբ հայցային վաղեմությունը տարածվում է, իսկ քննարկվող նորմի
1
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2
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20

Պետություն և իրավունք N 2(87) 2020

համաձայն` հայցային վաղեմությունը չի տարածվում միայն սեփականատիրոջ կամ
այլ տիրապետողի` տիրապետումից զրկելու հետ չկապված իրավունքի խախտումների վերացման պահանջների վրա1:
Նախ նշենք, որ օրենսդրի նման մոտեցումը՝ նեգատոր հայցերի վրա հայցային
վաղեմություն չտարածելը, անշուշտ, տրամաբանական է ու անքննելի:
Տվյալ հայցի նկատմամբ հայցային վաղեմություն չտարածելը բացատրվում է
նրանով, որ այն օգտագործվում է տևական իրավախախտումից պաշտպանվելու
համար, և իրավախախտի գործողությունները կարող են լինել ինչպես մեկանգամյա, այնպես էլ բազմակի, դրա համար էլ սեփականատիրոջ անհապաղ արձագանքի
բացակայությունը գույքի օգտագործման խոչընդոտների ի հայտ գալու նկատմամբ
չպետք է ինքնին առաջացնի նրա համար բացասական հետևանքներ2:
Բացի այդ, կարծում ենք, հնարավոր են նաև այնպիսի իրավիճակներ, որ նեգատոր հայցի հիմքը առաջացած լինի շատ վաղուց, սակայն հայցվորին սկսի խանգարել միայն որոշ, այդ թվում՝ տևական ժամանակ անց. օրինակ՝ հարակից տարածքից բարձր աղմուկը սկզբում առանձնապես չէր անհանգստացնում, բայց հետագայում արյան բարձր զարկերակային ճնշման պատճառով աղմուկը դառնում է
ոչ միայն անհանգստացնող, այլև առողջությանն անմիջական վտանգ ներկայացնող: Նման իրավիճակներում անընդունելի կլիներ անձին զրկել իր սեփականատիրոջ իրավազորություններն անխոչընդոտ իրականացնելու, ուստիև նեգատոր հայց
ներկայացնելու հնարավորությունից:
Այստեղ հարկ ենք համարում ևս մեկ անգամ ընդծել, որ հայցային վաղեմության
չկիրառելիությունը վերաբերում է միայն նեգատոր հայցերին, այն է՝ հայցային վաղեմությունը տարածելու արգելքը վերաբերում է սեփականատիրոջ կամ այլ տիրապետողի իրավունքի ոչ բոլոր խախտումների վերացման պահանջներին, այլ միայն
այն խախտումներին, որոնք կապված չեն եղել տիրապետումից զրկելու հետ:
Սակայն իր տարբեր որոշումներում Վճռաբեկ դատարանը, խոսելով նեգատոր
հայցի մասին, մատնանշում է թե՜ տնօրինման ու օգտագործման և թե՜ տիրապետման իրավունքների իրացման խոչընդոտների մասին3:
1

Տե´ս նախորդ հղումի որոշումը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=93536,
ինչպես նաև՝ Կարինե և Սամվել Զարգարյաններն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության՝ ի
դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության թիվ ԵԿԴ/0181/02/13 քաղաքացիական գործով ՀՀ
վճռաբեկ դատարանի 18.07.2014 թվականի որոշումը, https://www.arlis.am/Document
View.as?docID=93532
2
Տե´ս Кондратенко З.К., Полушин Д.С., Негаторный иск в российском гражданском праве,
Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки.
Юридические науки», г. Йошкар-Ола, 2019, Т. 5, № 2, С. 173-180, էջ 176
3
Վճռաբեկ դատարանը հանգում է այն եզրակացության, որ նեգատոր հայցի ներկայացման
դեպքում միաժամանակ պետք է առկա լինեն հետևյալ երկու պայմանները.
1) հայցվորը հայցի հարուցման պահին պետք է լինի գույքի սեփականատեր կամ այլ օրինական (տիտղոսային) տիրապետող,
2) հայցի ներկայացման պահին պետք է առկա լինի երրորդ անձի կողմից թույլ տրված այնպիսի գործողություն կամ անգործություն, որը խոչընդոտի գույքի սեփականտիրոջը կամ օրինական (տիղոսային) այլ տիրապետողին օգտագործել և/կամ տնօրինել (ընդգծումը –Ք. Գ.)
գույքը ((Լևոն Արշակունին ընդդեմ Կոմիտաս Հայրապետյանի թիվ ԿԴ3/0450/02/13 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 28.11.2014 թվականի որոշումը
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=95072):
Միևնույն ժամանակ, Վճռաբեկ դատարանը նեգատոր հայցը համարել է նաև
սեփականության իրավունքի պաշտպանության միջոց, որն ուղղված է սեփականատիրոջ
կողմից գույքի օգտագործման կամ տիրապետման (ընդգծումը – Ք.Գ.) իրավունքների
իրացման
խոչընդոտների
վերացմանը
(Ռազմիկ,
Սիրանուշ,
Կարեն, Տիգրան
Մանուչարյանները և Կարինե Հարությունյանն ընդդեմ ՀՀ ֆինանսների նախարարության,
Երևանի քաղաքապետարանի թիվ ԵԿԴ/0502/02/13 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ
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Նեգատոր ու վինդիկացիոն հայցերի առաջին հայացքից ակնհայտ երևացող
տարբերությունը միայն թվացյալ է. այդ մասին է վկայում նաև խայտաբղետ դատական պրակտիկան: Մինչդեռ նշված հայցերի սահմանազատումը կարևոր է, ի թիվս
այլնի, նաև հայցային վաղեմության ինստիտուտի ճիշտ կիրառության համար:
Այսպես, 2018 թ. սեպտեմբերի 3-ի թիվ ՇԴ/0911/02/18 գործով 1 կայացված
վճռով դատարանը տիրապետող չհանդիսացող սեփականատիրոջ կողմից վտարման պահանջով ներկայացված հայցը համարել է նեգատոր և չի կիրառել հայցային
վաղեմություն: Կայացված վճիռը ուժի մեջ թողեց նաև վերաքննիչ դատարանը:
Մեկ այլ քաղաքացիական գործով (թիվ ՇԴ/0069/02/18, 2019 թվականի ապրիլի 17) ավտոտնակն ուրիշի ապօրինի տիրապետությունից հետ պահանջելու մասին հայցը դատարանը դիտել է որպես վինդիկացիոն և մերժել այն՝ հայցային վաղեմության ժամկետը լրացած լինելու հիմքով:
Սակայն վերաքննիչ դատարանն անհիմն է համարել հայցային վաղեմության
կիրառմամբ հայցը մերժելը: Վերաքննիչ դատարանը նշել է հետևյալը. «Դատարանը անտեսել է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 344-րդ հոդվածի 4-րդ կետի պահանջներն այն մասին, որ հայցային վաղեմությունը չի տարածվում սեփականատիրոջ կամ այլ տիրապետողի իրավունքի ամեն մի խախտման վերացման պահանջների վրա, իսկ գործով հաստատվել է այն հանգամանքը, որ հայցվորը հանդիսանում է պահանջվող գույքի սեփականատերը, որի իրավունքը խախտելով` Պատասխանողը տիրապետում է վիճելի ավտոտնակը և այդ իրավունքի խախտումը
վերացնելու պահանջով է Հայցվորը դիմել Դատարան»:
2019 թվականի օգոստոսի 16-ի թիվ ԼԴ2/0138/02/19 գործով Դատարանը մերժել էր հայցը (գույքն ուրիշի ապօրինի տիրապետությունից հետ պահանջելու և
վտարելու պահանջներ)՝ հայցային վաղեմության ժամկետը լրացած լինելու հիմքով՝
նշելով, որ վինդիկացիայի դեպքում սեփականատերը չի տիրապետում վիճելի գույքը, իսկ նեգատոր հայցի դեպքում սեփականատերը տիրապետում է վիճելի գույքը,
սակայն ենթադրյալ ապօրինի գործողություների պատճառով չի կարող այն օգտագործել ըստ նպատակային նշանակության, իսկ տվյալ դեպքում ներկայացված պահանջը նեգատոր չէ:
Դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ մինչև օրս
դատարանների համար դժվարություն է ներկայացնում այս կամ այն պահանջը
դատարանի 18.07.2014 թվականի որոշումը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx
?DocID=93536,
Կարինե
և
Սամվել
Զարգարյաններն
ընդդեմ
Հայաստանի
Հանրապետության՝ ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության թիվ ԵԿԴ/0181/02/13
քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 18.07.2014 թվականի որոշումը,
https://www.arlis.am/ DocumentView.aspx?docID=93532):
1
2018թ. սեպտեմբերի 3-ի թիվ ՇԴ/0911/02/18 գործով կայացված վճռով թե՜ առաջին ատյանի ու թե՜ վերաքննիչ դատարանները, տիրապետող չհանդիսացող սեփականատիրոջ կողմից վտարման պահանջով ներկայացված հայցը համարելով նեգատոր և չկիրառելով հայցային վաղեմություն, անտեսել են նաև պատասխանողների՝ վեճի առարկա գույքը շուրջ տասը տարուց ավելի տիրապետելու փաստը:
Մինչդեռ, 2015թ. նոյեմբերի 27-ի թիվ ԵԿԴ/2393/02/12 քաղաքացիական գործով կայացված
որոշմամբ Վճռաբեկ դատարանը, ձեռքբերման վաղեմության ուժով սեփականության իրավունքի ծագման վերաբերյալ գործում ի թիվս այլնի կարևորելով գրանցված սեփականատիրոջ վարքագիծը և վերաբերմունքն այլ անձի կողմից իր սեփականության տիրապետման
նկատմամբ, նշել է, որ պատասխանողների, նաև՝ վերջիններիս իրավանախորդների վարքագիծը, մասնավորապես՝ նրանց կողմից 10 տարուց ավելի տիրապետմանը որևէ կերպ չխոչընդոտելը ևս կարող էին ակնհայտ վկայել գույքի տիրապետումից, օգտագործումից և տնօրինումից սեփականատիրոջ մեկուսացման մասին:
Այսպիսով, գրանցված սեփականատիրոջ առկայության դեպքում ձեռքբերման վաղեմության
ուժով սեփականության իրավունքի ծագում թույլատրելը նույնպես վկայում է, որ նեգատոր
հայց չի կարող լինել այն դեպքերում, երբ գույքն այլ անձի տիրապետության տակ է:
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ճիշտ որակելը: Ընդ որում, հիմնական դժվարությունը կապված է ներկայացված
պահանջը վինդիկացիոն կամ նեգատոր որակելու համար «տիրապետման» իրավազորության ունեցած նշանակության հետ, քանի որ, ինչպես տեսնում ենք, շատ
հաճախ, երբ գույքը տիրապետում էր այլ անձ, քան գրանցված սեփականատերը,
այնուամենայնիվ դատարաններն այդ պահանջները որակել են որպես նեգատոր և
չեն կիրառել հայցային վաղեմությունը:
Կարծում ենք, որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 277-րդ հոդվածը, որի համաձայն` սեփականատերն իրավունք ունի պահանջել վերացնելու իր իրավունքների ամեն մի խախտում, թեկուզև այդ խախտումները զուգորդված չեն եղել տիրապետումից
զրկելու հետ, պաշտպանություն է շնորհում նաև այն դեպքում, երբ առկա է տիրապետման իրավունքի խախտում: Թեպետ Վճռաբեկ դատարանի որոշումների վերլուծությունից, ինչպես նաև Քաղաքացիական օրենսգրքի 277-րդ հոդվածից ակնհայտ է,
որ նեգատոր հայցի դեպքում նախ և առաջ խոսքը տնօրինման և օգտագործման իրավազորությունների համար խոչընդոտների առկայության մասին է, սակայն չի բացառվում նաև տիրապետման իրավազորության սահմանափակում (այդ մասին է վկայում
նաև դատական պրակտիկան1), ուստի կարծում ենք՝ հայցային վաղեմության ժամկետի կիրառելիության հարցը պետք է դիտարկվի ոչ թե տիրապետումից զրկված լինելու
կամ չլինելու տեսանկյունից, այլ, այսպես ասած, գույքի և «իրավախախտի» միջև գոյություն ունեցող հարաբերության տեսանկյունից, մասնավորապես՝ արդյո՞ք վերջինս
տիրապետում է վեճի առարկա գույքը, թե՞ ոչ: Այսինքն՝ ամեն դեպքում շեշտը պետք է
դրվի տիրապետման իրավազորության վրա2:

1

Գործերից մեկով, օրինակ, ավտոտնակ և մառան մուտք գործելու համար նախատեսված
ընդհանուր օգտագործման ճանապարհի աջ կողմում պարսպի կառուցումով խախտվում էին
սեփականատիրոջ` գույքն օգտագործելու և փաստացի տիրապետելու իրավունքները (Լևոն
Արշակունին ընդդեմ Կոմիտաս Հայրապետյանի թիվ ԿԴ3/0450/02/13 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 28.11.2014 թվականի որոշումը):
2
Ուրիշի ապօրինի տիրապետումից գույքը հետ պահանջելու գործով ապացուցման առարկան պատասխանողի կողմից վեճի առարկա գույքը ապօրինի տիրապետելու և հայցվորի
կողմից տվյալ գույքի սեփականատեր հանդիսանալու փաստերն են (ի թիվս այլնի՝ ՄիսակՆուբար Թեբելեկյանն ընդդեմ Ռուբեն Քոչարի և մյուսների թիվ ԵԿԴ/0805/02/10 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 05.04.2013 թվականի որոշումը,
https://www.arlis.am/ DocumentView.aspx?docID=83954, «Շանթ Պլյուս» ՍՊԸ-ն ընդդեմ
Ռազմիկ Մանուկյանի և Ընկերության` գույքն ուրիշի ապօրինի տիրապետումից
վերադարձնելու պահանջի մասին թիվ ԿԴ1/0811/02/08 գործով Վճռաբեկ դատարանի 2010
թվականի մարտի 12-ի որոշումը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=57955,
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ն ընդդեմ «Արտադրա-տպագրական» ՓԲԸ-ի թիվ
ԵՄԴ/0462/02/13 քաղաքացիական գործով Վճռաբեկ դատարանի 2019 թվականի հուլիսի 3ի որոշումը, https://www.arlis.am/ DocumentView.aspx?DocID=134837)։
Իսկ նեգատոր հայցերով հարուցված գործերի ապացուցման առարկայում որպես փաստ
ներառվում են հետևյալ երկու պայմանները. 1) հայցվորը հայցի հարուցման պահին պետք է
լինի գույքի սեփականատեր կամ այլ օրինական (տիտղոսային) տիրապետող, 2) հայցի
ներկայացման պահին պետք է առկա լինի երրորդ անձի կողմից թույլ տրված այնպիսի
գործողություն կամ անգործություն, որը խոչընդոտի գույքի սեփականտիրոջը կամ
օրինական (տիղոսային) այլ տիրապետողին օգտագործել և/կամ տնօրինել գույքը (Լևոն
Արշակունին ընդդեմ Կոմիտաս Հայրապետյանի թիվ ԿԴ3/0450/02/13 քաղաքացիական
գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 28.11.2014 թվականի որոշումը, https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?docID=95072, Վարուժան Ավագյանն ընդդեմ Քնարիկ և Կորյուն
Հարությունյանների թիվ ԵԱՔԴ/4311/02/15 քաղաքացիական գործով Վճռաբեկ դատարանի
2019 թվականի մայիսի 14-ի որոշումը, http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=100620),
չնայած, ինչպես արդեն նշեցինք, չի բացառվում նաև տիրապետման իրավազորության
իրականացման խոչընդոտների առկայություն, որը, սակայն, չի ենթադրում վեճի առարկա
գույքի գտնվելը իրավախախտի տիրապետման ներքո:
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Դա էլ հենց պետք է լինի չափանիշ նեգատոր ու վինդիկացիոն հայցերը սահմանազատելու համար: Կարծում ենք, թե՜ վինդիկացիոն և թե՜ նեգատոր հայցերի
դեպքում կարող է խոսք լինել երեք իրավազորություններից յուրաքանչյուրի իրականացման խոչընդոտների առկայության մասին: Այստեղ վճռորոշը, կարևորն այն
է, որ գույքը չպետք է միևնույն ժամանակ գտնվի նաև այդ խոչընդոտները ստեղծող
անձի տիրապետության ներքո: Հակառակ պարագայում գործ կունենանք ոչ թե նեգատոր, այլ վինդիկացիոն հայցի հետ, քանի որ այն դեպքում, երբ գույքը տիրապետում է սեփականատեր չհանդիսացող անձը, խոսում ենք արդեն վինդիկացիոն
հայցի մասին: Ուրեմն նեգատոր և վինդիկացիոն հայցերի սահմանազատման հիմքում պետք է դրվի ոչ թե սեփականատիրոջ տիրապետման իրավազորությունից
զրկված լինել-չլինելու հարցը, այլ գույքի՝ ոչ սեփականատիրոջ (կամ էլ այլ օրինական տիրապետողի) տիրապետության ներքո գտնվելու հարցը:
Գրականության մեջ կարծիք է արտահայտվել, որ հայցերի սահմանազատման
համար բավական չէ տիրապետման իրավազորության խախտման փաստի վերհանումը: Կարևոր է հաստատել, թե արդյոք պարտավոր անձը հետապնդել է գույքին տիրանալու և այն որպես իրենն օգտագործելու նպատակ, թե նա միայն պայմաններ է ստեղծել, որոնց պարագայում սեփականատերը չի կարող օգտագործել և
տնօրինել իր գույքը, բայց պատասխանողը մտադրություն չունի տիրելու վիճելի
գույքը: Այլ խոսքով՝ դատարանին անհրաժեշտ է պարզել, թե տիրապետման իրավազորությունը խախտվում է նպատակադրվա՞ծ, թե՞ ակամայից: Եթե պարտավոր
սուբյեկտը (պատասխանողը) տիրացել է գույքին սեփական օգտագործման համար, միևնույն ժամանակ սեփականատերն ընդհանրապես զրկված է տիրապետումից, պետք է կիրառվի վինդիկացիոն հայց: Իսկ եթե պարտավոր սուբյեկտը (պատասխանողը), չունենալով գույքին տիրանալու մտադրություն, ստեղծել է խոչընդոտներ սեփականատիրոջ իրավազորությունների (այդ թվում՝ տիրապետման) իրականացման համար, ներկայացվում է նեգատոր հայց1:
Սակայն, գույքը ապօրինի տիրապետողի մոտ գտնվելը և վերջինիս՝ գույքին
տիրանալու մտադրությունը հայցերի սահմանազատման չափանիշ դիտելը բավարար չեն հայցային վաղեմության կիրառման ընթացքում առաջացող խնդիրները լուծելու համար:
Այս տեսանկյունից ուշադրության է արժանի 2018 թվականի ապրիլի 6-ի թիվ
ՇԴ/5513/02/16 գործը, որով վերաքննիչ դատարանը, ներկայացված հայցը համարելով նեգատոր և կիրառելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 344-րդ հոդվածը,
բեկանել և փոխել էր առաջին ատյանի դատարանի վճիռը, որով դատարանը մերժել էր պատասխանողին վտարելու և նրա կողմից կառուցված ինքնակամ շինությունը քանդելու եղանակով նրա ապօրինի տիրապետումից հողամասը վերադարձնելու պահանջը՝ այն անհիմն լինելու և պահանջի նկատմամբ հայցային վաղեմություն կիրառելու հիմքով:
Տվյալ դեպքում չնայած սեփականատերը զրկված է եղել իր հողամասի համապատասխան հատվածը տիրապետելու հնարավորությունից վերջինս այլ անձի
տիրապետման ներքո գտնվելու պատճառով, բայց Վերաքննիչ դատարանի դիրքորոշումը պահանջը նեգատոր որակելու մասով, կարծում ենք, թեև այդքան էլ
ճիշտ չէր գործող կարգավորումների պարագայում, սակայն միակ հնարավոր լուԱյստեղից ակնհայտ է դառնում, որ նշված հայցատեսակների տարբերակման կարևոր
չափորոշիչը գույքն ուրիշի ապօրինի տիրապետության տակ գտնվելու փաստն է:
1
Տե´ս Зарубин А. В. и др., под общей редакцией В. Н. Соловьева, ответственный
редактор С. В. Потапенко, Гражданско-правовые способы защиты права собственности
на недвижимость: научно-практическое пособие, 3-е изд., перераб. и доп., Изд. Юрайт, М.,
2014, 458 с., https://studme.org/89130/pravo/sootnoshenie_negatornogo_iska_drugimi_iskami_
ustranenii_prepyatstviy_realizatsii_prav_sobstvennika_zako
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ծումն էր՝ նկատի ունենալով, որ անհայտ կարգավիճակ ունեցող կառույցների (ինքնակամ կառույցի) նկատմամբ ձեռքբերման վաղեմության ուժով սեփականության
իրավունք չի կարող ճանաչվել1, և հետևաբար անձի մոտ չի կարող առաջանալ սեփականության իրավունք ձեռք բերելու օրինական ակնկալիք:
Այսպիսով, կարծում ենք, որ այն դեպքում, երբ ի սկզբանե բացառված է հայցը
մերժելու արդյունքում անձի մոտ սեփականության իրավունքի առաջացման հնարավորությունը, դատարանը չպետք է զրկի սեփականատիրոջը պաշտպանության
հնարավորությունից, քանի որ գույքը փաստացի տիրապտողը ի սկզբանե չի ունեցել (և ժամանակի հոսքի կամ այլ հանգամանքների փոփոխության արդյունքում ոչ
մի պարագայում չի էլ կարող ձեռք բերել) սեփականության իրավունքի օրինական
ակնկալիք, ուստի նման մոտեցումը (վինդիկացիա որակելն ու հայցային վաղեմություն կիրառելը) չի նպաստում սեփականության իրավունքի շարունակականության
ապահովմանը, քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների շահերի ապահովմանը, գույքի նկատմամբ իրավունքների և պարտականությունների հարցում որոշակիության ապահովմանը և արդյունքում՝ քաղաքացիական շրջանառության
կայունությանը:
Ուստի ճիշտ չէ նման պահանջների նկատմամբ հայցային վաղեմության կիրառումը բացառելը: Հայցային վաղեմությունը, կոչված լինելով պաշտպանել անձի
փաստացի դրությունը, որին ապավինելու ակնկալիք է ձևավորվել անձի մոտ տևական ժամանակի հոսքի արդյունքում, չի կարող կիրառվել որպես պաշտպանության
միջոց այն դեպքում, երբ անձի մոտ չկա նման ակնկալիք:
Այսպիսով, առաջարկում ենք 344-րդ հոդվածի 4-րդ մասում հստակեցնել, որ
հայցային վաղեմության ժամկետը չի տարածվում սեփականատիրոջ կամ այլ տիրապետողի իրավունքի խախտման վերացման պահանջների վրա, եթե այդ խախտումները կապված չեն եղել գույքն այլ անձի տիրապետմանն անցնելու հետ:
Ընդ որում, դրույթը մեկնաբանելիս պետք է հաշվի առնել նաև տիրապետումը
հետագայում օրինականացնելու հնարավորությունը՝ նման կերպ բացառելով հայցային վաղեմության ժամկետի կիրառումն այն դեպքում, երբ գույքի փաստացի տիրապետողի մոտ չի կարող առաջանալ սեփականության իրավունք ձեռք բերելու օրինական ակնկալիք:
Նման ձևակերպմամբ նախ կպաշտպանվի փաստացի տիրապետողի օրինական ակնկալիքը, և երկրորդ՝ հստակ կլինի փաստացի տիրապետողի կողմից գույք
ձեռք բերելու պահը, քանի որ սահմանման մեջ գործածվող «տիրապետումից
զրկել» արտահայտությունը պարտադիր չէ, որ վերաբերի հենց տիրապետումը մեկ
անձից մյուսին անցնելուն (մինչդեռ նեգատոր հայցի դեպքում անձը կարող է զրկվել
տիրապետումից, բայց միևնույն ժամանակ տիրապետումն այլ անձի անցած չլինի):
Ինչպես տեսնում ենք, այն դեպքերում, երբ սեփականատերը փաստացի չի իրականացնում իր տիրապետման իրավազորությունը, հայցային վաղեմության ժամկետը լրացած լինելու պատճառով զրկվում է իր սեփականության իրավունքի
պաշտպանությունն իրականացնելու հնարավորությունից՝ միևնույն ժամանակ շարունակելով մնալ որպես գույքի գրանցված սեփականատեր անգամ վինդիկացիոն
հայցը մերժող դատական ակտի կայացումից հետո:
Նման մոտեցումն ունի իր բացատրությունը: Օրենսդիրը, նկատի ունենալով
գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի շարունակականության ապահովման կարևորությունը, ի թիվս այլնի՝ հաշվի առնելով նաև գույքի սեփականատերերի կողմից պարտականությունների կատարումն ապահովելու անհրաժեշտությու-

1

Տե´ս Վարդիթեր Ավոյանն ընդդեմ Գայանե և Կարինե Հայրապետյանների, Վարդգես
Վարդանյանի թիվ 3-84(ՎԴ) քաղաքացիական գործով Վճռաբեկ դատարանի 2008 թ.
փետրվարի 1-ի որոշումը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=42159
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նը , սահմանել է, որ սեփականության իրավունքից հրաժարվելը հիմք չէ գույքի
նկատմամբ սեփականատիրոջ իրավունքները և պարտականությունները դադարելու համար մինչև այլ անձի կողմից այդ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերելը (քաղաքացիական օրենսգրքի 280-րդ հոդված, մաս 2):
Այսպիսով, վինդիկացիոն հայցի մերժումը չի դադարեցնում սեփականատիրոջ
իրավունքները և հիմք չէ այլ անձի մոտ սեփականության իրավունքի առաջացման:
Իսկ նման պարագայում գույքը փաստացի տիրապետող անձի մոտ սեփականության իրավունք կարող է առաջանալ միայն ձեռքբերման վաղեմության ուժով:
Իսկ ձեռքբերման վաղեմությունը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված
որոշակի ժամկետ լրանալու և որոշակի պայմանների վրա հասնելու ուժով մեկ անձի կողմից սեփականության իրավունքի ձեռքբերման, իսկ մյուս անձի կողմից այդ
իրավունքի դադարման միջոց է2 և միևնույն ժամանակ ժամանակահատված, որի
ընթացքում անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կատարած գործողությունները՝ ուղղված գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պաշտպանությանը, կարող են
ազդել գույքի փաստացի տիրապետողի կողմից նրա` գույքը որպես սեփական տիրապետելու բարեխղճության վրա3:
Այսպիսով, Քաղաքացիական օրենսգրքի 280-րդ և 187-րդ հոդվածները չի կարելի դիտարկել առանձին՝ նկատի ունենալով, որ հենց 280-րդ հոդվածն է երաշխավորում անձի՝ իր սեփականության իրավունքը պաշտպանելու իրավազորությունն
այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեկ այլ անձ ձեռք չի բերել տվյալ գույքի նկատմամբ
սեփականության իրավունք4:
Այստեղ կարծես կոլիզիա է առաջանում հայցային վաղեմության ու ձեռքբերման վաղեմության ինստիտուտների միջև. մի կողմից եռամյա հայցային վաղեմութ1

ՀՀ քաղ. օր.-ի 280 հոդվածի 2-րդ մասի հիմքով ոչ միայն շեշտվում են սեփականության
իրավունքի շարունակականության ապահովման անհրաժեշտությունը, այլև սեփականատիրոջ
կողմից սեփականության իրավունքի իրացման հետ կապված պարտավորությունները,
(Սահմանադրական դատարանի 2006 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ ՍԴՈ-667 որոշում, կետ 3,
http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2006/sdv-667.htm):
2
Տե´ս նաև Նելսոն Կոչնակյանն ընդդեմ Հասմիկ Կոչնակյանի և մյուսների թիվ
ԵԱՔԴ/1493/02/10 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2011 թ. դեկտեմբերի
27-ի որոշումը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=73727, Խոսրովիկ Հովհաննիսյանը և Հասմիկ Պետրոսյանն ընդդեմ Գառնիկ, Արմեն, Հայկազ Հովհաննիսյանների, Կարինե Մարգարյանի և Հասմիկ Ալեքսանյանի և ըստ հակընդդեմ հայցի Գառնիկ Հովհաննիսյանի, Կարինե Մարգարյանի ընդդեմ Խոսրովիկ Հովհաննիսյանի և Հասմիկ Պետրոսյանի թիվ
ԵԱԴԴ/0439/02/12 քաղաքացիական գործով Վճռաբեկ դատարանի 2013 թ. նոյեմբերի 13-ի
որոշումը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=87841
3
Տե´ս նույն տեղը՝ թիվ ԵԱԴԴ/0439/02/12 քաղաքացիական գործով Վճռաբեկ դատարանի
որոշումը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=87841, Լևոն Մելքոնյանն ընդդեմ
Արուսյակ, Կարեն, Լևոն, Արմեն Կարապետյանների և Հեղուշ Կարապետյանի իրավահաջորդ
Ալբերտ Կարապետյանի թիվ ԵԿԴ/2393/02/12 քաղաքացիական գործով 2015 թ. նոյեմբերի
27-ի որոշումը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=103184
4
Ուշագրավ է 2006 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ ՍԴՈ-667 որոշմամբ արտահայտված
հետևյալ դիրքորոշումը. «ՀՀ քաղ. օր.-ի 280 հոդվածի 2-րդ մասի դրույթները հանդես են
գալիս որպես ՀՀ Սահմանադրության 8 և 31 հոդվածներում ամրագրված սեփականության
իրավունքի ապահովման միջոց` այն դեպքում, երբ առկա է սեփականության իրավունքից
հրաժարումը, սակայն այլ անձի կողմից այդ գույքի նկատմամբ դեռևս սեփականության
իրավունք ձեռք չի բերվել» (կետ 3):
Նշված որոշմաբ Սահմանադրական դատարանը վերահաստատել է նաև իր՝ 2006 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի թիվ ՍԴՈ-650 որոշմամբ արտահայտած դիրքորոշումը, համաձայն որի՝
քաղաքացիական օրենսգրքի 280-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «սեփականության իրավունքի
պաշտպանության երաշխիք է» (Սահմանադրական դատարանի 2006 թվականի նոյեմբերի
21-ի թիվ ՍԴՈ-667 որոշում, http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2006/sdv667.htm):
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յան ժամկետ է սահմանված ուրիշի ապօրինի տիրապետումից գույքը հետ պահանջելու համար, բայց մյուս կողմից էլ օրենսդիրը երաշխավորում է տասնամյա ժամկետ սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը մինչև այլ անձի կողմից վեճի
առարկա գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի առաջացումը իրականացնելու համար:
Այսպիսով, պրակտիկորեն հաճախ անհնար է դառնում նշված ժամկետում իրականացնել իրավունքի պաշտպանությունը: Ըստ էության, նշված տասնամյա
ժամկետը որոշակի նմանություն ունի շատ երկրներում ամրագրված օբյեկտիվ հայցային վաղեմության ժամկետի հետ1, որից հետո, անկախ ժամկետը բաց թողնելու
պատճառների հարգելիությունից, չի կարող իրականացվել իրավունքի պաշտպանություն:
Այսպես, հարց է ծագում՝ արդյո՞ք վինդիկացիոն հայցը մերժվելուց հետո սեփականատերն իրավունք չունի իրականացնել իր իրավազորությունները և դրանով իսկ խոչընդոտել փաստացի տիրապետող անձին ձեռքբերման վաղեմության
ուժով սեփականության իրավունք ձեռք բերելը:
Կարծես ստացվում է, որ վինդիկացիոն հայցը մերժելով՝ դատարանը հավաստում է քաղաքացիական օրենսգրքի 280-րդ հոդվածի 1-ին մասի իմաստով սեփականության իրավունքից հրաժարվելու փաստը, որը կարող է հայտարարվել օրենքով սահմանված կարգով կամ այնպիսի գործողությունների հետևանք լինել, որոնք
ակնհայտորեն վկայում են նման մտադրության մասին,2 կամ որի վկայությունը կարող են լինել նաև գրանցված սեփականատիրոջ վարքագիծը և վերաբերմունքն այլ
անձի կողմից իր սեփականության տիրապետման նկատմամբ, մասնավորապես՝
նրանց կողմից 10 տարուց ավելի տիրապետմանը որևէ կերպ չխոչընդոտելը3: Եվ
դատական ակտի արդյունքում սեփականատերը փաստացի զրկվում է սեփականատիրոջ իր իրավունքներից, սակայն ստիպված է իրականացնել սեփականատիրոջ պարտականությունները նաև դրանից հետո՝ մինչև այն պահը, երբ մեկ այլ անձ
ձեռք բերի սեփականության իրավունք տվյալ գույքի նկատմամբ (իսկ դա կարող է
տեղի ունենալ տարիներ անց):
Այսինքն՝ վինդիկացիոն հայցի մերժման դեպքում գույքի սեփականատերը, շարունակելով մնալ որպես գրանցված սեփականատեր, չունի տիրապետման և օգտագործման իրավազորություն, սակայն, կարծես թե, համենայն դեպս առաջին հայացքից, պահպանում է տնօրինման իրավազորությունը, իսկ փաստացի տիրապետող անձը՝ տիրապետման ու օգտագործման իրավազորությունները: Թվում է, թե
սեփականատերը կարող է նույնիսկ օտարել իրեն սեփականության իրավունքով
պատկանող գույքը. չէ՞ որ տվյալ դեպքում կիրառելի չէ քաղաքացիական օրենսգրքի 278-րդ հոդվածը, որը սեփականատեր չհանդիսացող անձին, ով գույքը տիրապետում է օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքով, տիրապետման
պաշտպանության իրավունք է շնորհում ընդհուպ ընդդեմ սեփականատիրոջ, քանի
որ թեպետ քաղաքացիական օրենսգրքի 187-րդ հոդվածի ուժով տիրապետման իրավունք ունի, բայց տիրապետման հիմքում ընկած չէ ո՜չ օրենքը և ո՜չ էլ պայմանա1

Այս կապակցությամբ առաջարկներ են արտահայտվել ձեռքբերման վաղեմության կազմից
հանել թե՜ հայցային վաղեմության, թե՜ բարեխղճության հասկացությունները: Տե՜ս Эмиль
Сафин, Приобретательная давность и объективный срок исковой давности // Снова о
наболевшем, Гражданское право, 03.08.2018, https://zakon.ru/discussion/2018/8/3/
priobretatelnaya_davnost_i_obektivnyj_srok_iskovoj_davnosti__snova_o_nabolevshem
2
Տե´ս Սահմանադրական դատարանի 2006 թ. հոկտեմբերի 10-ի թիվ ՍԴՈ-650 որոշումը,
http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2006/sdv-650.htm
3
Տե´ս Լևոն Մելքոնյանն ընդդեմ Արուսյակ, Կարեն, Լևոն, Արմեն Կարապետյանների և Հեղուշ
Կարապետյանի իրավահաջորդ Ալբերտ Կարապետյանի թիվ ԵԿԴ/2393/02/12 քաղաքացիական
գործով
2015թ.
նոյեմբերի
27-ի
որոշումը,
https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?docid=103184
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գիրը, և բացի այդ, այդ նույն հոդվածի 3-րդ մասը գույքը որպես սեփականություն
տիրապետող անձին իրավունք է տալիս պաշտպանել այն երրորդ անձանցից, որոնք գույքի սեփականատերը չեն և օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված
այլ հիմքով դրա նկատմամբ չունեն տիրապետման իրավունք: Այս հոդվածի իմաստով պաշտպանությունը հնարավոր չէ սեփականատիրոջ դեմ: Եվ առհասարակ
հակառակ պնդումը կհակասեր ձեռքբերման վաղեմության ինստիտուտի էությանը,
քանի որ ձեռքբերման վաղեմության ուժով սեփականություն ձեռք բերելու համար
սահմանված տասնամյա ժամկետը հենց այն ժամկետն է, որի ընթացքում սեփականատերը կարող է իրականացնել իր իրավունքի պաշտպանությունը:
Ստացվում է, որ գրանցված սեփականատերը չի կարող իրականացնել իր իրավազորությունների պաշտպանությունը, իսկ եթե չկա պաշտպանելու հնարավորություն, ըստ էության գործ ունենք «մերկ» իրավունքի հետ: Փաստացի տիրապետողը նույնպես չունի պաշտպանվելու հնարավորություն, իսկ սեփականության իրավունքի ճանաչման և դրա պաշտպանության մասին միայն տարիներ անց կարող
է խոսք լինել:
Վերոնշյալ դրույթների և դատական պրակտիկայի վերլուծությունից ակնհայտ
է դառնում, որ թեև սեփականության իրավունքից հրաժարվելու փաստի մասին կարող ենք պնդել արդեն վինդիկացիոն հայցը մերժելու մասին դատական ակտի կայացման դեպքում, սակայն գույքը փաստացի տիրապետող անձի մոտ այդ ակտը
միայն կարող է որոշակի շահ, հետաքրքրություն առաջացնել, իսկ սեփականության
իրավունք ձեռք բերելու օրինական ակնկալիքի ու հետևաբար նաև դրա պաշտպանության մասին կարող ենք խոսել միայն քաղաքացիական օրենսգրքի 187-րդ հոդվածի բոլոր պայմանների պահպանվածության դեպքում 1 ՝ նկատի ունենալով, որ
անձը, որին պատկանում է գույքային շահի պաշտպանությանն ուղղված հայցը կարող է համարվել «օրինական ակնկալիք» ունեցող, եթե այդ շահի համար ազգային
օրենսդրությունում բավարար հիմք կա. օրինակ, երբ առկա է դրա գոյությունը հավաստող ազգային դատարանների կողմից ձևավորված նախադեպային իրավունք2: Իսկ մինչ այդ, քանի դեռ այդ վավերապայմանները ապահովված չեն, այն
ոչ ավելին է, քան զուտ հույսը, քանի որ «օրինական» համարվելու համար «ակնկալիքը» պետք է ավելի կոնկրետ բնույթի լինի, քան սոսկ հույսը և հիմնված լինի օրենքի դրույթի կամ էլ իրավական ակտի վրա, ինչպես, օրինակ, քննվող գույքային
շահին առնչվող դատական ակտն է3:
1

Տե՜ս, ի թիվս այլնի, Անահիտ Մանուկյանն ընդդեմ Ղարիբ Եղիազարյանի թիվ
ԵԱԴԴ/1503/02/09 քաղաքացիական գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2010 թ. դեկտեմբերի 3-ի
որոշումը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=65063
2
Տե՜ս The European Court of Human Rights, Case of Centro Europa 7 S.R.L. and Di Stefano v.
Italy, (Application no. 38433/09), Judgment, Strasbourg, 7 June 2012, կետ 173,
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-111399"]}, The European Court of Human Rights,
Case of Kopecký v. Slovakia, (Application No. 44912/98), Judgment, Strasbourg, 28 September
2004, կետ 52, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["44912/98"],"itemid":["001-66758"]}
3
Տե´ս The European Court of Human Rights, Case of Centro Europa 7 S.R.L. and Di Stefano v.
Italy, (Application no. 38433/09), Judgment, Strasbourg, 7 June 2012, կետ 173,
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-111399"]}, The European Court of Human Rights,
Case of Kopecký v. Slovakia, (Application No. 44912/98), Judgment, Strasbourg, 28 September
2004, կետ 49-50, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["44912/98"],"itemid":["001-66758"]},
The European Court of Human Rights, Case of Saghinadze and Others v. Georgia, (Application
no.
18768/05),
Judgment,
Strasbourg,
27
May
2010,
կետ
103,
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-98885"]}, The European Court of Human Rights,
Case of Béláné Nagy v. Hungary, (Application no. 53080/13), Judgment, Strasbourg, 13
December 2016, կետ 75, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["CASE OF BÉLÁNÉ NAGY
v. HUNGARY"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]
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Միևնույն ժամանակ, ձեռքբերման վաղեմության ուժով սեփականության իրավունքի ծագման համար անհրաժեշտ է, որ սեփականատերը այդ ժամանակահատվածում չիրականացնի գույքի պաշտպանությանն ուղղված գործողություններ:
Մինչդեռ բացառված չէ, որ վինդիկացիոն հայցը մերժվելուց հետո էլ անձը շարունակի իրեն դեռևս սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը ազատելու
պահանջներ ներկայացնել: Կարծում ենք, քանի որ վինդիկացիոն հայցը մերժելու
մասին օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի առկայությունը հավաստում է
սեփականության իրավունքից հրաժարված լինելու փաստը, այդ դեպքում նման
գործողություններին չպետք է որևիցե իրավական նշանակություն տրվի: Դրա համար առկա կարգավորումների պարագայում ճիշտ կլիներ ամրագրել նաև դրանից
հետո փաստացի տիրապետողի հնարավորությունը՝ պաշտպանելու իր տիրապետումը նաև սեփականատիրոջ գործողություններից:
Ամեն դեպքում նման կարգավորումները, կարծում ենք, չեն ծառայում հայցային վաղեմության ինստիտուտի նպատակների իրականացմանը՝ մասնավորապես՝
ամենևին չնպաստելով քաղաքացիակրան շրջանառության կայունությանը:
Նման իրավիճակը հղի է մի շարք վտանգներով: Փաստացի կարող է ստեղծվել իրավիճակ, որ գույքը դուրս է մղվում քաղաքացիական շրջանառությունից՝
դրանից բխող բոլոր բացասական հետևանքներով, և այն կարող է նորից վերադառնալ շրջանառություն միայն ձեռքբերման վաղեմության ուժով սեփականության իրավունքի ճանաչման դեպքում:
Նման իրավիճակն ավելի շատ անորոշություն է մտցնում քաղաքացիական իրավահարաբերություններում, քան թե վերացնում այն1:
Այդպիսի կարգավորումներն ու իրավակիրառ պրակտիկան կարող են խթանել
կեղծ և շինծու գործարքների կնքումը (նման կերպ սեփականատերը կփորձի վերադարձնել իր գույքը), հիմք հանդիսանալ նաև ինքնիրավչության համար2: Իսկ դա,
մեղմ ասած, չի նպաստում օրինականության մթնոլորտի ամրապնդմանը:
Անարդար է նաև այն, որ այդ գույքի կապակցությամբ սեփականատիրոջ պարտավորությունները պահպանվում են, չնայած որ նա զրկված է այդ գույքի նկատմամբ իր իրավունքներից: Եվ եթե կոմունալ ծառայությունների դեպքում անձը հեշտությամբ կարող է խզել պայմանագրերը համապատասխան ծառայություններ մատուցող, սպասարկում իրականացնող ընկերությունների հետ, ապա նույնը հնարավոր չի լինի, օրինակ, անշարժ գույքի հարկի դեպքում:
Եվ որքանո՞վ է տրամաբանական նման պարագայում անձին ստիպել կատարել պետության հանդեպ իր պարտականությունները (հարկային օրենսգրքի համաձայն (հոդված 224)՝ անշարժ գույքի հարկ վճարելու պարտավորություն կրում է
հիմնականում սեփականատերը:): Չէ՞ որ հարկային քաղաքականության նպատակը ենթադրում է անձի վճարումների դիմաց նրա հանդեպ որոշակի պարտավորությունների ստանձնում պետության կողմից, իսկ այս դեպքում արդեն պետությունը չի
պաշտպանում սեփականատիրոջը, և ավելին՝ սեփականատերն ինքը այլևս հետաքրքրված չէ դրանում:
Այսպիսով, ակնհայտ է դառնում, որ առկա կարգավորումները չեն երաշխավորում ո՜չ գույքի սեփականատիրոջ, ո՜չ էլ փաստացի տիրապետողի շահերի պաշտպանությունն ու ստեղծում են անորոշություն գույքի կապակցությամբ:
1

Ի թիվս այլնի՝ խնդիրներ են առաջացնում նաև մեկ անձի սեփականության իրավունքի
պետական գրանցումը և մեկ այլ անձի փաստացի տիրապետող լինելը (ուստի նաև
վերջինիս իրավունքի պետական գրանցման բացակայությունը): Պետական գրանցման
նշանակության մասին տե՜ս Սահմանադրական դատարանի 2011 թ. մարտի 4-ի թիվ ՍԴՈ944 որոշումը, կետ 6, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=66201
2
Չնայած քրեական գործերի ուսումնասիրությունը թույլ չտվեց հաստատել նման կապի
առկայությունը:
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Հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև այս հարցի կապակցությամբ միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը:
Լիտվայի քաղաքացիական օրենսգրքի1 համաձայն՝ վինդիկացիոն հայցի դեպքում գործում է եռամյա հայցային վաղեմության ժամկետ շարժական գույքի համար
(4.96-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր) և տասնամյա՝ անշարժ գույքի համար (1.125րդ հոդված): Իսկ ձեռքբերման վաղեմության ժամկետները սահմանող 4.68-րդ հոդվածի 1-ին մասում տեսնում ենք, որ անշարժ գույքի համար սահմանված է տասնամյա, իսկ շարժական գույքի դեպքում եռամյա ձեռքբերման վաղեմության ժամկետ:
Լատվիայի քաղաքացիական օրենսգրքում անշարժ գույքի համար նախատեսված է 10 տարվա ձեռքբերման և հայցային վաղեմության ժամկետ, իսկ շարժական
գույքի համար՝ մեկամյա ձեռքբերման վաղեմություն, այն դեպքում, երբ նույն տասնամյա հայցային վաղեմության ժամկետն է կիրառվում2:
Պորտուգալիայի քաղաքացիական օրենսգրքի 517-547 հոդվածներից3 երևում
է, որ ձեռքբերման վաղեմության ժամկետները (կախված հանգամանքներից՝ 5, 10,
15 տարի) ավելի կարճ են, քան հայցային վաղեմության ժամկետները (հայցային
վաղեմության ընդհանուր ժամկետը 20 տարի է):
Ինչպես տեսնում ենք, հիմնականում ժամկետները հավասար են, կամ առնվազն հայցային վաղեմության ժամկետն ավելի երկար է, քան ձեռքբերման վաղեմության համար սահմանված ժամկետը, ինչը ինքնանպատակ չէ և միտված է գույքի իրավաբանական ճակատագրի որոշակիության ապահովմանը և այն արհեստականորեն քաղաքացիական շրջանառությունից դուրս չմղելուն:
Վերը քննարկված խնդիրներից հնարավորինս խուսափելու համար թերևս լավագույն լուծումը հայցային վաղեմության և ձեռքբերման վաղեմության հավասար
ժամկետների սահմանումն է: Սակայն, նկատի ունենալով, որ ձեռքբերման վաղեմության և հայցային վաղեմության ժամկետների հաշվարկի սկիզբը կարող է չհամընկնել, միայն հավասար ժամկետների սահմանումը նույնպես բավարար չէ: Առավել արդյունավետ մեխանիզմի մասին կարող ենք խոսել միայն հայցային վաղեմության ժամկետի հաշվարկման հատուկ կարգ սահմանելու դեպքում, որը պետք է
սկսվի գույքը փաստացի տիրապետողին անցնելու պահից: Ընդ որում, նկատի ունենալով, որ հայցային վաղեմությունը վկայակոչողը պատասխանողն է, այսինքն՝
գույքի փաստացի տիրապետողը, ապացուցման պարականությունը պետք է դրվի
հենց նրա վրա, քանի որ փաստացի տիրապետողին դժվարություն չի ներկայացնի
ապացուցել, թե որ պահից է սկսել տիրապետել գույքը:
Սակայն անգամ նման լուծման պարագայում խնդրահարույց են մնում այն
դեպքերը, երբ առաջ է գալիս բաց թողնված հայցային վաղեմության ժամկետը հարգելի ճանաչելու հարց: Նման խնդիրներից խուսափելու հնարավոր լուծում է օբյեկտիվ հայցային վաղեմության ժամկետի սահմանումը:
Այսպիսով, առաջարկվում է վինդիկացիոն հայցի համար սահմանել տասնամյա հատուկ հայցային վաղեմության ժամկետ, որի ընթացքը պետք է սկսվի գույքը
փաստացի տիրապետող անձի տիրապետմանն անցնելու պահից, և որը լրանալուց հետո փաստորեն բացառված կլինի անձի իրավունքների պաշտպանությունն
անկախ ամեն ինչից:

1
Տե´ս Civil Code of the Republic of Lithuania, 18 July 2000, No VIII-1864, (Last amended on 12
April 2011 No XI-1312) https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/lt/lt073en.pdf
2
Տե´ս The Civil Law of Latvia, adopted on 24 April 1997, (with amendments till 29.10.2015),
http://vvc.gov.lv/index.php?route=product/search&search=civil%20law
3
Տե´ս Portuguese Civil Code, 1867, August 2018, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/
123456789/8312/1/ocrportuguesecivilcode.pdf

30

Պետություն և իրավունք N 2(87) 2020

Միայն նման դեպքում հայցային վաղեմության ինստիտուտը կարող է լիարժեք
իրականացնել իր նպատակները՝ նպաստելով քաղաքացիական շրջանառության
կայունությանը:
Իսկ ինչ վերաբերում է շարժական գույքին, ապա այստեղ մեկ այլ խնդիր է առկա: Եթե վինդիկացիոն հայցի համար հայցային վաղեմության ժամկետը երեք տարի է, իսկ շարժական գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի առաջացման
համար սահմանված է վեց ամիս, իսկ որոշ դեպքերում (նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափից ակնհայտ ցածր արժեք ունեցող դեն նետված գույքի
դեպքում (ՔՕ, հոդված 179, մաս 2)), ըստ էության, անմիջապես՝ օգտագործմանն
անցնելու կամ սեփականություն վերածելուն ուղղված այլ գործողությունների ուժով, ապա մեծ է հավանականությունը, որ հայց ներկայացնելու պահին հնարավոր
է արդեն ծագած լինի մեկ այլ անձի սեփականության իրավունքը:
Ստացվում է, որ շարժական գույքն ուրիշի ապօրինի տիրապետումից հետ
պահանջելու համար սահմանված հայցային վաղեմության ժամկետը այդքան էլ
արդյունավետ չէ այս ինստիտուտի հետապնդած նպատակների իրականացման
տեսանկյունից:
Մանավանդ փոքրարժեք գույքի դեպքում, որը արժեք է ներկայացնում սոսկ
սեփականատիրոջ համար, այդ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի
անհապաղ առաջացումը դատական պաշտպանությունը դարձնում է փաստացի
անհնարին, գոյություն չունեցող՝ խաթարելով արդարադատության մատչելիության
իրավունքի բուն էությունը՝ դրանով հանգեցնելով նաև սեփականության իրավունքի
անհամաչափ սահմանափակման:
Ուստի, կարծում ենք, որ այս դեպքում ևս նպատակահարմար է հայցային և
ձեռքբերման վաղեմության հավասար ժամկետներ սահմանել, ինչը առավելագույնս
կապահովի թե՜ սեփականատիրոջ և թե՜ փաստացի տիրապետողի շահերը:

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ К НЕГАТОРНЫМ И
ВИНДИКАЦИОННЫМ ИСКАМ
Кристине Габузян
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ
_________________________

В данной статье обсуждается применение института исковой давности к
негаторным и виндикационным искам. В частности, выявлены проблемы,
возникшие на практике в связи с этим, и подчеркивается необходимость четкого
разграничения указанных исков с точки зрения правильного применения сроков
исковой давности. В статье рассматривается соотношение сроков исковой и
приобретательной давности и вопрос установления сроков, которые не только
позволят сторонам правоотношения эффективно защищать свои права или
интересы, но и максимально способствуют стабильности гражданского оборота.
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THE APPLICATION OF LIMITATION PERIODS
TO NEGATORY AND VINDICATION CLAIMS
Kristine Gabuzyan
PhD Student at the YSU Chair of Civil Law
_______________________

The current article discusses the application of limitation periods to negatory and
vindication claims. In particular, the article identifies the problems arisen in practice in
connection with this issue, and emphasizes the need for a clear differentiation of these
claims from the point of view of the correct application of limitation periods. The article
examines the correlation between the limitation periods and acquisitive prescriptions,
and the issue of establishing such periods that will not only allow the parties of a legal
relationship to effectively protect their rights or interests, but also will contribute to the
stability of civil circulation.
Բանալի բառեր՝ հայցային վաղեմություն, վինդիկացիոն հայց, նեգատոր հայց,
ձեռքբերման վաղեմություն, փաստացի տիրապետում, սեփականության իրավունքից հրաժարվել
Ключевые слова: исковая давность, виндикационный иск, негаторный иск,
приобретательная давность, фактическое владение, отказ от права
собственности
Key words: limitation period, vindication claim, negatory claim, acquisitive prescription,
actual possession, waiver of ownership
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ
ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Արթուր Վարդանյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
________________________

Կոոպերատիվների դասակարգումը պայմանավորված է ժամանակակից աշխարհում դրանց բազմազանությամբ: Վիճակագրական տվյալները հավաստում են,
որ գոյություն ունեն կոոպերատիվների առնվազն 130 տեսակներ և ենթատեսակներ1։
Կոոպերատիվների տարբեր տեսակների մեջ առանձնակի տեղ են գրավում
գյուղատնտեսական կոոպերատիվները: Դրանց առաջացումը և զարգացումը աշխարհի բոլոր երկրներում ունեն ընդհանուր պատճառներ և հատկանիշներ. առաջին և հիմնական պատճառը մանր տնտեսվարողների և շուկայի միջև կապի անհրաժեշտությունն էր, երկրորդ`գյուղատնտնեսական կոոպերացիան ստեղծման պահից ստացել է վարկային արտոնություններ, ինչպես նաև՝ աջակցություն արտադրական հիմնարկների կողմից, երրորդ՝ գյուղատնտեսական կոոպերատիվները
ստեղծվել են ոչ թե գյուղացիների, այլ պետությունների նախաձեռնությամբ. «Գյուղանտնտեսական կոոպերատիվների ստեղծումը եղել է առանձին անձանց գաղափար` որպես սոցիալ-տնտեսական կենսունակ կառույց: Այն հիմնվել է կապիտալիզմի շրջանում և դարձել տնտեսական հզոր կառույց: Կոոպերատիվները ունեցել են իրենց հոգևոր հայրերը»2: Գյուղատնտեսական կոոպերացիան զգալիորեն
բարձրացնում է գյուղացիական տնտեսությունների արտադրունակությունը և թույլ
է տալիս նրան մրցակցելու խոշոր մասնավոր տնտեսությունների հետ: Միաժամանակ անհրաժեշտ է նշել, որ թյուր է այն տեսակետը, թե կոոպերատիվները սոցիալիստական կարգերի անցնելու հող են նախապատրաստում: Դա է ապացուցում
զարգացած կապիտալիստական երկրների կոոպերացիայի փորձը: Այսպես՝ Եվրամիության երկրներում գյուղատնտեսական արտադրանքի և պարենային շուկաներում կոոպերատիվների բաժինը կազմում է 50%, Ճապոնիայում` 40%3: ԱՄՆ-ում
գյուղատնտեսական կոոպերատիվների շուկայաբաժինը կազմում է գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման և իրացման շուկայի մոտ 28 տոկոսը և ներդրանքների մատակարարման շուկայի 26 տոկոսը4:
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների տեսակները ևս բազմազան են: Հիմք
ընդունելով տարբեր հատկանիշներ` գյուղատնտեսական կոոպերատիվները կարելի է դասակարգել մի քանի մեծ խմբերի: Ըստ կոոպերատիվների համակարգում
իրենց զբաղեցրած դիրքի՝ դրանք լինում են առաջնային, երկրորդային, երրորդային

1

Տե´ս К. И. Вахитов, История потребительской кооперации России, М., 2008, էջ 32:
Տե´ս Туган-Барановский М. И., Социальные основы кооперации, М.,1989, էջ 46:
3
Տե´ս Селькохозяйственные потребительские заготовительные и снабженческо-сетовые
кооперативы. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. М., 2007, էջ 21:
4
Տե´ս Վ. Ուռուտյան, Ս. Ավետիսյան, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կոոպերատիվների գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի ուսումնասիրություն, Երևան,
2014, էջ 5:
2
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1

և այլն : Առաջնային կոոպերատիվները անձանց և կապիտալի սկզբնական միավորումներն են, որոնք համարվում են կոոպերատիվների համակարգի առաջնային և
հիմնական օղակը: Երկրորդայինը գյուղատնտեսական կոոպերատիվների միություններն են ըստ համապատասխան գործունեության վայրի կամ մասնագիտացման, որոնք անվանվում են հովանավոր կոոպերատիվներ (umbrela cooperatives):
Երրորդայինը տվյալ պետության տարածքում ստեղծված կոոպերատիվների
միություններն են, որոնք ստեղծվում են կոոպերատիվների համագործակցությունը
ավելի արդյունավետ դարձնելու, դրանց շահերը պաշտպանելու և պետական մարմիններին ներկայացնելու համար: Գոյություն ունեն նաև կոոպերատիվների միջազգաին միություններ, ինչպիսին Կոոպերատիվների միջազգային դաշինքն է: Դաշինքն աշխարհում ոչ կառավարական ամենամեծ կազմակերպությունն է, որին անդամկցում են ավելի քան 250 կոոպերատիվներ աշխարհի տարբեր երկրներից, իսկ
մարդկանց թիվը հասնում է 800 միլիոնի: Դաշինքը ապահովում է իր անդամների
միջև փորձի փոխանակումը, օժանդակում է կոոպերատիվների զարգացմանը2:
Կոոպերատիվների դասակարգումը կատարվում է նաև ըստ դրանց գործունեության ոլորտի։ Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների գործունեության հիմնական ուղղությունները հետևյալն են` ներդրանքերի (սերմեր, բուժանյութեր, սարքավորումներ) մատակարարում, գյուղմթերքի հավաքում և մշակում (պահեստավորում սառնարանային տնտեսություններում), արտադրված գյուղմթերքի շուկայահանում և այլն։ Կախված գործունեության բնույթից՝ գյուղատնտեսական կոոպերատիվները կարելի է դասակարգել 5 հիմնական տեսակների՝ արտադրական, առևտրային, սպառողական, ծառայությունների մատուցման և վերամշակող:
Գոյություն ունի գյուղատնտեսական կոոպերատիվների դասակարգման սոցիալական տարբերակը, այսինքն` ըստ մասնակիցների մասնագիտության, ինչպես
օրինակ՝ ձկնորսական կոոպերատիվները, որսորդական կոոպերատիվները և այլն:
Ինչպես ԱՊՀ երկրների մեծ մասում (բացառությամբ Թուրքմենստանի, Ուկրաինայի և Բելառուսի), այնպես էլ Հայաստանում կոոպերատիվները, այդ թվում և
գյուղատնտեսական կոոպերատիվները կարող են ստեղծվել երկու ձևով` գյուղատնտեսական արտադրական կոոպերատիվներ և սպառողական կոոպերատիվներ: Այդ մասին է վկայում ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի3 51-րդ հոդվածի 3-րդ
մասը, որն ունի հետևյալ բովանդակությունը. «Կոոպերատիվները` կախված իրենց
գործունեության բնույթից, կարող են լինել շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող (առևտրային) կամ նման նպատակ չհետապնդող (ոչ առևտրային) կազմակերպություններ»: Այսինքն՝ կոոպերատիվների դասակարգումը կատարվում է ըստ
ըստ դրանց գործունեության նպատակի և ոչ թե գործունեության բնույթի։ Թեպետ օրենսգրքով նշված չեն առևտրային և սպառողական կոոպերատիվների տեսակները, այդուհանդերձ ոչ առևտրային կոոպերատիվները ստեղծվում են սպառողական
կոոպերատիվների ձևով, այդ մասին է վկայում «Սպառողական կոոպերացիայի
մասին» օրենքի4 1-ին հոդվածի 1-ին մասը, որի համաձայն՝ «Հայաստանի Հանրապետությունում սպառողական կոոպերատիվը 5-ից ոչ պակաս անդամների (մասնակիցների) կարիքներն ապրանքներով և ծառայություններով բավարարելու,
նրանց շահերը ներկայացնելու և դրանք պաշտպանելու նպատակով կամավոր հիմունքներով ձևավորված շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող իրավաբանական անձ է»։
1

Տե´ս Zvi Lerman and David Sedik Cooperatives in the CIS and Georgia: Overview of
Legislation. FAO Regional Office for Europe and Central Asia Policy Studies on Rural Transition
No. 2014-2, էջ 5:
2
Տե´ս Крашенников А.И., Международный альянс.-М., 1980, էջ 36:
3
Տե´ս ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50)։
4
Տե´ս ՀՀԳԽՏ 1993/24։
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Հարկ է նկատել, որ «Գյուղատնտեսական կոոպերատիվնրի մասին» օրենքը
չի նշում՝ ինչ ձևով կարող են ստեղծվել գյուղատնտեսական կոոպերատիվները։ Եվ
քանի որ չի նշել, թե վերջիններս հետապնդու՞մ են շահույթ ստանալու նպատակ,
թե՞ ոչ, հետևաբար գյուղատնտեսական կոոպերատիվները կարող են ստեղծվել և՜
որպես առևտրային կազմակերպություններ՝ գյուղատնտեսական արտադրական
կոոպերատիվներ, և՜ որպես գյուղատնտեսական սպառողական կոոպերատիվներ։
Նշված անորոշությունը վերացնելու համար առաջարկում ենք Օրենքը լրացնել
հետևյալ խմբագրությամբ հոդվածով.
«Գյուղատնտեսական կոոպերատիվները կարող են ստեղծվել որպես առևտրային և ոչ առևտրային (սպառողական) կոոպերատիվներ։ Գյուղատնտեսական
կոոպերատիվը համարվում է առևտրային, եթե օրենքով կամ կանոնադրությամբ
այլ բան նախատեսված չէ։ Ոչ առևտրային կոոպերատիվների անվանումը պետք է
պարունակի «սպառողական կոոպերատիվ» բառակապակցությունը»։
Առաջարկում ենք օրենսդրորեն ամրագրել նաև առևտրային և սպառողական
կոոպերատիվների սահմանումը։ Առևտրային կոոպերատիվների համար առաջարկում ենք հետևյալ սահմանումը.
«Առևտրային կոոպերատիվները գյուղատնտեսության ոլորտում համատեղ
արտադրական կամ այլ գործունեություն իրականացնելու համար, շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող, անդամության հիման վրա կամովին միավորված քաղաքացիների միություն է, որի անդամները, անձնական, աշխատանքային կամ այլ
մասնակցությունից զատ, միավորում են իրենց փայավճարները»:
Իսկ սպառողական կոոպերատիվների համար առաջարկում ենք օրենսդրորեն
ամրագրել հետևյալ սահմանումը.
«Սպառողական կոոպերատիվները անդամների և նրանց փայերի կամավոր
միավորում են, որոնք ստեղծվում են անդամներին գյուղատնտեսական արտադրանքով, աշխատանքներով և ծառայություններով ապահովելու համար։ Սպառողական կոոպերատիվը կարող է իր կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին համապատասխան իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն։
Սպառողական կոոպերատիվների շահույթը անդամների միջև չի բաշխվում»։
Հարկ է նշել, որ զարգացած շուկայական տնտեսություն ունեցող որոշ երկրներում գյուղատնտեսական կոոպրատիվների այսպիսի տարանջատումն ընդունելի
չէ, և դրանք ստեղծվում են որպես գյուղատնտեսական ծառայություններ մատուցող
կոոպերատիվներ1: Մինչդեռ, մեր կարծիքով, նման մոտեցումը ճիշտ չէ, քանի որ
արտադրական և սպառողական կոոպերատիվները ունեն իրենց բնորոշ առանձնահատկությունները, և դրանք նույնացնելը ճիշտ չէ: Արտադրական և սպառողական կոոպերատիվների հիմնական տարբերություններից մեկն էլ այն է, որ արտադրական կոոպերատիվներում անդամների աշխատանքային մասնակցությունը պարատդիր է: Արտադրական կոոպերատիվի անդամները միավորում են իրենց կապիտալը և աշխատուժը՝ գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրելու, այն վաճառելու և շահույթ ստանալու նպատակով, իսկ սպառողական կոոպերատիվի անդամները միավորվում են՝ ավելի էժան գնով համապատասխան տեխնիկա կամ այլ
անհրաժեշտ միջոցներ ձեռք բերելու նպատակով: Հենց աշխատանքային մասնակցության պարտադիրությունն է նաև պատճառը, որ իրավաբանական անձինք, որպես կանոն, չեն կարող անդամակցել արտադրական կոոպերատիվներին2: Սպառողական կոոպերատիվներում անդամների աշխատանքային մասնակցությունը
պարտադիր չէ:
1

Տե´ս Zvi Lerman and David Sedik Cooperatives in the CIS and Georgia: Overview of
Legislation. FAO Regional Office for Europe and Central Asia Policy Studies on Rural Transition
No. 2014-2, էջ 5:
2
Տե´ս նույն տեղում, էջ 6:
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Գյուղատնտեսական սպառողական կոոպերատիվները իրավաբանական անձանց և կոոպերատիվների յուրահատուկ տեսակ են: Դրանց ուսումնասիրությունը
առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում հետևյալ առումով.
1. Սպառողական կոոպերատիվներում ավելի են արտահայտված մարդկանց
տնտեսական և սոցիալական հետաքրքրությունները,
2. Սպառողական կոոպերատիվը ոչ այնքան պետության կողմից նախատեսված ինստիտուտ է, որքան ժողովրդի կամահայտնության արդյունք,
3. Սպառողական կոոպերատիվը լուծում է ոչ միայն ներկոոպերատիվ խնդիրներ, այլև իրականացնում է բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը` կատարելով պետության գործառույթը1:
Գյուղատնտեսակն սպառողական կոոպերատիվը ոչ առևտրային կազմակերպություն է: Որոշ հեղինակներ կարծում են, որ սպառողական կոոպերատիվները
կարող են իրենց անդամների նյութական և այլ կարիքները բավարարել միայն ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելով, աշխատանքներ կատարելով և
շահույթ ստանալով2: Բայց պետք է նկատի ունենալ, որ սպառողական կոոպերատիվների հիմնական տարբերությունը առևտրային կազմակերպություններից այն է,
որ կոոպերատիվների համար շահույթ ստանալը ոչ թե հիմնական, այլ երկրորդային նպատակ է։ Ինչպես փորձը ցույց է տալիս, սպառողական կոոպերատիվները
կարող են բավարարել իրենց անդամների պահանջմունքները առանց շահույթ
ստանալու կամ նման նպատակ հետապնդելու: Այսպես, գյուղատնտեսական սպառողական կոոպերատիվի մասնակիցները, ստեղծելով կոոպերատիվ, միավորում
են իրենց միջոցները, օրինակ՝ ավելի մատչելի գներով դիզվառելիք ձեռբերելու
նպատակով, քանի որ կոոպերատիվը ձեռք է բերում ավելի մեծ քանակությամբ՝ մեծածախ գներով և հանձնում է մասնակիցներին` նրանց փայի արժեքին համապատասխան՝առանց շահույթ ստանալու նպատակի:
Սպառողական կոոպերատիվները չեն ստեղծվում շահույթ ստանալու նպատակով, դրանք իրենց հիմնադիրների` փայատերերի կարիքները բավարարելու
համար են: Սպառողական կոոպերատիվը միակ կազմակերպությունն է, որը լուծում է անդամների տնտեսական և սոցիալական խնդիրները3:
ԱՄՆ-ում գյուղատնտեսական կոոպերատիվների տեսակները երեքն են՝ մատակարարող, առևտրային և ծառայություններ մատուցող4: Մատակարարող կոոպերատիվները ըստ էության նույն սպառողական կոոպերատիվներն են և ստեղծվում են իրենց անդամներին պարարտանյութով, տեխնիկայով ապահովելու համար:
«Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ նաև
Օրենք) 5-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանել է գյուղատնտեսական կոոպերատիվների գործունեության հետևյալ ուղղությունները՝
1) գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության և իրացման,
2) գյուղատնտեսական մատակարարման,
3) գյուղատնտեսության ոլորտում սպասարկման (ծառայություններ մատուցող),
1

Տե´ս Гражданское общество в России; Западная парадигма и российкая реальность.К. И.
Холодковский, М., 1999, էջ139:
2
Տե´ս Институт государства и права Российской академии наук центр цивилицтических
исследований: Субъекты гражданского права, Москва, 2000 г., Ответственный редактор
доктор юридических наук, профессор Т. Е. Абова , էջ 43:
3
Տե´ս Материалы кооперативного форума. Совершенствование кооперативного управления. Белгород,1999, էջ 29:
4
Տե´ս http://nationalaglawcenter.org/research-by-topic/cooperatives/The National Agricultural
Law Center: Cooperatives, կայքին հղումը՝ 03.03.2020 թ. ժամը 12։25-ի դրությամբ:
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4) գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակման։
Օրենքը դասակարգել է գյուղատնտեսական կոոպերատիվները ըստ գործունեության ուղղությունների, որոնց կանդրադառնանք առանձին-առանձին։
1. Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության կոոպերատիվները այլ
կերպ անվանվում են արտադրական կոոպերատիվ (արտել)։ Օրենքի իմաստով
Արտադրական կոոպերատիվները զբաղվում են գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ և իրացմամբ, ծառայությունների մատուցմամբ, գյուղատնտեսական արտադրանքի պահպանմամբ, փոխադրումով, փաթեթավորմամբ, գովազդով և արտադրությունից մինչև սպառում արժեքային շղթայի փուլերի այլ գործառույթներով։ Հարկ է նկատել, որ Օրենքը չի մանրամասնում գյուղատնտեսական
արտադրանք հասկացությունը։ Օրենքի 3-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն՝ գյուղատնտեսական արտադրանքը գյուղատնտեսական գործունեության արդյունքում
ստացված արտադրանքն է։ Գյուղատնտեսական արտադրանք հակացությունը և
սպառիչ ցանկը սահմանված են «Հարկային օրենսգրքով»1:
Գյուղատնտեսական արտադրական կոոպերատիվները զբաղվում են գյուղատնտեսական ապրանքների արտադրությամբ և վաճառքով 2 : Արտադրական
կոոպերատիվները միևնույն ժամանակ աշխատանքի և կապիտալի միավորում են:
Ներկայումս արտադրական կոոպերատիվները մասնագիտական գրականության
մեջ բաժանում են երեք խմբերի.
1. «մաքուր» տիպի կոոպերատիվներ, որտեղ յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ
ձայնի իրավունք, իսկ անդամների միջև շահույթը բաշխվում է նրանց աշխատանքային մասնակցությանը համապատասխան,
2. կոոպերատիվներ, որոնց բնորոշ են բաժնետիրական ընկերություների որոշ հատկանիշներ, այստեղ շահույթը անդամների միջև բաշխվում է ոչ թե նրանց
աշխատանքային մասնակցությանը համապատասխան, այլ փայերին համապատասխան,
3. խառը տիպի կոոպերատիվներ, որոնք ունեն և´ առաջին, և´ երկրորդ տիպի
կոոպերատիվներին բնորոշ հատկանիշներ3:
Իսրայելում արտադրական կոոպերատիվների յուրօրինակ ձև են կիբուցները,
որոնք մեծ թիվ են կազմում: Դրանք զբաղվում են գյուղատնտեսական ապրանքների արտադրությամբ: Արտադրական կոոպերատիվները ևս դասակարգվում են
ըստ իրենց գործունեության ոլորտի, արտադրվող մթերքի տեսակի, օրինակ՝ հացահատիկային, այգեգործական, մսի, կաթի արտադրությամբ զբաղվող կոոպերատիվներ և այլն4:
2.Գյուղատնտեսական մատակարարման կոոպերատիվները գործունեություն
են իրականացնում հետևյալ բնագավառներում՝ անդամների համար պարարտանյութի, վառելիքի, քսանյութերի, բույսերի պաշտպանության միջոցների, սերմերի,
տնկանյութի, կերի, գյուղատնտեսական տեխնիկայի, պահեստամասերի, գյուղատնտեսական կենդանիների, գյուղատնտեսական արտադրության համար այլ
ներդրանքների մատակարարում։
Հետևաբար Օրենքը նախատեսել է, որ նրանք պետք է ապրանքներ մատակարարեն միայն անդամներին, այսինքն՝ ենթադրվում է, որ չեն հետապնդում շահույթ
ստանալու նպատակ։ Եվ ինչպես ցույց է տալիս օտարերկրյա փորձը, մատակարարման կոոպերատիվները սպառողական կոոպերատիվների յուրօրինակ տեսակ
են, որոնց հիմնական նպատակը գյուղացիների կողմից գնումներ կատարելու գոր1

Տե´ս ՀՀՊՏ 2010.12.30/69(803).1։
Տե´ս Վ. Ուռուտյան, Ս. Ավետիսյան, նշվ. աշխ., էջ 13:
3
Տե´ս К. И. Вахитов, История потребительской кооперации России, М., 2008, էջ 49:
4
Տե´ս Макаренко А. П., Теория и история кооперативного движения: Учебное пособие. М.,
1999, էջ 85:
2
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ծընթացում խնայողությունների ապահովումն է : Սպառողական կոոպերատիվները
որպես մեծածախ գնորդ ձեռք են բերում իրենց անդամների համար անհրաժեշտ
ապրաքները (վառելիք, սերմնացու, պարարտանյութ և այլն) ավելի ցածր գնով և
տրամադրում են իրենց անդամներին:
3.Գյուղատնտեսության ոլորտում սպասարկման (ծառայություններ մատուցող)
կոոպերատիվները իրականացնում են գյուղատնտեսական մեքենայացված աշխատանքներով սպասարկում, բույսերի պաշտպանության, տոհմաբուծական, անասնաբուծության, հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավման, անասնաբուժական,
գյուղատնտեսական շինարարության, գյուղական բնակչությանը գիտախորհրդատվական, տեղեկատվական, կենցաղային սպասարկման բնույթի ծառայությունների
մատուցում։
Ծառայություններ մատուցելու կոոպերատիվները առաջ են եկել 1930-1940
թվականներին: Ներկայումս դրանք տրամադրում են այնպիսի ծառայություններ,
ինչպիսիք են՝ գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրումը, ապահովագրության իրականացումը, ոռոգումը, կեղտաջրերի հեռացումը և այլն: Վերջին տարիներին
մասնավորապես ԱՄՆ-ում այս կոոպերատիվների կողմից լայն տարածում են
ստացել շուկայահանման (մարկետինգ) գծով խորհրդատվությունն ու աջակցությունը, ֆերմերային տնտեսության կառավարման խորհրդատվությունը և այլ ծառայությունների մատուցումը, որոնք արժեքավոր են գյուղացու համար: Միացյալ Նահանգներում շուրջ 45 մլն մարդ օգտվում է կոոպերատիվների կողմից մատուցվող
հաղորդակցության և էլեկտրոնային ծառայություններից2:
4.Գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակման կոոպերատիվները զբաղվում են գյուղատնտեսական ապրանքների վերամշակմամբ և (կամ) փաթեթավորմամբ:
Վերամշակող կոոպերատիվների օրինակներ են կարագի և պանրի արտադրությամբ, մրգերի փաթեթավորմամբ և բանջարեղենի պահածոյացմամբ զբաղվող
կոոպերատիվները: Սա ևս կոոպերատիվների ուղղահայաց ինտեգրման մի տեսակ
է, որի պարագայում գյուղացիները ավելացնում են իրենց արտադրանքի արժեքը՝
ստանալով ավելի մեծ շահույթ:
Թեև Օրենք 5-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված են գյուղատնտեսական կոոպերատիվի վերոգրյալ 4 տեսակները, այդուհանդերձ գյուղատնտեսական կոոպերատիվների տեսակները այսքանով չեն սահմանափակվում։ Այդ մասին է վկայում
նաև նույն հոդվածի 2-րդ մասը՝ համաձայն որի.
«Կոոպերատիվը, իր կանոնադրությանը համապատասխան, կարող է համատեղել գործունեության առանձին ուղղություններ` հանդես գալով որպես գործունեության տարբեր ուղղություններ ունեցող կոոպերատիվ և իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ գործունեություն»։
Նշված կարգավորումից հետևում է, որ կոոպերատիվները կարող են միավորել գործունեության մի քանի ուղղություններ, ինչը բնորոշ է ներկայիս գլոբալացման և դինամիկ շուկայական զարգացման պայմաններին, երբ բազմաթիվ կոոպերատիվներ ձեռք են բերում բազմագործառութային բնույթ, և կոոպերատիվների
տարբեր տեսակների սահմանները դժվար է որոշել:
Գյուղատնտեսության ոլորտում յուրահատուկ գործառույթ են իրականացնում
վարկային կոոպերատիվները, որոնք ըստեղծվել են դեռևս 19-րդ դարի 30-ական
թվականներին Շվեդիայում3: Աշխատավորների խմբերը օրական փոքր գումարներ
էին մուծում, որոնք ուղղվում էին կոոպերատիվների կապիտալի ստեղծմանը, փո1

Տե´ս Селькохозяйственные потребительские заготовительные и снабженческо-сбытовые
кооперативы. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. М., 2007, էջ 21:
2
Տե´ս Վ. Ուռուտյան, Ս. Ավետիսյան, նշվ. աշխ., էջ 17:
3
Տե´ս Анциферов И. Н., Очерки по кооперации. Полтава, 1918, էջ 35:
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խարենը ձեռք էին բերում փայի իրավունք: Դրամական միջոցները ուղղվում էին
ապրանքներ գնելուն, որպեսզի շուկայականից ցածր գնով վաճառվեր կոոպերատիվի անդամներին: Կոոպերատիվի անդամները իրենց փայից ստանում էին 5% եկամուտ, որը վերցնում էին տարվա վերջում: Կոոպերատիվի յուրաքանչյուր անդամ ուներ միայն մեկ ձայնի իրավունք` անկախ իրեն պատկանող փայի արժեքից1:
Վարկային կոոպերատիվը ֆինանսատնտեսական բնագավառում գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձ է. այն ստեղծվում է անդամության
հիմունքներով և անդամների կողմից փայավճարների միավորման միջոցով՝ իր անդամներին ցածր տոկոսադրույքով վարկեր տրամադրելու, նրանց դրամական միջոցները արժեզրկումից պահպանելու և այլ կարիքներ բավարարելու նպատակով:
Վարկային կոոպերատիվի անդամ կարող են լինել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ
իրավաբանական անձինք։ Վարկային կոոպերատիվները կոոպերատիվների յուրօրինակ տեսակ են, որոնք գործունեություն են իրականացնում ֆինանսական բնագավառում: Որոշ հեղինակներ նշում են, որ վարկային կոոպերատիվները կարող են
ստեղծվել միայն սպառողական կոոպերատիվների ձևով և չեն կարող հետապնդել
շահույթ ստանալու նպատակ. ի տարբերություն բանկերի և այլ վարկային կազմակերպությունների՝ կոոպերատիվների նպատակը ոչ թե շահույթ ստանալն է, այլ իր
անդամներին ֆինանսական օգնություն ցույց տալը և նյութական ապահովվածության բարելավմանը աջակցելը2: Բայց մենք համակարծիք չենք այս տեսակետին և
գտնում ենք, որ ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում վարկային կոոպերատիվները կարող են ստեղծվել ինչպես ոչ առևտրային, այնպես էլ
(գլխավորապես) առևտրային կազմակերպությունների ձևով՝ տրամադրելով վարկեր ինչպես անդամներին, այնպես էլ անդամ չհանդիսացող հաճախորդներին: Այդ
մասին է վկայում նաև օտարերկրյա փորձի ուսումնասիրությունը3:
Վարկային կոոպերատիվների առավելություններն են՝
1. Կոոպերատիվի անդամները կարող են վարկեր վերցնել ցածր տոկոսադրույքով, որի դիմաց մյուս անդամները ստանում են տոկոսներ՝ իրենց ներդրած ավանդներին համապատասխան,
2. կոոպերատիվի անդամները կապված են ընդհանուր շահերով և համարվում են իրավահավասար անդամներ
3. գործունեությունը վերահսկվում է անդամներ կողմից4:
Ներկայումս վարկային կոոպերատիվները բավականին տարածված են. մասնավորապես՝ Ֆրանսիայում գոյություն ունեն մոտավորապես 3 հազար վարկային
կոոպերատիվներ, որորնց անդամակցում են ֆերմերները, քաղաքի և գյուղի բնակչությունը, Գերմանիայում դրանց թիվը 3223-ն է` ավելի քան 10 մլն անդամներով,
Ավստրիայում հաշվվում է 1754 վարկային կոոպերատիվ, Շվեդիայում` 390, որոնք
էլ իրենց հերթին ունեն 650 մասնաճյուղեր5: 2007 թ. փետրվարի 21-ին, ԱՄՆ Գյուղատնտեսության Դեպարտամենտի աջակցությամբ, հիմնադրվեց «Ֆարմ Կրեդիտ
Արմենիա» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն (ՈՒՎԿ) առևտրային կոոպերատիվը:
Կոոպերատիվների ինքնուրույն տեսակ են նաև ապահովագրական կոոպերատիվները: Դրանք անձանց կամավոր միավորումներ են, որոնք զբաղվում են ապա1

Տե´ս Говартс Ч., Манифест общества рочдельских пионеров. М.,1919, էջ 58:
Տե´ս Гутман Г. В., Дилигина О. Б. и др. Формы кооперативного движения в условиях
рыночных реформ. M., 2006,էջ 75:
3
Տե´ս Andrew Poprawa, DICO Regulation and Legislation of Cooperative Banks and Credit
Unions, Prepared for United Nations Expert Group Meeting on Cooperatives April 28-30, 2009
New York, էջ 7:
4
Տե´ս http://help.am/coop/images/03_3_Best_Practice_Guidebook.pdf:
5
Տե´ս http//www.m-ru/art.php3artid=22046:
2
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հովագրական գործունեությամբ՝ գլխավորապես կյանքի և առողջության ապահովագրությամբ: ԱՄՆ-ի նահանգների մեծ մասի օրենսդրությունը նախատեսում է ապահովագրական կոոպերատիվների ստեղծումը միայն ոչ առևտրային կոոպերատիվների ձևով՝ հնարավորություն տալով զբաղվել միայն անդամների ապահովագրությամբ1, իսկ Եվրամիության օրենսդրությունը թույլատրում է նաև ապահովագրական կոոպերատիվների ստեղծումը՝ առևտրային կազմակերպությունների ձևով2:
Մեր իրավական ակտերով, սակայն, անհասկանալի պատճառներով բացառվել է
ապահովագրական ընկերությունների ստեղծումը կոոպերատիվների ձևով, ինչի
մասին է վկայում «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասը, որի համաձայն՝ «Ընկերությունները և
վերաապահովագրական ընկերությունները սույն օրենքով սահմանված կարգով
կարող են ստեղծվել բացառապես որպես բաժնետիրական ընկերություն կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն»: Այս հոդվածից ակնհայտ է, որ
մեր իրավական ակտերով բացառվել է ապահովագրական կոոպերատիվների
ստեղծումը անհասկանալի պատճառով, այնինչ ներկայումս ապահովագրական
կոոպերատիվները մեծ տարածում են ստանում հատկապես գյուղատնտեսության
բնագավառում, այդ իսկ պատճառով, մեր կարծիքով, ճիշտ կլինի օրենքի նշված
հոդվածը խմբագրել և նախատեսել ապահովագրական ընկերությունների ստեղծումը նաև կոոպերատիվների ձևով՝ հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ
ներկայումս պետությունը առանձնահատուկ կարևորում է կոոպերացիայի զարգացումը և գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրումը։ Այդ մասին է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ 2019 թ. հոկտեմբերի 1-ից ՀՀում ներդվել է գյուղատնտեսության ապահովագրության պիլոտային ծրագիրը, 3 և
մեր կարծիքով՝ ապահովագրական կոոպերատիվների ստեղծումը կարող է դառնալ ծրագրի հաջողության գրավականներից մեկը։
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄԱՎՈՐ
ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՔԵՐԸ
Աշխեն Սողոմոնյան
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
_______________________

Տնտեսական ընկերությունների կամավոր լուծարումը ընկերության գոյությունը
դադարելու առաջին հայացքից պարզ, սակայն իրավաբանական անձի` տեսական
և գործնական բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող լուծարման տեսակներից մեկն է, որի
իրականացման հիմքերի ուսումնասիրությունը ունի կարևոր տեսական-իրավական
նշանակություն:
Իրավաբանական անձանց կամավոր լուծարման գործընթացի ուսումնասիրության շրջանակներում նախևառաջ կարևոր է անդրադառնալ կամավոր լուծարում հասկացությանը: Նշենք, որ ինչպես մասնագիտական գրականության մեջ,
այնպես էլ նորմատիվ իրավական ակտերում կամավոր լուծարման հասկացության
բանաձևումը բացակայում է: Իսկ այս հարցի պատասխանը գտնելու համար էական
է այն հատկանիշների բացահայտումը, որոնց հիման վրա հնարավոր կլինի սահմանել կամավոր լուծարում հասկացությունը: Հարկ է նշել, որ այդ հատկանիշների
բացահայտումը ունի ոչ միայն տեսական, այլև գործնական կարևոր նշանակություն, քանի որ դրանց օրենսդրական ամրագրումը կամավոր լուծարման գործընթացին կարող է հաղորդել որոշակիություն:
Մեր կարծիքով կամավոր լուծարման կարևորագույն հատկնիշներից են՝ կամավորությունը1, լուծարման մասին որոշում կայացնող ընկերության` իր պարտատերերի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունները պատշաճ կատարելու ունակությունը, ինչպես նաև իր պարտապաններից պարտավորությունների վաղաժամկետ կատարում պահանջելու հնարավորության առկայությունը: Մեր կողմից հատկապես կարևորվում է պարտապաններից վաղաժամկետ կատարում պահանջելու
հատկանիշի առկայությունը, քանի որ երկարաժամկետ պարտավորությունների
առկայությունը որոշակի դեպքերում կարող է իմաստազրկել լուծարման գործընթացը և այն դարձնել տնտեսապես ոչ ձեռնտու քայլ:
Ըստ էության իրավաբանական անձնաց կամավոր լուծարումը կարելի է բնորոշել որպես լուծարման տեսակ, որի դեպքում լուծարման մասին որոշումը կայացնում է իրավաբանական անձի հիմնադիրների (մասնակիցների) կամ կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի կողմից՝ առանց երրորդ անձանց միջամտության, լուծարվող իրավաբանական անձը ի վիճակի է բավարարել իր պարտատերերի պահանջները, ինչպես նաև պարտապաններից կարող է պահանջել պարտավորության
վաղաժամկետ կատարում:
Գործող քաղաքացիական օրենսդրությամբ՝ առևտրային իրավաբանական անձանց հիմնադիրները (մասնակիցները) ցանկացած հիմքով կարող են ձեռնարկել
այդ անձի լուծարման գործընթաց՝ ներառյալ այն հիմքերով, որոնք թվարկված են

1

Ամենաընդհանուր իմաստով՝ կամավորությունը կարելի է բնորոշել հետևյալ հատկանիշներով՝ գործողություն կամ անգործություն սեփական ցանկությամբ և կամքով, գործողությունը չպետք է կատարվի կամ չկատարվի արտաքին ազդեցությամբ, այսինքն՝ չպետք է
լինի սպառնալիք, բռնություն կամ արտաքին այլ հարկադրանք:
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ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք1) 67-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում: Նշված հոդվածում իրավաբանական անձանց կամավոր լուծարման հիմքերի ցանկը սպառիչ չէ: Այսինքն՝ իրաբանական անձը կարող է իր հիմնադիրների (մասնակիցների) 2 կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված
մարմնի որոշման հիման վրա լուծարվել ցանկացած հիմքով՝ ինչպես օրենքով կամ
կանոնադրությամբ նախատեսված, այնպես էլ չնախատեսված, իսկ կանոնադրությամբ կամավոր լուծարման ինքնուրույն հիմքերի նախատեսման որևէ արգելք չկա:
Բայց այնուամենայնիվ անկախ նրանից, թե ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերում նախատեսված են կամավոր լուծարման հիմքեր, թե ոչ3, մասնակիցները կարող են ընդունել կամավոր լուծարման մասին որոշում նաև այնպիսի հիմքով, որը
նախատեսված չէ օրենքով: Այսպես, եթե առևտրային ընկերությունը հիմնադրվել է
որոշակի ժամկետով, ապա այդ ժամկետի լրանալը ընկերությունը լուծարելու հիմք
է համարվում: Գործնականում առևտրային իրավաբանական անձանց կանոնադրությամբ չի նախատեսվում դրա գործունեության ժամկետը, և հիմնադիրներին իրավունք է տրվում ցանկացած պահի լուծելու դրա գործունեության դադարեցման
հետ կապված հարցերը: Իսկ եթե իրավաբանական անձը հիմնադրվել է որոշակի
նպատակով (օրինակ, որևէ շինարարական օբյեկտ կառուցելու նպատակով), ապա
այն կարող է լուծարվել այդ նպատակին հասնելու կապակցությամբ, կամ էլ եթե
պարզվի, որ հնարավոր չէ դրան հասնել (օրինակ, եթե կոնկրետ գործունեության ոլորտում նախատեսվի պետական մենաշնորհ): Հարկ է նշել, որ ընկերության կանոնադրությամբ կարող է ընդհանրապես չնախատեսվել գործունեության որևէ նպատակ, քանի որ գործունեության նպատակի և առարկայի սահմանումն ավելի բնութագրական է ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց: Քանի որ տնտեսական ընկերություններն օժտված են ունիվերսալ իրավասուբյեկտությամբ, դրանց հիմնադիրներն իրավունք ունեն չսահմանել իրենց իրավասուբյեկտության շրջանակները:
Բայց միաժամանակ օրենքով արգելված չէ հիմնադիրներին կանոնադրությամբ
ամրագրելու տվյալ իրավաբանական անձի՝ շահույթ ստանալուն ուղղված գործունեության որոշակի նպատակ և առարկա:
Մասնագիտական գրականության մեջ իրավաբանական անձանց կամավոր
լուծարման հիմքերի վերաբերյալ միասնական մոտեցումը բացակայում է: Կան հեղինակներ, որոնք առաջ են քաշում իրավաբանական անձանց կամավոր լուծարման նոր հիմքեր, կամ օրենքով նախատեսվածներին տրվում են տարբեր մեկնաբանություններ: Օրինակ, Հ. Ա. Սարգսյանը, ուսումնասիրելով առևտրային իրավաբանական անձանց լուծարման տնտեսական դրդապատճառները, որպես կամավոր լուծարման առանձին հիմք նշել է ընկերության հիմնադիրների (մասնակիցների) մոտ հետագա գործունեության համար կամքի (ցանկության) բացակայությունը, ինչը կարող է պայմանավորված լինել հիմնադիրների միջև, օրինակ՝ ընկերության կառավարման շուրջ լուրջ տարաձայնությունների առակայությամբ4: Հեղինակը
նշում է նաև, որ նման հիմքը ավելի շատ կապված է մարդկային գործոնի հետ, չու1

ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50) ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 05.05.1998թ., ուժի մեջ է
մտել 01.01.1999թ.
2
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքի 67-րդ հոդվածում օրենսդիրն այդ լիազորությունը
վերապահել է հիմնադիրներին (մասնակիցներին), սակայն հարկ է նշել, որ գործնականում
հիմնադիրները նույնանում են մասնակիցների հետ միայն այն դեպքում, երբ մինչև
լուծարման մասին որոշում կայացնելը հիմնադիրների կազմի փոփոխություն տեղի չի
ունենում:
3
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը չի պարտավորեցնում իրավաբանական անձի
հիմնադիրներին կանոնադրությամբ նախատեսել լուծարման կամավոր հիմքեր:
4
Տե´ս Саргсян А. А. Основания добровольной ликвидации хозяйственных обществ по
гражданскому законадательству российской федерации // Вестник РГГУ. Серия
«Экономика. Управление. Право», 2015, №1 (144), էջ 127:
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նի տնտեսական հիմնավորվածություն և ավելի շուտ կրում է սոցիալական բնույթ:
Մեր կարծիքով, մասնագիտական գրականության մեջ իրավաբանական անձանց
կամավոր լուծարման հիմքերի շարքում նման հիմք ուսումնասիրելը միգուցե արդարացված է, բայց օրենքում այն որպես կամավոր լուծարման առանձին հիմք նախատեսելն արդարացված չէ, քանի որ եթե ընկերության ընդհանուր ժողովը որոշում է կայացնում կամավոր լուծարման վերաբերյալ, պատճառաբանել նման որոշումը հիմնադիրների մոտ տարաձայնությունների առկայությամբ, անտեղի է, քանի
որ նման որոշումը չպետք է պատճառաբանված լինի որևէ հանգամանքով:
Մեկ այլ տեսաբան՝ Ի. Ս. Շիտկինան, անդրադառնալով բաժնետիրական ընկերությունների կամավոր լուծարման հիմքերին, գտնում է, որ ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքով իրավաբանական անձանց կամավոր լուծարման հիմքերը սպառիչ չեն թվարկված, և որպես բաժնետիրական ընկերության կամավոր լուծարման
հիմք առանձնացնում է այն դեպքը, երբ երկրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ ֆինանսական տարվա ավարտից հետո պարզվում է, որ ընկերության զուտ ակտիվների
արժեքը պակաս է օրենքով սահմանված կանոնադրական կապիտալի նվազագույն
չափից, ապա ընկերությունը պարտավորված է լինում ընդունել լուծարման մասին
որոշում1: Իհարկե այն հանգամանքը, որ այս պարագայում ընկերության լուծարման
մասին որոշումը կայացնում է հենց ընկերությունը, հիմք է տալիս ենթադրելու, որ
սա կամավոր լուծարման դեպք է, բայց, մեր կարծիքով, որոշման հիմքում ընկած է
ոչ թե հիմնադիրների կամ մասնակիցների ցանկությամբ արտահայտված կամքը,
այլ օրենքի պարտադիր պահանջը, ուստի այն դիտարկել որպես կամավոր լուծարման հիմք արդարացված չէ: Եվ բացի այդ՝ կամավոր լուծարումը պայմանավորված
է տվյալ ընկերության իրավաչափ վարքագծով, իսկ կամավոր լուծարման վերաբերյալ օրենսդրական ձևակերպումները կրում են դիսպոզիտիվ բնույթ: Օրենքը
նման դեպքերում նախատեսում է միայն կամավոր լուծարման վերաբերյալ որոշում
ընդունելու հնարավորություն և ոչ թե պարտականություն, ուստի այդ գործընթացը
պետք է բխի ընկերության հիմնադիրների (մասնակիցների) շահերից:
Անդրադառնալով այս հարցի շուրջ այլ հեղինակների կարծիքների՝ նշենք, որ
Վ. Կ. Անդրեևը և Ա. Ե. Կիրպիչևը որպես իրավաբանական անձանց կամավոր լուծարման հիմք, բացի օրենքում թվարկվածներից, առանձնացնում են նաև տվյալ իրավաբանական անձի հետագա գործունեության աննպատակահարմարությունը2:
Իսկ օրինակ՝ Օ. Ա. Մակարովան որպես բաժնետիրական ընկերությունների կամավոր լուծարման հիմք նշում է միայն ժամկետի լրանալը և նպատակին հասնելը3:
Ըստ Մ. Յու. Տիխոմիրովի՝ օրենսդրությունը չի սահմանափակում սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասնակիցների հայեցողությունը կամավոր լուծարման վերաբերյալ որոշման ընդունման հիմքերը սահմանելիս: Ուստի
պետք է ենթադրել, որ ընկերության մասնակիցները իրավունք ունեն օրենքով սահմանված կարգով կայացնելու ընկերության լուծարման մասին որոշում՝ դրա գործունեությունը շարունակելու աննպատակահարմարությամբ պայմանավորված ցանկացած պատճառով4:

1

Տե´ս Корпоративное право, отв. ред. И.С.Шиткина, Волтерс Клувер, М., 2007, էջ 201:
Հարկ է նշել, որ նմանատիպ իրավական կարգավորում պարունակում է նաև «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքը:
2
Տե´ս Андреев В. К., Кирпичев А. Е. Юридические лица. Введение в корпоративное право.
М. 2014, էջ 33:
3
Տե´ս Макарова О. А. Корпоративное право. Учебник, Волтерс Клувр. М., 2005, էջ 178:
4
Տե´ս Тихомиров М. Ю.Общество с ограниченной ответственностью, практическое пособие по приминению закона в новой редакции. Изд-во Тихомирова М. Ю., 2010, էջ 186:
https://www.twirpx.com/file/206583/ (վերջին այցելություն 13.06.2019):
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Ոսումնասիրելով այլ երկրների՝ իրավաբական անձանց կամավոր լուծարման
հիմքերի վերաբերյալ օրենսդրական ձևակերպումները՝ հետաքրքրական են Անգլիայի Թագավորության օրենսդրության մեջ տեղ գտած կարգավորումները: Մասնավորապես, ընկերությունը կարղ է կամավոր լուծարվել երեք պայմաններից որևէ
մեկի առկայության դեպքում: Առաջին, եթե լրացել է այն ժամկետը, որով այն հիմնադրվել է, կամ ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերով նախատեսված ցանկացած իրադարձության վրա հասնելը, որը կարող է հանգեցնել ընկերության լուծարման, և ընկերության ընդհանուր ժողովը որոշում է ընդունել՝ պահանջելով ընկերության կամավոր լուծարում (այս դեպքը հազվադեպ է լինում): Երկրորդ, ընկերությունը հատուկ որոշում է ընդունում իր լուծարման վերաբերյալ: Երրորդ ընկերությունը արտահերթ որոշում է ընդունում, որ իր պարտավորությունների ուժով ի
վիճակի չէ շարունակելու իր գործունեությունը, և խելամիտ կլինի կամավոր լուծարվել1:
Իրավաբանական անձնաց կամավոր լուծարմանը վերաբերող ՀՀ օրենսդրության նորմերի ճշգրիտ վերլուծության նպատակով հարկ է անդրադառնալ այն հարցին, թե որն է իրավաբանական անձի կամավոր լուծարման նպատակը: Տնտեսական ընկերությունների կամավոր լուծարման առաջնային նպատակն այդ ընկերության գոյության դադարեցումն է: Բացի այդ՝ կարևոր է նաև լուծարվող ընկերության
գույքի բաշխումը մասնակիցների միջև:
Օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված են իրավաբանական անձանց կամավոր լուծարման հետևյալ հիմքերը. այն ժամկետը
լրանալու կապակցությամբ, որով ստեղծվել է իրավաբանական անձը, կամ այն
նպատակին հասնելու կապակցությամբ, որի համար այն ստեղծվել է:
Ինչպես տեսանք, իրավաբանական անձանց կամավոր լուծարման վերը
նշված հիմքերի դասակարգումն իրավաբանական գրականության մեջ տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղիք է տվել: Օրենսգրքի նշված հոդվածի 2-րդ կետի
1-ին ենթակետի տառացի մեկնաբանությունը ցույց է տալիս, որ իրավաբանական
անձը կարող է լուծարվել դրա հիմնադիրների (մասնակիցների) կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված մարմնի որոշմամբ: Մասնագիտական գրականության մեջ տեղ է գտել այնպիսի կարծիք, ըստ որի՝ իրավաբանական անձի գործունեության ժամկետի լրանալը կամ դրա կողմից նպատակին հասնելը հադիսանում
են միայն կամավոր լուծարման վերաբերյալ որոշում ընդունելու պայմաններ2: Գ.
Շապկինայի կարծիքով՝ իրավաբանական անձի գործունեության ժամեկտի լրանալը կամ նպատակին հասնելը իրավաբնական անձի կամավոր լուծարման պատճառներ են և ոչ թե կամավոր լուծարման ինքնուրույն հիմքեր 3 : Ա. Ստեպանովը
գտնում է, որ ժամկետի լրանալը կամ նպատակին հասնելը օրենքում նշվում են
միայն որպես կամավոր լուծարման մասնավոր դեպքեր, և որ ընկերությունը կարող
է կամավոր լուծարվել նաև առանց որևէ պատճառի4: Համանման կարծիք է հայտ-

1

Տե´ս Company law, Alan Digman and John Lowry, 7th edition, Oxford University press, 2012,
453454էջեր,https://books.google.am/books?id=4ZWcAQAAQBAJ&pg=PR3&dq=company+law+ala
n+dignam+and+john+lowry+7th+edition&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi3itzU9XiAhWJl4sKHeWe
CsAQ6AEILDAB#v=onepage&q&f=false (վերջին այցելությունը 13.06.2019):
2
Տե´ս Гражданское право: Учеб./ Отв. ред. Е. А. Суханов.- М.: Бек, 1998, Т. 1, էջ 202, կամ
Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для
предпринимателей.- М., Фонд «Правовая культура», 1995, էջ 95:
3
Տե´ս Шапкина Г. Новое в российском акционерном законодательстве// Хозяйстви и право.
2001, էջ 61:
4
Տե´ս Степанов. А. Ликвидация юридического лица// Право и экономика. 2004, № 8, էջ 19:
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1

նել նաև Մ. Ի. Բրագինսկին : Այս կածիքի կողմնակից է նաև Ս. Է. Ժիլինկսին, ով
նշում է, որ ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքի2 61-րդ հոդվածի 2-րդ կետում (հիմքերը նույնն են, ինչ Օրենսգրքի 67-րդ հոդվածում) թվարկված է տնտեսական ընկերության կամավոր լուծարման հիմքերի ցանկ, ինչպես օրինակ՝ նպատակին հասնելը, որի համար ընկերությունը հիմնադրվել է, ժամկտի լրանալը, որով այն ստեղծվել
է, կամ դատարանի կողմից իրավաբանական անձի գրանցումն անվավեր ճանաչելը՝ կապված այն ստեղծելու ժամանակ թույլ տրված իրավախախտումների հետ3:
Նրա կարծիքով՝ այդ ցանկը սպառիչ չէ, բայց ընկերությունը լուծարելու այլ հիմքեր
կարող են նախատեսվել միայն օրենքով: Ուստի ստացվում է, որ ընկերությունը կամավոր լուծարելու վերաբերյալ որոշում չի կարող ընդունվել առանց որևէ պատճառի: Հեղինակը նշված աշխատությունում խորհուրդ է տալիս տնտեսական ընկերության հիմնադիրներին հարկադիր լուծարման սպառնալիք առաջանալու դեպքում դիմել կամավոր լուծարման: Բայց այդ՝ խորհուրդը դժվար թե հնարավու լինի
իրականացնել այդ հետևության պայմաններում, մանավանդ, եթե ընկերության գործունեության ժամկետը չի լրացել, կամ ընկերությունը չի հասել կանոնադրությամբ
իր համար սահմանված նպատակներին: Այս տեսակետը ներկայումս շատ տարածված է, բայց միակ անվիճելին չէ: Մասնավորապես, ընկերությունը լուծարելու վերաբերյալ որոշման հիմքերը անվիճելի են, և չի պահանջում որևէ հիմնավորում, այդ
իսկ պատճառով ներկայիս իրավակարգավորման պայմաններում ժամկետի լրանալը կամ նպատակին հասնելը չի կարող դիտարկվել որպես կամավոր լուծարման
որոշում կայացնելու անվերապահ հիմքեր:
Պետք է նշել, որ ժամկետի լրանալը կամ նպատակին հասնելը զարգացած
երկրների օրենսդրությամբ համարվում է ընկերության գործունեությունը դադարեցնելու և լուծարման մասին որոշում կայացնելու ինքնություն իրավական հիմքեր (օրինակ՝ ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա)4: Այսպես, օրինակ՝ Գերմանիայում ժամկետի լրանալը, որով ընկերությունը հիմնադրվել է, համարվում է այն
լուծարելու առանձին հիմքերից մեկը5:
Օրենսդրի ձևակերպումը քննադատության է արժանացել նաև Ա. Վ. Գաբովի
կողմից: Վերջինս նշել է, որ եթե իրավաբանական անձանց լուծարման այնպիսի
հիմքը, ինչպիսին է լուծարումը հիմնադիրների (մասնակիցների) կամ իրավասու
մարմնի որոշման հիման վրա, տարակարծությունների տեղիք չի տալիս, ապա
ժամկետի լրանալու կամ գործունեության նպատակին հասնելու հիմքով լուծարումը վիճարկելի է 6 : Բանն այն է, որ համապատասխան իրավաբանական փաստի
առկայության պայմաններում կառավարման մարմինները կարող են չկայացնել կամավոր լուծարման մասին որոշում, և կարող է առաջանալ հարկադիր լուծարմանը
նման մի իրավիճակ, թեև պարզ չէ, թե արդյոք կարելի է նման անգործությունը որակել որպես իրավախախտում:
1

Տե´ս Реорганизация и ликвидация юридического лица по законодательству России и
стран западной Европы/ Под. ред. М. И. Брагинского. М., Юристь, 2000, էջ 148-149:
2
Տե´ս http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
974be1fad91d7bc49b99851f8e9fc52eae6af180/ (վերջին այցելությունը 20.11.2019)
3
Տե´ս Жилинский С. Э., Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): Учеб. – М., Норма, 2000 , էջ122:
4
Տե´ս Гражданское и торговое право капиталистических государств, международные
отношения, М., 1992, էջ 131, Основные институты гражанского права зарубежных стран:
Сравнительно-правовое иследование/ Под ред. В. В. Залесского, М., Норма, 2000, էջ.101103:
5
Տե´ս Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии, М., БЕК, 2001,
էջ. 282-283:
6
Տե´ս Габов. А. В. Ликвидация юридического лица, история развития института в
российском праве, современные проблемы и перспективы. М., Статут, էջ 80:
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Ամփոփելով վերոգրյալը՝ գտնում ենք, որ օրենսդրի նման կոշտ ձևակերպումը
արդար չէ: Օրենքով պետք է նախատեսվեն ժամկետը լրանալու կամ նպատակին
հասնելու որոշակի իրավական հետևանքներ: Եվ որպեսզի օրենքի նման ձևակերպումը տարակարծություններ չառաջացնի, առաջարկում ենք Օրենսգրքի 67-րդ
հոդվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետով հստակ սահմանել պարտականություն՝ վերը
նշված իրավաբանական փաստերի առկայության դեպքում կոնկրետ ժամանակահատվածում որոշում կայացնել դրա հետագա ճակատագրի վերաբերյալ, կա΄մ իրավաբանական անձի կանոնադրության համապատասխան փոփոխություններ
կատարելու արդյունքում երկարաձգել իրավաբանական անձի գործունեության
ժամկետը, կա´մ իրավաբանական անձի համար նոր նպատակ սահմանել, կա΄մ էլ
իրավաբանական անձի գործունեությունն անժամկետ դարձնել, եթե հիմնադիրները
(մասնակիցները) չեն ցանկանում լուծարել ընկերությունը:
Բացի այդ՝ գտնում ենք, որ կամավոր լուծարման վերաբերյալ Օրենսգրքի,
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին»1 և «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» 2 ՀՀ օրենքների համպատասխան նորմերը
պետք է փոփոխել՝ առաջնորդվելով հետևյալ չափորոշիչով. որպես ընկերությունը
կամավոր լուծարելու առանձին և ինքնուրույն հիմք պետք է դիտարկել ընկերությունը լուծարելու մասին մասնակիցների կամ իրավասու մարմնի՝ ընկերությունը լուծարելու մասին անպայմանական որոշումը՝ հաշվի առնելով, իհարկե, իրավաբանական անձանց առանձին տեսակների, հատկապես ոչ առևտրային իրավաբանական
անձանց առանձնահատկությունները: Նման որոշումը պետք է լինի առանց որևէ
հիմնավորման. ինքնին որոշման առկայությունը կամավոր լուծարման համար
պետք է լինի բավարար պայման:

ПОНЯТИЯ И ОСНОВЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
Ашхен Согомонян
Преподаватель кафедры гражданского права ЕГУ
_________________________

Изучение основ добровольной ликвидации хозяйственных обществ имеет
важное теоретическое и практическое значение. В юридической литературе и
нормативных правовых актах не определяется понятие добровольной
ликвидации. Чтобы найти ответ на этот вопрос, важно определить признаки, на
основе которых можно определить понятия добровольной ликвидации. Автор
предложил понятие добровольной ликвидации, также в статье были затронуты
особенности добровольной ликвидации, обсуждены основы добровольной
ликвидации, включенные в Гражданский кодекс РА и соответствующие законы,
было предложено внести соответствующие законодательные изменения, чтобы
существующие правовые нормы не приводили к разногласиям. В статье также
были обсуждены мнения ряда юристов и правовые нормы других стран,
касаемых этих проблем.

1

ՀՀՊՏ 2001.11.06/34(166) Հոդ.831, ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 25.09.2001թ.,
ուժի մեջ է մտել 06.12.2001թ.
2
ՀՀՊՏ 2001.12.07/38(170) Հոդ.910, ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 24.10.2001թ.,
ուժի մեջ է մտել 07.12.2001թ.
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CONCEPTS AND BASES OF VOLUNTARY LIQUIDATION
OF BUSINESS ENTITIES
Ashkhen Soghomonyan
Lecturer at the YSU Chair of Civil law

___________________
Studying the basics of voluntary liquidation of business entities is of great
theoretical and practical importance. The legal literature and regulatory legal acts do
not define the concept of voluntary liquidation. To find the answer to this question, it is
important to identify the signs on the basis of which the concepts of voluntary
liquidation can be defined. The author proposed the concepts of voluntary liquidation,
the article also touched on the features of voluntary liquidation, discussed the basics
of voluntary liquidation included in the Civil Code of the Republic of Armenia and
relevant laws, it was proposed to introduce appropriate legislative amendments so that
existing legal norms do not lead to disagreements. The article also discussed the
views of a number of lawyers and the legal norms of other countries regarding these
issues.
Բանալի բառեր – կամավոր լուծարում, տնտեսական ընկերություն, կամավոր
լուծարման հիմքեր, ժամկետի լրանալ, նպատակին հասնել, կանոնադրություն,
ընդհանուր ժողովի որոշում
Ключевые слова - доборовольная ликвидация, хозяйственное общество,
основания добровольной ликвидации, срок действия, достижение цели, устав,
решение общего собрания
Key words - voluntary liquidation, business company, grounds for voluntary liquidation,
validity period, achievement of the goal, charter, decision of the general meeting.
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«EX OFFICIO» ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՒԼՈՒՄ
Լիլիթ Պետրոսյան
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ
________________________

Հայաստանի Հանրապետությունում վարչական դատավարության սկզբնավորումից ի վեր ընդունված վարչական դատավարության երկու օրենսգրքերով էլ ամրագրվեց վարչական դատավարության առանձնահատկություններն առավելագույնս ընդգծող «ex officio» (ի պաշտոնե) սկզբունքը:
ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրքը 1 (այսուհետ` Օրենսգիրք), ի
տարբերություն ՀՀ վարչական դատավարության նախկին օրենսգրքի 2 , որը «ex
officio» սկզբունքի իրացումը վերապահել էր միայն վարչական դատարանին, այն
նախատեսել է դատարանի համար, որն Օրենսգրքի իմաստով ներառում է ՀՀ վարչական դատարանը (այսուհետ՝ Վարչական դատարան), ՀՀ վարչական վերաքննիչ
դատարանը (այսուհետ` Վերաքննիչ դատարան), ինչպես նաև Վճռաբեկ դատարանը:
«Ex officio» սկզբունքը վարչական դատավարության առանցքային սկզբունքներից է, որն օժտում է դատարանին ակտիվ դերակատարությամբ՝ վերացնելու ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց նկատմամբ հանրային-իշխանական լիազորություններով օժտված սուբյեկտների ունեցած փաստացի առավելությունները
և ապահովելու ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության միջոցի կենսագործումը՝ այդ սկզբունքի բովանդակությունը
կազմող գործողությունների իրականացման միջոցով3: Ընդ որում, այս սկզբունքի
բովանդակությունը կազմող դատավարական գործողությունները չեն սահմանափակվում միայն գործի փաստական հանգամանքները պարզելով, այլ ընդգրկում են
դատավարական գործողությունների մի ամբողջ շրջանակ:
Վարչական դատարանի դատական ակտերը վերաքննության կարգով վերանայելու փուլում «ex officio» սկզբունքի իրացման առանձնահատկությունները բացահայտելու համար անհրաժեշտ է նախևառաջ քննարկել վարչական դատավարությունում վերաքննության տեսակի և վերանայման սահմանների հետ կապված
հարցերը:
Դատավարագիտության մեջ վերաքննության տեսակները դասակարգվում են
ոչ լրիվ և լրիվ վերաքննության: Դեռևս հռոմեական իրավունքում հայտնի լրիվ վերաքննությունը անվանվում էր նաև «նոր քննություն» (judicium novum): Վերաքննության այս տեսակը ենթադրում է առաջին ատյանի կողմից քննված վեճի
կրկնակի քննություն, որի ընթացքում գործին մասնակցող անձինք կարող են նոր ապացույցներ ներկայացնել, հայտնել նոր դիրքորոշում, իսկ վերաքննիչ դատարանը

1

Ընդունվել է 05.12.2013 թվականին: Տե´ս ՀՀՊՏ 2013.12.28/73(1013).1 Հոդ.1186.1:
Ընդունվել է 28.11.2007 թվականին: Տե´ս ՀՀՊՏ 2007.12.19/64(588) Հոդ. 1300:
3
Տե´ս Анатольевна Ш. Е. К вопросу о роли суда при реализации принципа состязательности и равноправия сторон в административном судопроизводстве // Бизнес в законе.
2011, №1, էջ 111:
2
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կաշկանդված չէ առաջին ատյանի դատարանի քննության արդյունքներով : Ինչպես նշում է ռուս դատավարագետ Տ.Մ. Յաբլոչկովը, լրիվ վերաքննության նպատակը կողմերի թույլ տված սխալներն ուղղելն է2: Ե.Ա. Բորիսովայի կարծիքով՝ լրիվ
վերաքննության դեպքում գործը ենթակա է օբյեկտիվ վերանայման, քանի որ
ստուգվում է գործով հաստատված փաստական հանգամանքների համապատասխանությունը իրականությանը 3 : Լրիվ վերաքննությանը բնորոշ է նաև վերաքննիչ
դատարանի կողմից հաստատված փաստերի հիման վրա նոր դատական ակտի
կայացման հնարավորությունը4: Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ. Հովհաննիսյանի կողմից առանձնացվել են լրիվ վերաքննության հետևյալ
հատկանիշները5`
1) վերաքննիչ դատարանը կաշկանդված չէ վերաքննիչ բողոքով և գործում եղած, ինչպես նաև լրացուցիչ ներկայացված ապացույցներով կրկնակի քննում է
գործը,
2) վերաքննիչ դատարանն ընդունում է գործին մասնակցող անձանց ներկայացրած լրացուցիչ ապացույցները,
3) վերաքննիչ դատարանը գործը կրկնակի քննող դատարան է,
4) վերաքննիչ դատարանը գործի կրկնակի քննության արդյունքներով կայացնում է վճիռ, որտեղ նշվում են նաև վերաքննիչ դատարանի կողմից պարզված գործի հանգամանքները, ապացույցները, որոնց վրա հիմնված էին վերաքննիչ դատարանի հետևություններն այդ հանգամանքների մասին, և փաստարկները, որոնցով
վերաքննիչ դատարանը մերժում էր այս կամ այն ապացույցը, ինչպես նաև այն օրենքները, ՀՀ միջազգային պայմանագրերը և այլ իրավական ակտերը, որոնցով
ղեկավարվել էր դատարանը վճիռ կայացնելիս։
Ոչ լրիվ վերաքննության դեպքում կողմերը չեն կարող վկայակոչել նոր փաստեր կամ ներկայացնել նոր ապացույցներ: Ոչ լրիվ վերաքննության պարագայում
վերաքննության օբյեկտը ստորադաս դատարանի կայացրած դատական ակտն է,
այլ ոչ թե գործն ընդհանրապես, հետևաբար՝ եթե ստորադաս դատարանը որևէ
պահանջով վերջնական եզրահանգում չի կատարել, վերաքննության օբյեկտը բացակայում է6: Ինչպես նշում է Ե.Ա. Բորիսովան, եթե լրիվ վերաքննության նպատակը առաջին ատյանի կողմից իրականացված քննության «կատարելագործումն է»,
ապա ոչ լրիվ վերաքննության նպատակը առաջին ատյանի դատարանի կայացրած
որոշման «կատարելագործումն է»7:
Հարկ է ընդգծել, որ վարչական դատավարությունը հետազոտող գիտնականները վարչական դատավարությունում վերաքննությունը հիմնականում բնորոշել են
1

Տե´ս Котлярова В. В. Полная и неполная апелляции в цивилистическом и судебном
административном процессах //Lex Russica. – 2018. – №. 6 (139), էջ 64:
2
Տե´ս Яблочков Т. М. Учебник русского гражданского судопроизводства. 2-е доп. изд.,
Ярославль: Книгоиздательство Т. К. Гассанова, 1912, էջ 219:
3
Տե´ս Борисова Е. А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М.: Городец, 2005,
էջ 157:
4
Տե´ս Борисова Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам. М.: Норма,
2013, էջ 143:
5
Տե´ս Հովհաննիսյան Վ. Վերաքննիչ դատարանի սահմանադրաիրավական կարգավիճակի
հստակեցումը և վերաքննության տեսակի օբյեկտային սահմանների հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
(գլխ. խմբագիր` Գ.Ս.Ղազինյան), ԵՊՀ հրատ., 2016թ., էջեր 167-185:
6
Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԱԴԴ/0976/02/08 քաղաքացիական գործով 26.12.2014
թվականի որոշում:
7
Տե´ս Борисова Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам. М.: Норма,
2013, էջ 143:
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որպես լրիվ վերաքննություն կամ այս երկու տեսակների զուգակցմամբ գործող վերաքննություն:
Այսպես, ինչպես նշում է Տ.Ա. Կոմարովան, վերաքննիչ դատարանի կողմից
վարչական դատարանի դատական ակտերի վերանայումը պետք է լինի ամբողջ
ծավալով, և վերաքննիչ դատարանը չպետք է կաշկանդվի վերաքննիչ բողոքի հիմքերով և հիմնավորումներով1:
Ռ.Մ. Մասալաջիուի կարծիքով՝ վարչական դատարանի կողմից թույլ տրված
նյութական կամ դատավարական իրավունքի խախտումների առկայությունը վերաքննիչ դատարանը պարզում է լրիվ ծավալով և կաշկանդված չէ վերաքննիչ բողոքի կամ բողոքի պատասխանի հիմքերով և հիմնավորումներով2:
Տ.Դ. Ցուռգանը, առանձնացնելով քաղաքացիական և վարչական դատավարություններում վերաքննության ձևերի տարբերությունները, նշում է, որ վարչական
գործերի լրիվ ծավալով վերանայումը վարչական դատավարությունում դատարանի ակտիվ դերակատարության («ex officio») սկզբունքի դրսևորումներից է3:
Ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ևս ցույց է տալիս, որ վարչական դատարանի դատական ակտերի վերանայումն իրականացվում է լրիվ վերաքննության կամ խառը վերաքննության ձևերով:
Այսպես, Գերմանիայի «Վարչական դատավարության մասին ակտի» 128-րդ
հոդվածի համաձայն՝ Վարչական վերաքննիչ դատարանը դատական ակտը վերանայում է վերաքննիչ բողոքում ներկայացված փաստական և իրավական հիմքերի
սահմաններում նույն ծավալով, ինչ վարչական դատարանը: Դատարանը ընդունում է նաև նոր ներկայացված փաստերը և ապացույցները4:
2015 թվականին ընդունված Ռուսաստանի Դաշնության վարչական դատավարության օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի համաձայն՝ Վերաքննիչ վարչական դատարանը վարչական գործը վերանայում է լրիվ ծավալով և կաշկանդված չէ վերաքննիչ բողոքի կամ բողոքի պատասխանի հիմքերով և հիմնավորումներով: Վերաքննիչ դատարանն ընդունում է նոր ապացույցներ, եթե դրանք ներկայացնողը
հիմնավորում է վարչական դատարանում դրանք ներկայացնելու անհնարինությունը: Վարչական դատարան չներկայացված նոր պահանջները չեն կարող ընդունվել
և քննվել վերաքննիչ դատարանի կողմից5:
Հատկանշական է, որ ՌԴ Գերագույն դատարանը անդրադառնալով վարչական դատավարության օրենսգրքի այս նորմի մեկնաբանությանը, որով ամրագրվել
է լրիվ ծավալով վերաքննության իրականացում, նշել է, որ այդ նորմից չի բխում
կրկնակի քննություն իրականացնելու լիազորություն, ամեն դեպքում վարչական

1

Տե´ս Комарова Т. А. К вопросу обжалования судебных актов в гражданском и
административном судопроизводстве //Вестник сибирского института бизнеса и
информационных технологий. – 2015. – №. 4 (16), էջ 108-111:
2
Տե´ս Масаладжиу Р. М. Апелляционное производство по административным делам:
новые подходы и старые проблемы //Законы России: опыт, анализ, практика. – 2016. – №
5. – էջեր 31-37:
3
Տե´ս Цурган Т. Д. Апелляционное обжалование по Кодексу административного
судопроизводства Российской Федерации: преимущества новелл [Текст] // Право:
современные тенденции: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль
2017 г.). — Краснодар: Новация, 2017, էջեր 69-73:
4
Տե´ս Code of administrative court procedure, Germany, 19.03.1991թ.:
https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=292:
5
Տե´ս Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, от 08.03.2015
N 21-ФЗ (ред. от 29.07.2017):
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/:
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վերաքննիչ դատարանը վերանայումն իրականացնում է վերաքննիչ բողոքի և դրա
պատասխանի սահմաններում1:
Ուկրաինայի վարչական դատավարության օրենսգրքի 195-րդ հոդվածից
բխում է, որ Վարչական վերաքննիչ դատարանը վարչական դատարանի դատական ակտերը վերանայում է ներկայացված վերաքննիչ բողոքի սահմաններում, սակայն կարող է դուրս գալ վերաքննիչ բողոքի սահմաններից, եթե հայտնաբերում է
դատարանի կողմից թույլ տրված այնպիսի խախտումներ, որոնք ազդել են գործի
ելքի վրա: Վերաքննիչ դատարանը կարող է ընդունել և հետազոտել ինչպես նոր
ներկայացված ապացույցները, այնպես էլ դատարանի կողմից արդեն իսկ հետազոտված ապացույցները, եթե դրանց հետազոտումն իրականացվել է օրենսգրքի
նորմերի խախտմամբ: Վերաքննիչ դատարանում չեն կարող ներկայացվել նոր հայցապահանջներ, որոնք վարչական դատարանում չեն ներկայացվել2:
Ամփոփելով վարչական դատավարությունում վերաքննության ձևի վերաբերյալ առկա տեսական մոտեցումները, ինչպես նաև միջազգային փորձը` կարելի է
եզրահանգել, որ վարչական դատարանի դատական ակտերի վերանայումը, որպես կանոն, իրականացվում է լրիվ վերաքննության մոդելով կամ ոչ լրիվ և լրիվ վերաքննության տեսակների տարրերի առկայությամբ` խառը վերաքննության միջոցով, որտեղ գերակայում են լրիվ վերաքննության տարրերը:
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունում վարչական դատարանի դատական ակտերի վերանայման մոդելին, ապա անհրաժեշտ է քննարկել Օրենսգրքի` վերաքննության սահմաններին վերաբերող դրույթները, որոնք հանգում
են հետևյալին.
1)
Վերաքննիչ դատարանը դատական ակտը վերանայում է վերաքննիչ
բողոքում ներկայացված պահանջի սահմաններում` ձեռնարկելով անհրաժեշտ միջոցներ բողոքն ըստ էության քննելու համար (144-րդ հոդվածի 1-ին մաս).
2)
Վերաքննիչ դատարանն ընդունում է Օրենսգրքով կամ վարչական դատարանի սահմանած ժամկետում դատավարության մասնակցի կողմից վարչական
դատարան չներկայացված ապացույցները, բացառությամբ այն դեպքի, երբ համարում է, որ դրանք գործի լուծման համար էական նշանակություն չունեն։ Եթե դատավարության մասնակիցը չի հիմնավորում, որ վարչական դատարանում գործի
քննության ժամանակ ապացույցը չի ներկայացրել իր կամքից անկախ հանգամանքներով, ապա դատական ծախսերը, անկախ գործի ելքից, սույն օրենսգրքի 60րդ հոդվածի 11-րդ մասով սահմանված չափով կրում է դատավարության այդ մասնակիցը (144-րդ հոդվածի 2-րդ մաս).
3)
Վերաքննիչ դատարանում բողոքի քննության ժամանակ վարչական
դատարանում հաստատված փաստն ընդունվում է որպես հիմք, եթե բողոքում այդ
փաստը չի վիճարկվում, կամ վերաքննիչ դատարանն անհրաժեշտ չի համարում
կրկին հետազոտել այն (144-րդ հոդվածի 3-րդ մաս):
Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետությունում ևս վարչական գործերով վերաքննության խառը տեսակն է գործում` լրիվ վերաքննության մոդելի հատկանիշների գերակայությամբ:
Միևնույն ժամանակ, հատկանշական է Վճռաբեկ դատարանի կողմից վերոնշյալ դրույթների վերաբերյալ ձևավորված պրակտիկան: Այսպես, Վճռաբեկ դատարանը, անդրադառնալով վարչական դատավարությունում վերաքննության սահ1
Տե´ս О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного
судопроизводства РФ: постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.09.2016. No 36
// Рос. газета. – 2016. – No 222:
2
Տե´ս Кодекс административного судопроизводства Украины (Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446):
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

52

Պետություն և իրավունք N 2(87) 2020

մաններին, արտահայտել է իրավական դիրքորոշում այն մասին, որ թեև վերաքննիչ դատարանը դատական ակտը վերանայում է վերաքննիչ բողոքում ներկայացված պահանջի սահմաններում` ձեռնարկելով անհրաժեշտ միջոցներ բողոքն
ըստ էության քննելու համար, սակայն չի կարող սեփական նախաձեռնությամբ
դուրս գալ առաջին ատյանի դատարանում գործի քննության շրջանակներից, մասնավորապես՝ կայացնել դատական ակտ այն իրավական և փաստական հիմքերով,
որոնք առաջին ատյանի դատարանում քննության առարկա չեն դարձել1:
Մեկ այլ որոշմամբ Վճռաբեկ դատարանը նշել է հետևյալը. «Բողոքարկվող
դատական ակտը բեկանելու և գործը ստորադաս դատարան նոր քննության ուղարկելու, ինչպես նաև ստորադաս դատարանում գործի նոր քննության ծավալ
սահմանելու վարչական վերաքննիչ դատարանի լիազորությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետության դատավարական օրենսդրությամբ ամրագրված ոչ լրիվ
վերաքննության հայեցակարգի բովանդակությունից. այն նպատակ ունի լրացնելու
վերաքննության փուլում գործն ամբողջ ծավալով քննելու վարչական վերաքննիչ
դատարանի իրավազորության բացակայությունը, կանխելու վարչական վերաքննիչ դատարանի կողմից որպես առաջին ատյանի դատարան հանդես գալու հնարավորությունը, ապահովելու դատական ատյանների միջև գործառութային կապերի տրամաբանական բնույթը, երաշխավորելու դատավարության մասնակիցների
արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքը»2:
Այսպիսով, քննարկվող որոշումների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս արձանագրել, որ «ex officio» սկզբունքի համատեքստում Վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշումները խնդրահարույց են թվում:
Այս առումով համակարծիք ենք այն գիտնականների հետ, ովքեր նշում են, որ
Օրենսգրքում «ex officio» սկզբունքի ամրագրումն ինքնին ենթադրում է վարչական
գործերով վերաքննության փուլում դատարանի ակտիվ դերակատարություն` լրիվ
վերաքննության հատկանիշների առկայություն: Հակառակ պարագայում իմաստազրկվում են այս սկզբունքի էությունը և դրա իրացումը վերաքննության փուլում:
Այժմ անդրադառնանք վերաքննության փուլում «ex officio» սկզբունքի` Օրենսգրքով ամրագրված դրսևորումների հետ կապված հիմնահարցերին:
Այդ սկզբունքի առաջին դրսևորումը Օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի 1-ին մասով
ամրագրված Վերաքննիչ դատարանի կողմից դատական ակտը վերաքննիչ բողոքում ներկայացված պահանջի սահմաններում վերանայելու` բողոքն ըստ էության
քննելու համար անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու լիազորությունն է։
Նշված դրույթից կարելի է եզրահանգել, որ, ի տարբերություն քաղաքացիական դատավարության, տվյալ դեպքում Վերաքննիչ դատարանը կաշկանդված չէ
վերաքննիչ բողոքի հիմքերով և հիմնավորումներով: Այնուամենայնիվ, վերաքննիչ
բողոքում ներկայացված պահանջի սահմաններում վերանայում իրականացնելը որոշակի մեկնաբանման կարիք ունի, մասնավորապես՝ արդյոք բողոքում ներկայացված պահանջը վերաբերում է Վերաքննիչ դատարանի կոնկրետ լիազորության իրականացման պահանջին, այն է` դատական ակտը բեկանելու և փոփոխելու կամ
դատական ակտը բեկանելու և գործը նոր քննության ուղարկելու և այլն:
Դատավարագետներ Է.Գ. Գամիդովայի և Ռ.Մ. Մասալաջիուի կարծիքով՝ վարչական վերաքննիչ դատարանի` վերաքննիչ բողոքում ներկայացված պահանջի
սահմաններում վերանայում իրականացնելու դրույթը չի համապատասխանում իրավական որոշակիության պահանջներին և անհասկանալի է դատարանի և գործին մասնակցող անձանց համար: Սակայն անհրաժեշտ է արձանագրել, որ բողոքի
1

Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/3271/05/12 վարչական գործով 18.07.2014
թվականի որոշում:
2
Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/0079/05/12 վարչական գործով 30.04.2015
թվականի որոշում:
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հիմքերով և հիմնավորումներով կաշկանդված չլինելու պայմաններում էլ Վերաքննիչ դատարանը վերանայում է կոնկրետ գործը և չի կարող հանդիսանալ գործի
համար էական նշանակություն ունեցող բոլոր փաստերը հաստատող և քննող դատարան, քանի որ այդ պարագայում Վերաքննիչ դատարանը կվերածվի առաջին
ատյանի դատարանի1:
Հարկ է արձանագրել, որ Վճռաբեկ դատարանը ևս վերաքննիչ բողոքում ներկայացված պահանջի սահմաններում վերանայում իրականացնելու դրույթին տվել
է հակասական մեկնաբանություններ:
Այսպես, Վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ Վերաքննիչ դատարանը, բեկանելով դատական ակտը և գործն ուղարկելով նոր քննության, դուրս է եկել վերաքննիչ
բողոքում ներկայացված պահանջի սահմաններից, քանի որ բողոքաբերը խնդրել է
բեկանել դատական ակտը և փոփոխել այն2:
Վճռաբեկ դատարանը, անդրադառնալով Վերաքննիչ դատարանի կողմից
վարչական դատարանի` վարչական ակտն անվավեր ճանաչելու հիմնավորվածությանը և իր դատական ակտում վիճարկվող վարչական ակտի անվավերության
ևս մի քանի հիմքեր նշելուն, որոնք, մասնավորապես, վերաբերում են վիճարկվող
վարչական ակտի ընդունմանն ուղղված վարչական վարույթի ընթացքում առերևույթ թույլ տրված ընթացակարգային խախտումներին, գտել է, որ տվյալ դեպքում Վերաքննիչ դատարանը դուրս է եկել վարչական դատարանի վճիռը վերաքննության կարգով վերանայման ենթարկելու օրենսդրորեն կանխորոշված սահմաններից, քանի որ Վերաքննիչ դատարանն իր դատական ակտի հիմքում դրել է այնպիսի իրավական և փաստական հանգամանքներ, որոնք Դատարանում քննության
առարկա չեն դարձվել3:
Վճռաբեկ դատարանը մեկ այլ որոշմամբ նշել է, որ Վերաքննիչ դատարանը՝
որպես վերաքննություն իրականացնող դատական ատյան, պարտավոր է համապատասխան դատական ակտը վերանայել վերաքննիչ բողոքում ներկայացված
պահանջի սահմաններում, ինչպես նաև վերաքննիչ բողոքի ըստ էության քննություն
իրականացնելիս չպետք է դուրս գա վարչական գործի հարուցման հիմք հանդիսացող հայցադիմումի շրջանակներից4:
Հաշվի առնելով Վճռաբեկ դատարանի վերոգրյալ դիրքորոշումները՝ կարծում
ենք, որ Վճռաբեկ դատարանը վերաքննության սահմանները վարչական դատավարությունում բնորոշելիս հիմք է ընդունել ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
մոտեցումները և հաշվի չի առել «ex officio» սկզբունքը: Ավելին, գտնում ենք, որ
Վերաքննիչ դատարանին վերաքննիչ բողոքի հիմքերից և հիմնավորումներից
դուրս գալու հնարավորություն տալու պայմաններում` այն չպետք է կաշկանդված
լինի ներկայացված պահանջով և ինքնուրույն պետք է որոշի իր կողմից կիրառվող
լիազորության տեսակը: Այս առումով տեղին է նշել, որ նույնիսկ քաղաքացիական
դատավարությունում վերաքննիչ բողոքում ներկայացված պահանջը չունի որոշիչ
նշանակություն:
Անդրադառնալով այս սկզբունքի իրացմանը վերաքննության փուլում՝ Վճռաբեկ դատարանը նշել է, որ Վերաքննիչ դատարանի որոշման մեջ վերաքննիչ բողո1

Տե´ս Гамидова Э. Г. Рассмотрение административных дел в порядке апелляции по
кодексу административного судопроизводства Российской Федерации //Ленинградский
юридический журнал. – 2016. – №. 4 (46).
2
Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/4047/05/09 վարչական գործով 14.10.2011
թվականի որոշում:
3
Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/9692/05/13 վարչական գործով 02.12.2016
թվականի որոշում:
4
Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/2540/05/10 վարչական գործով 27.04.2012
թվականի որոշում:

54

Պետություն և իրավունք N 2(87) 2020

քի հիմքերը և հիմնավորումները շարադրելու նորմը ոչ միայն նշանակում է, որ Վերաքննիչ դատարանը կաշկանդված է վերաքննիչ բողոքի հիմքերով, այլ նաև նշանակում է, որ Վերաքննիչ դատարանը պարտավոր է քննության առարկա դարձնել
վերաքննիչ բողոքում նշված բոլոր հիմքերը` ի պաշտոնե (ex օficiօ) նշված հիմքերի
շրջանակներում իրականացնել քննություն, իր դիրքորոշումն ու եզրահանգումներն
արտահայտել ներկայացված յուրաքանչյուր հիմքի վերաբերյալ1:
Մեկ այլ որոշմամբ Վճռաբեկ դատարանը, նշելով, որ Վերաքննիչ դատարանը
պարտավոր էր կոնկրետ հանգամանքը պարզելու համար ձեռնարկել ողջամիտ միջոցներ, այսինքն` իրականացված քաղաքաշինական գործունեության նպատակների վերաբերյալ փաստերը պարզել ի պաշտոնե, գործն ուղարկել է վարչական դատարան նոր քննության2:
Հատկանշական է Վճռաբեկ դատարանի կողմից վերաքննության փուլում «ex
officio» սկզբունքի իրացման կապակցությամբ արտահայտված այն դիրքորոշումը,
համաձայն որի՝ գործի փաստական հանգամանքներն ի պաշտոնե պարզելու (ex
officio) սկզբունքը վերաբերում է բացառապես գործի փաստական հանգամանքներն ի պաշտոնե պարզելուն, այլ խոսքով՝ կոնկրետ գործի լուծման համար անհրաժեշտ իրավաբանական փաստերի վերաբերյալ հնարավոր և հասանելի տեղեկություններ ձեռք բերելուն և չի վերաբերում դատարանի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ հայցի իրավական հիմքերը լրացնելուն, դատարանի նախաձեռնությամբ վեճի սահմաններից դուրս գալուն, ինչպես նաև սույն սկզբունքը վերաքննիչ
դատարանին հնարավորություն չի ընձեռում սեփական նախաձեռնությամբ և ինքնուրույն լրացնել վերաքննիչ բողոքի իրավական հիմքերը: Մինչդեռ միջազգային
փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Վերաքննիչ դատարանի կողմից «ex
officio» սկզբունքի իրացումը չի կարող ուղղված լինել բացառապես գործի փաստական հանգամանքներն ի պաշտոնե պարզելուն, այլ ենթադրում է Վերաքննիչ
դատարանի կողմից այս սկզբունքի բովանդակությունը կազմող դատավարական
այնպիսի գործությունների իրականացումը, որոնք կիրառելի են նաև վերաքննության փուլում և չեն խաթարում վերաքննության էությունը: Ընդ որում, անհրաժեշտ
ապացույցներ պահանջելը կարող է կիրառվել Վերաքննիչ դատարանի կողմից որպես «ex officio» լիազորություն, որի կապակցությամբ երկու մոտեցում է ենթադրվում. Վերաքննիչ դատարանը կարող է ինքնուրույն պահանջել անհրաժեշտ ապացույցները կամ վարչական դատարանի կողմից այն չպահանջելու հիմքով գործն ուղարկել նոր քննության:
Ամփոփելով հարկ է արձանագրել, որ Վճռաբեկ դատարանի որոշումներում
վերաքննության սահմանների և «ex officio» սկզբունքի իրացման կապակցությամբ
ձևավորվել են հետևյալ մոտեցումները`
1) Վերաքննիչ դատարանը կաշկանդված է ոչ միայն վերաքննիչ բողոքում
նշված պահանջով, այլև վերաքննիչ բողոքի հիմքերով և հիմնավորումներով,
2) Վերաքննիչ դատարանն իր դատական ակտի հիմքում չի կարող դնել իրավական և փաստական այնպիսի հանգամանքներ, որոնք վարչական դատարանում
քննության առարկա չեն դարձվել,
3) Վերաքննիչ դատարանը չի կարող դուրս գալ հայցադիմումի շրջանակներից,
4) Վերաքննիչ դատարանի կողմից «ex officio» սկզբունքի իրացումը ուղղված
է բացառապես գործի փաստական հանգամանքներն ի պաշտոնե պարզելուն:

1

Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/2540/05/10 վարչական գործով 27.04.2012
թվականի որոշում:
2
Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/1346/05/10 վարչական գործով 24.05.2013
թվականի որոշում:
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Կարծում ենք վերոնշյալ եզրահանգումների հետ համաձայնելու պարագայում
իմաստազրկվում են «ex officio» սկզբունքով պայմանավորված վարչական դատավարության առանձնահատկությունները, և վարչական դատավարության նկատմամբ մեխանիկորեն կիրառելի են դառնում քաղաքացիադատավարական մոտեցումները: Այնուամենայնիվ, ի տարբերություն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի, Օրենսգիրքը Վերաքննիչ դատարանին կաշկանդել է միայն վերաքննիչ բողոքի պահանջով, մինչդեռ Վճռաբեկ դատարանի կողմից լայնացվել է
այդ սահմանափակումների շրջանակը:
Հիմք ընդունելով ամբողջ վերոգրյալը` վերաքննության փուլում «ex officio»
սկզբունքի իրացման առանձնահատկությունների վերաբերյալ կարելի է կատարել
օրենսդրական փոփոխություններ ենթադրող հետևյալ մոտեցումները`
1) Վերաքննիչ դատարանը պետք է կաշկանդված լինի ոչ թե վերաքննիչ բողոքում ներկայացված պահանջով, այլ հայցապահանջով.
2) վերաքննիչ բողոքում նշված հիմքերը և հիմնավորումներն ունեն կողմնորոշող և ոչ կանխորոշող բնույթ.
3) Վերաքննիչ դատարանը, անկախ բողոքում նշված լինելու հանգամանքից,
պետք է ունենա վարչական դատարանի կողմից «ex officio» սկզբունքի պահպանումը ստուգելու պարտականություն.
4) Վերաքննիչ դատարանը, անկախ բողոքում նշված լինելու հանգամանքից,
պետք է ունենա դատական ակտի անվերապահ բեկանման, ինչպես նաև գործի
վարույթը կարճելու հիմքերի առկայությունը ստուգելու պարտականություն:

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ''EX OFFICIO’’
НА ЭТАПЕ АПЕЛЛЯЦИИ
Лилит Петросян
Аспирант кафедры гражданского процесса ЕрГУ
_________________________

Статья посвящена вопросам, связанным с реализацией принципа ''ex officio''
на этапе апелляции. В результате для определения проявлений данного
принципа, обсуждаются вопросы о полной и неполной апелляции в
административном приозводстве, каждая из которых имеет определенные
характерные черты, позволяющие отграничивать их друг от друга. Анализ норм
административно-процессуального права свидетельствует о наличии и
сочетании отличительных признаков двух видов апелляции, что позволяет
говорить о смешанной модели апелляции в административном производстве.
Автором анализируются пределы рассмотрения в апелляционной инстанции и
проявление принципа ''ex officio'', а также предлагаются новые подходы
реализации данного принципа.
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PECULIARITIES OF EXCERCISING EX OFFICIO PRINCIPLE
AT THE STAGE OF REVIEWING THE ACTS OF
ADMINISTRATIVE COURT
Lilit Petrosyan
PHD Student at the YSU Chair of Civil Procedure
_________________________

The article is devoted to the issues of excercising ex officio principle at the stage
of reviewing the acts of administratve court. As a result, for defining the manifestations
of the following principle, the questions related to the full and partial appeal in
administrative proceedsing are being discussed, both of which have certain
characteristics allowing to differentiate them. The analyze of the norms of
administrative court procedure indicates that the combination of two types of appealthe mixed model of appeal, exists in the administrative court procedure. Furthermore,
the author analyzes the limits of review by the administrative court of appeals and the
manifestation of the ex officio principle and proposes new approaches for amending
the code of Administrative Court procedure of RA.
Բանալի բառեր: «ex officio» սկզբունք, վերաքննություն, լրիվ վերաքննություն,
վերաքնննիչ վարչական դատարան, վերաքննության սահմաններ
Ключевые слова: принцип ''ex officio'', апелляциия, полная апелляция,
апелляционный административный суд, пределы рассмотрения
Key words: ex officio principle, appeal, full appeal, administrative court of appeals,
limits of reviewing the decisions of the administrative court
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ՊՈՌՆԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ
Գևորգ Իսրայելյան
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի
քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական
դատավարության ամբիոնի պետ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
ոստիկանության փոխգնդապետ
________________________

Գործնականում հաճախ դժվարություններ են առաջանում պոռնկության կանխարգելման, հայտնաբերման և բացահայտման, պատասխանատվության ենթարկելու գործառույթները իրականացնելու ընթացքում: Բացի այդ, իրականում կան արարքներ, որոնք ունեն հասարակական որոշակի վտանգավորություն, սակայն մինչ
այժմ դրանց համար պատասխանատվության նորմեր նախատեսված չեն: Այս
խնդիրների լուծման նպատակով առաջարկում ենք.
1. Փոփոխել պոռնկությամբ զբաղվելու օրենսդրական հասկացությունը
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի (ընդունվել է 1985
թվականի դեկտեմբերի 6-ին, այսուհետ՝ Օրենսգիրք) հոդված 1791-ի 1-ին մասում
նախատեսել հետևյալ նկարագրող դիսպոզիցիան. «Պոռնկությամբ զբաղվելը՝ նույն
կամ հակառակ սեռի ներկայացուցիչներին պարբերաբար, անկանոն, կամավոր սեռական բնույթի ծառայություններ մատուցելը (այդ թվում՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության միջոցներով)՝ նախապես պայմանավորված
նյութական բնույթի վարձատրություն ստանալու նպատակով՝…»:
Խնդիրն այն է, որ Օրենսգրքի՝ պոռնկության համար պատասխանատվություն
նախատեսող հոդված 1791-ի 1-ին մասի դիսպոզիցիան պարզ է. բովանդակում է
միայն իրավախախտման անվանումը, որի պատճառով իրավակիրառ պրակտիկայում պոռնկությամբ զբաղվելու որակման և ապացուցման հարցերում առաջանում են խնդիրներ: Խնդրի լուծման համար մեր կողմից առաջարկվող դիսպոզիցիայի տարբերակում շեշտվում են հետևյալ հատկանիշները.
1) Սեքսուալ բնույթի ծառայություններ մատուցելը
Սեքսուալ բնույթի ծառայությունները նպատակաուղղված են հաճախորդի սեռական ցանկության գրգռմանը, բավարարմանը: Դրանք կարող են դրսևորվել ինչպես սեռական հարաբերության մեջ մտնելով, այնպես էլ սեռական բնույթի այլ գործողություններ (կունիլինգուս, անիլինգուս, այլասերված մերսում և այլն) կատարելով1: Բացի այդ, կարծում ենք, որ սեքսուալ բնույթի գործողությունները միշտ չէ, որ
ենթադրում են ֆիզիկական շփում: Այսպես.
ա) մարմնավաճառի կողմից այլասերված կեցվածքի ընդունումը կարող է հաճախորդի սեռական ցանկությունը գրգռել, բավարարել ինչպես պասիվ (հաճախորդը միայն նայում է), այնպես էլ ակտիվ ձևով (հաճախորդը նայելով զբաղվում է ձեռնաշարժությամբ),
1

Ընդ որում, սեքսուալ բնույթի ծառայությունները պետք է մատուցվեն կամավոր: Մարմնավաճառի կամքին հակառակ՝ վերջինիս կամ այլ անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելով
կամ դա գործադրելու սպառնալիքով կամ մարմնավաճառի անօգնական վիճակն օգտագործելով նրա հետ սեռական հարաբերություն ունենալու կամ սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելու դեպքում պատասխանատվություն կառաջանա Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան:
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բ) սեքսուալ բնույթի ծառայությունները կարող են մատուցվել նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության միջոցներով. տարբեր սոցիալական ցանցերի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ պոռնկությամբ զբաղվող
բազմաթիվ անձինք ծառայություններ են մատուցում վիրտուալ տարբերակով, տեսազանգի կամ ձայնային հաղորդագրությունների միջոցով, մարմնի ինտիմ հատվածների լուսանկարների փոխանցմամբ և այլ ձևերով:
2) Պոռնկությամբ զբաղվելու պարբերականությունը
Պոռնկությամբ զբաղվելու մասին կարող է խոսք լինել միայն այն դեպքերում,
երբ նման գործունեությունը պարբերական բնույթ ունի: Անձը պոռնկությամբ զբաղվում է որպես արհեստ: Եթե անձը, չունենալով պոռնկությամբ պարբերաբար զբաղվելու նպատակ, վարձատրության դիմաց մեկ անգամ այլ անձի հետ կատարում է
սեքսուալ բնույթի գործողություն, ապա դա չի կարող համարվել պոռնկությամբ
զբաղվել, քանի որ «զբաղվել» բառը ենթադրում է գործունեության տևողականություն և պարբերականություն (երեք կամ ավելի անգամ): Միայն այդ դեպքում կարելի
է խոսել գործունեության տվյալ տեսակի մեջ անձի մասնագիտացման մասին1: Ընդ
որում, սեքսուալ բնույթի ծառայությունները մատուցվում են տարբեր անձանց, այլ
կերպ ասած՝ պոռնկությամբ զբաղվելը ենթադրում է սեռական անկանոն կապերի
հաստատում:
3) Պոռնկությամբ զբաղվելու սուբյեկտների շրջանակը
Մասնագիտական գրականության մեջ և իրավակիրառ պրակտիկայում միասնական տեսակետ չի ձևավորվել պոռնկությամբ զբաղվելու սուբյեկտի վերաբերյալ:
Հաճախ բարձրաձայնվում է այն կարծիքը, թե պոռկությամբ զբաղվում են միայն
կանայք2: Իրականում պոռնկությամբ զբաղվում են նաև արական սեռի ներկայացուցիչներ (Հայաստանում մեծ մասամբ տրանսֆեստիտները, տրանսեքսուալները): Ինչպես վերը նշվեց, պոռնկությամբ զբաղվելու՝ մեր կողմից առաջարկվող օրենսդրական հասկացության մեջ քննարկվող իրավախախտման սուբյեկտ են
դիտվում ինչպես կանայք, այնպես էլ՝ տղամարդիկ: Բնականաբար, սուբյեկտ լինելու համար համապատասխան անձը պետք է լինի մեղսունակ, և նրա տասնվեց
տարին լրացած լինի մինչև զանցանք կատարելու պահը:
Իրավակիրառ պրակտիկայի համար կարևոր նշանակություն ունի նաև անչափահասի կողմից պոռնկությամբ զբաղվելու որակման հարցը: Ինչպես նշվեց, վարչական պատասխանատվության տարիքը տասնվեց տարեկանն է: Օրենսգրքի
178-րդ հոդվածի դրույթների վերլուծությունից բխում է, որ 16 տարին չլրացած անչափահասի կողմից վարչական իրավախախտումներ կատարելու (այդ թվում՝
պոռնկությամբ զբաղվելու) դեպքում պատասխանատվություն կրում են ծնողները
կամ նրանց փոխարինող անձինք:
Այլ է խնդիրը, երբ պոռնկությամբ զբաղվում է 16-18 տարեկան անչափահասը:
Այս խնդրին անդրադարձ կկատարվի հաջորդիվ:
4) Վարձատրություն ստանալը՝ որպես սուբյեկտիվ կողմի հատկանիշ
Որպես սուբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշ դիտարկում ենք նպատակը, այն է՝ անձը սեքսուալ բնույթի ծառայություններ է մատուցում վարձատրություն
ստանալու նպատակով: Նյութական վարձատրությունը կարող է լինել տարբեր
ձևերի՝ գումար, զարդեր, սննդամթերք և այլն: Այն կարող է լինել եկամուտի և´ որպես հիմնական, և´ որպես լրացուցիչ աղբյուր:
Պետք է նկատի ունենալ, որ, ի տարբերություն սեռական հարաբերությունների
ոլորտում թեթևամիտ կամ անբարոյական վարքագծի, մարմնավաճառությունը
բնութագրվում է նաև այնպիսի հատկանիշով, ինչպիսին է սեքսուալ բնույթի ծառա1

Տե՜ս Մարկոսյան Մ., Էրոտիկ մերսու՞մ, թե՞ քողարկված պոռնկություն // Քննիչ, N 4 /2016, էջ 71:
Տե՜ս օրինակ` Криминология: Учебник для вузов /под ред. проф. В. Д. Малкова – 2 - е
изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006, էջ 512:
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յությունների դիմաց վճարման նախնական համաձայնությունը: Այլ կերպ ասած՝ այն
անձը, որը հաճախ է փոխում սեռական զուգընկերներին, նրանցից ստանում է
նվերներ, նրանց հետ անցկացնում է իր ազատ ժամանակը, մարմնավաճառ չէ: Սեռական կապերի մեջ անկանոն, պարբերաբար, կամավոր մտնելը, ինչպես նաև սեռական բնույթի ծառայություններ մատուցելու համար վճարի նախնական պայմանավորվածությունը պոռնկությամբ զբաղվելու հատկանիշներ են1: Մեր կարծիքով,
նախնական պայմանավորվածություն նշանակում է մինչև սեքսուալ բնույթի ծառայություն մատուցելը համաձայնության գալ վճարի ձևի ու չափի մասին: Արարքի որակման համար մարմնավաճառի կողմից վճարը ստանալու պահը (մինչև ծառայություն մատուցելը կամ դրանից հետո) և վճարի չափն իրավաբանական նշանակություն չունեն:
2. Լուծել պոռնկությամբ զբաղվող 16-18 տարեկան անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու իրավական խոչընդոտների վերացման խնդիրը
Առաջարկում ենք Օրենսգրքի.
1) 13-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «16 տարին
չլրացած անձի կողմից սույն օրենսգրքով նախատեսված արարք կատարելու դեպքում պատասխանատվություն կրում է նրա ծնողը կամ փոխարինող անձը»,
2) 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «16-18
տարեկան անչափահասները կատարած վարչական իրավախախտումների համար պատասխանատվություն կրում են ընդհանուր հիմունքներով»,
3) ուժը կորցրած ճանաչել 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և 221-րդ հոդվածը:
16 տարին լրացած լինելու պարագայում պոռնկությամբ զբաղվելու համար
պատասխանատվություն պետք է կրի փաստացի խախտում կատարողը: Պոռնկությամբ զբաղվելու համար վարչական պատասխանատվության ենթարկող սուբյեկտը ոստիկանությունն է: Կատարված ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ ոստիկանությունը նշված խախտման համար 16-18 տարեկան անձանց
պատասխանատվության ենթարկելու իրավասություն չունի: Խնդիրն այն է, որ Օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի համաձայն՝ վարչական իրավախախտում կատարելու
դեպքում 16 տարին լրացած անչափահասների նկատմամբ կիրառվում են Անչափահասների գործերի հանձնաժողովների կանոնադրությամբ նախատեսված միջոցները, բացառությամբ 53-րդ, 123-րդ, 131-րդ, 160-րդ, 173-րդ, 182-րդ և 13-րդ
հոդվածով վկայակոչված այլ հոդվածներով նախատեսված զանցանքներ կատարելու դեպքերի, երբ նրանք ենթարկվում են վարչական պատասխանատվության
ընդհանուր հիմունքներով: Հաշվի առնելով կատարված իրավախախտման բնույթն
ու կատարողի անձը` գործերը (բացի 182-րդ հոդվածով նախատեսված իրավախախտումներ կատարելու դեպքերի) կարող են հանձնվել, իսկ 53-րդ հոդվածով
նախատեսված զանցանք կատարելու դեպքում, որպես կանոն, ենթակա են հանձնման Անչափահասների գործերի հանձնաժողովների քննությանը: Այսպիսով, առաջանում է փակուղի, քանի որ Անչափահասների գործերի հիշատակված հանձնաժողովները վաղուց չեն գործում, ինչի արդյունքում ոստիկանության ծառայողները
գործնականում կազմում են համապատասխան նյութերը, դրանք ուղարկում տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտանիքի, կանանց և երեխաների պաշտպանության ստորաբաժանում կամ բավարավում են բանավոր նախազգուշացմամբ:
Մինչդեռ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտանիքի, կանանց և երեխաների պաշտպանության ստորաբաժանումներն իրավասու չեն վարչական պատասխանատվության միջոցներ կիրառել:
Նշված խնդիրը կարող է լուծվել նաև հետևյալ այլընտրանքային տարբերակներով.
1
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- Օրենսգրի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասում և 221-րդ հոդվածում վկայակոչել նաև
1791 հոդվածը, ինչով ոստիկանությունը հնարավորություն կունենա խախտում կատարելու դեպքում պատասխանատվության ենթարկել նաև 16-18 տարեկան անձանց, կամ
- տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտանիքի, կանանց և երեխաների պաշտպանության ստորաբաժանումների համար նախատեսել 16-18 տարեկան անչափահասներին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու լիազորություն:
3. Վարչական պատասխանատվություն սահմանել սոցիալական կայքերում
վճարովի սեքսուալ բնույթի ծառայություններ մատուցելու վերաբերյալ հայտարարություններ հրապարակելու համար
Առաջարկում ենք Օրենսգիրքը լրացնել 179.2 հոդվածով.
«Հոդված 179.2 Սոցիալական կայքերում վճարովի սեքսուալ բնույթի ծառայություններ մատուցելու վերաբերյալ հայտարարություններ հրապարակելը
1. Սոցիալական կայքերում վճարովի սեքսուալ բնույթի ծառայություններ մատուցելու վերաբերյալ հայտարարություններ հրապարակելը՝
առաջացնում է նախազգուշացում կամ տուգանքի նշանակում՝ նվազագույն
աշխատավարձի … չափով:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված խախտումը կրկին կատարելը՝
վարչական տույժ նշանակելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում՝
առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ նվազագույն աշխատավարձի … չափով»:
Ուսունասիրությունը ցույց տվեց, որ գրեթե բոլոր սոցիալական կայքերում
պոռնկությամբ զբաղվող անձինք ունեն անձնական էջեր, որոնց միջոցով գովազդում են իրենց ծառայությունները: Մասնավորապես, անձնական էջերը տեղեկատվություն են պարունակում մարմնավաճառի մականվան, տարիքի, նրա կողմից մատուցվող ծառայությունների բնույթի և տեսակների, վճարի չափի մասին, երբեմն
այդ էջերում տեղադրված են լինում նրանց իրական լուսանկարները և նրանց մասնակցությամբ տեսահոլովակներ: Այդ գործողությունները նպաստում են պոռնկությամբ զբաղվող անձի ծառայություններից օգտվողների շրջանակի ընդլայնմանը:
4. Վարչական պատասխանատվություն սահմանել պոռնկությամբ զբաղվող անձի ծառայություններից օգտվելու համար
Առաջարկում ենք Օրենսգիրքը լրացնել 179.3. հոդվածով.
«Հոդված 179.3 Պոռնկությամբ զբաղվող անձի ծառայություններից օգտվելը
1. Պոռնկությամբ զբաղվող անձի ծառայություններից օգտվելը (այդ թվում՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության միջոցներով)՝
առաջացնում է տուգանքի նշանակում նվազագույն աշխատավարձի … չափով:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքը կրկին կատարելը՝
վարչական տույժ նշանակելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում՝
առաջացնում է տուգանքի նշանակում նվազագույն աշխատավարձի … չափով»:
Արտասահմանյան որոշ երկրներում (օրինակ՝ Շվեդիա, Նորվեգիա) արդեն իսկ
ներդրվել է պոռնկությամբ զբաղվողի ծառայություններից օգտվող անձի վարչական պատասխանատվության ինստիտուտը, ինչը, անշուշտ, ունի կանխարգելիչ
նշանակություն՝ վարչական հարկադրանքի կիրառման սպառնալիքի ազդեցությամբ: Որոշ պետություններում (օրինակ՝ Ռուսաստանի Դաշնություն) անգամ առաջարկվել է տարբերակված պատասխանատվություն սահմանել պոռնկությամբ
զբաղվող անձի ծառայություններից օգտվող ամուսնացած և չամուսնացած անձանց համար՝ այն հիմնավորմամբ, թե ամուսնացածների կողմից նշված խախտումը կատարելն ավելի վտանգավոր է, քանի որ պոռնիկին վճարվում է ընտանեկան
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բյուջեի հաշվին, վտանգ կա մյուս ամուսնուն վեներական հիվանդությամբ վարակելու1:
Հայաստանի Հանրապետությունում պոռնկությամբ զբաղվող անձի ծառայություններից օգտվելու համար վարչական պատասխանատվություն սահմանելու
պարագայում որոշակիորեն կնվազի պոռնկությամբ զբաղվողների, սեռական բնույթի ծառայություններից օգտվողների քանակը: Իր հերթին կպակասեն սեռական
բնույթի ծառայություններից օգտվելու հնարավոր հետևանքները, օրինակ՝ վեներական հիվանդությունների տարածումը:
5. Պոռնկությամբ զբաղվելու համար պատասխանատվություն սահմանող հոդվածի բացարձակ որոշակի սանկցիաները փոփոխել հարաբերական որոշակի կամ
այլընտրանքային սանկցիաներով, առաջարկվող իրավախախտումների համար նախատեսել հարաբերական որոշակի կամ այլընտրանային սանկցիաներ
Գործող Օրենսգիրքը վարչական տույժ նշանակելիս հաճախ հնարավորություն չի տալիս գործնականում անհատականացնել պատասխանատվությունը,
գնահատել և կիրառել պատասխանատվությունը ծանրացնող ու մեղմացնող հանգամանքները, քանի որ բազմաթիվ խախտումների համար նախատեսված են բացարձակ որոշակի սանկցիաներ: Այսպես, Օրենսգրքի հոդված 1791-ի 1-ին և 2-րդ
մասերի սանկցիաները բացարձակ որոշակի են, նախատեսում են վարչական տույժի մեկ տեսակ և մեկ չափ: Նշված խնդրի լուծման համար առաջարկում ենք 1791
հոդվածի սանկցիաները դարձնել հարաբերական որոշակի կամ այլընտրանքային,
առաջարկվող իրավախախտումների համար նախատեսել հարաբերական որոշակի կամ այլընտրանքային սանկցիաներ: Նման պարագայում տույժ նշանակելիս
վարույթ իրականացնող մարմինը հնարավորություն կունենա մեղմացնել կամ
խստացնել պատասխանատվությունը, նշանակել արդարացի վարչական տույժ:
6. Փոփոխություն և լրացում կատարել «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գործունեության կազմակերպման կարգը
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1233-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 06.11.2014թ. N 1254-Ն որոշման մեջ
Առաջարկում ենք նշված որոշման հավելվածի 31-րդ կետը փոփոխել և լրացնել հետևյալ խմբագրությամբ. «… Հսկողության ընթացքում սույն կարգի 26-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 8-րդ ենթակետերում նշված անձանց վարքագծի և ապրելակերպի մասին քարտում կատարվում են նշումներ յուրաքանչյուր ամիս, իսկ 7րդ ենթակետում նշված անձանց վարքագծի և ապրելակերպի մասին՝ յուրաքանչյուր շաբաթ»:
Հավելվածի 31-րդ կետը սահմանում է. «Սույն կարգի 26-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ,
5-րդ, 6-րդ, 7-րդ2 և 8-րդ ենթակետերում նշված անձինք հաշվառվում են ցուցակով:
Նրանց համար կազմվում են հսկողական քարտեր: Հսկողական քարտին տրվում է
միասնական հաշվառման մատյանի հերթական համարը։ Հսկողության ընթացքում
նշված անձանց վարքագծի և ապրելակերպի մասին յուրաքանչյուր ամիս քարտում
կատարվում են նշումներ»:
Այստեղ առկա է երկու խնդիր: Նախ, «յուրաքանչյուր ամիս քարտում կատարվում
են նշումներ» արտահայտությունն իրավակիրառ պրակտիկայում հաճախ մեկնաբանվում է որպես հաշվառման մեջ գտնվող անձի վարքագծի և կենսակերպի՝ ամսական
մեկ անգամ ստուգում: Իրականում գործող իրավակարգավորումը նման ենթատեքստ
չի պարունակում: Հաշվառման մեջ գտնվող անձի վարքը և կենսաձևը պետք է ստուգվեն ամսվա ընթացքում մեկից ավելի անգամ` համապատասխան նշումը կատարելով
1

Տե՜ս Инициатива Олега Михеева. Клиентов проституток накажут рублем и трудом
https://iz.ru/news/588688 (վերջին մուտք՝ 13.08.2020):
2
7-րդ ենթակետում նշված են պոռնկությամբ զբաղվողները:

//
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ամիսը մեկ անգամ: Ապա, ինչպես վերը նշվեց, պոռնկությամբ զբաղվելը ենթադրում է
հակաիրավական գործունեության պարբերականություն, այն, որպես կանոն, պոռնիկի
եկամտի մշտական աղբյուրն է: Ըստ այդմ, կարծում ենք՝ նպատակահարմար կլինի ուժեղացնել վերահսկողությունը հաշվառման մեջ գտնվող պոռնիկների վարքի և կենսաձևի նկատմամբ, ակտիվացնել անհատական կանխարգելիչ աշխատանքները, քարտերում նշումները կատարել յուրաքանչյուր շաբաթ:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ նշենք, որ մեր կողմից առաջարկվող օրենսդրական
փոփոխությունները և լրացումները հնարավորություն կտան իրավաբանական
ճիշտ գնահատական տալ պոռնկությամբ զբաղվելու դեպքերին, որոշակիացնել
պոռնկությամբ զբաղվելու վերաբերյալ գործերով ապացուցման ենթակա հանգամանքները, գնահատել վարչական պատասխանատվությունը ծանրացնող և մեղմացնող հանգամանքները, նշանակել արդարացի վարչական տույժ:

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРАВОВЫХ ОСНОВ БОРЬБЫ С ПРОСТИТУЦИЕЙ
Геворг Исраелян
Начальник кафедры гражданского права и
гражданского процесса Академии
образовательного комплекса полиции РА,
кандидат юридических наук, доцент, подполковник полиции
_____________________

Статья посвящена некоторым проблемам совершенствования правовых
основ борьбы с проституцией. Предложения автора по поводу изменений и
дополнений в законодательстве, регламентирующих борьбу с проституцией,
создадут предпосылки для правильной квалификации вышеуказанного
правонарушения, раскрытия обстоятельств, подлежащих доказыванию, оценки
обстоятельств, отягчающих и смягчающих ответственность, назначения
справедливого административного наказания.

SOME ISSUES OF IMPROVING THE LEGAL BASIS FOR
COMBATING AGAINST PROSTITUTION
Gevorg Israyelyan
Head of the Chair of Civil law and Civil Procedure at the
Academy of the Educational Complex of Police of the RA,
Police Lieutenant colonel,
Candidate of Legal Sciences, Associate professor
_____________________

The article is dedicated to the issues of improving the legal basis for the fight
against prostitution. The author's proposals regarding amendments and additions to
the legislation regulating the fight against prostitution will create the preconditions for
the correct qualification of the above offense, disclosure of circumstances to be
proved, assessment of circumstances aggravating and mitigating liability, and the
appointment of a fair administrative penalty.
Բանալի բառեր` պոռնկություն, պայքար, իրավական հիմքեր, վարչական
պատասխանատվություն
Ключевые слова: проституция, правовые основы, административное наказание.
Key words: prostitution, fight, legal basis, administrative penalty.
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ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐ.
ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏ
Հարություն Խաչիկյան
ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր,
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր
__________________________

Տիեզերքի աներևակայելի խորքերում տիեզերագնացները հայտնաբերում են
«կենդանի» մոլորակ։ Տիեզերանավը հարկադիր վայրէջք է կատարում։ Տեղաբնիկներն անմիջապես շրջապատում են տիեզերանավի անձնակազմին, յուրաքանչյուրին տեղավորում ճաղապատ վանդակներում և նրանց ենթարկում անվերջանալի
փորձարկումների։ Օրերից մի օր տիեզերանավի հրամանատարը հայտնաբերում է
տեղական «արտադրության» գիշատիչ մկնիկ։ Նա մետաղի և փայտի կտորներից
պատրաստում է թակարդանման վանդակ, և գիշերը գիշատիչը հայտնվում է թակարդում։ Առավոտյան «բնիկները», տեսնելով հրամանտարի «բանտարկյալին»,
անմիջապես ազատ են արձակում ամբողջ անձնակզմին և ներողություն խնդրում.
«բնիկները» չարաչար սխալվել էին: Նրանք մարդկանց ընկալել էին որպես անմիտ-տգետ արարածներ: Միայն բանական ու խելամիտ արարածն է ընդունակ մեկ
այլ կենդանի արարածի զրկել ազատությունից1։
Ֆանտաստ գրողի այս տխուր այլաբանությունը խոր իմաստ է պարունակում,
որը, կարծում ենք, ընկալվեց։ Այո՛, այդպիսին է մարդը։ Անիմաստ է այստեղ քննարկել՝ դա լավ է, թե՝ վատ։ Դառը ճշմարտությունը փաստում է այն, որ մարդկային հասարակության զարգացման ներկա փուլում քաղաքակրթության պահպանման պայմաններից մեկը մարդկային օրենքները կոպտորեն խախտողների նկատմամբ ազատազրկման և մյուս պատժատեսակների համատարած կիրառումն է։ Այլընտրանք կա, թերևս՝ նրանց անխտիր վերացումը։ Քանի որ երրորդ տարբերակ չկա,
ուստի խիստ մարդկայնորեն ընտրում ենք չարիքներից փոքրագույնը։
Քրեական իրավունքի բոլոր համակարգերում ակնբախ է մի դիրքորոշում. անմեղը պետք է արդարացվի, իսկ մեղավորը՝ պատժվի։ Առանց պատժի և նրա հարակից ինստիտուտների, որոնց միջոցով որոշվում են պատժի չափն ու կատարումը, քրեական իրավունքը գոյություն ունենալ չի կարող։ Հետևաբար սխալված չենք
լինի, եթե ասենք, որ վերջինիս հիմնական բնութագրիչ գծերը պայմանավորված են
պատժի ինստիտուտով։
Ակնհայտ է, որ դեռ ոչ ոք չի ապացուցել՝ պատիժը բարի՞ք է, թե՞ չարիք։ Ըստ
երևույթին, այն միաժամանակ և՜ մեկն է, և՜ մյուսը։ Հայտնի է, որ հանցագործությունների կանխման գործում պատիժը երկրորդական նշանակություն ունի, որովհետև
չի վերացնում հանցավորությանը նպաստող գործոնները, ուղղված չէ հանցագործությունների պատճառների և պայմանների չեզոքացմանը։ Միևնույն ժամանակ չի
կարելի նաև թերագնահատել պատժի կանխիչ նշանակությունը։ Կան բազմաթիվ
հետազոտություններ, որոնք ապացուցում են, որ պատժողական ճիշտ քաղաքականությունը, պատիժների կատարման գործընթացի բարելավումը կարող են էական դրական դեր կատարել հանցավորության նկատմամբ վերահսկողության, հանցավորությունը որոշակի տանելի մակարդակի վրա պահելու գործում։ Ուստի, թեև
պատժի` որպես հանցավորության դեմ պայքարի միջոցի նկատմամբ վերաբերմուն1

Տե´ս Леонгард П.М. Неземной самородок. СПб., 2009, էջ 32:

64

Պետություն և իրավունք N 2(87) 2020

քը միանշանակ չէ, այնուամենայնիվ պետք է փաստել, որ տեսանելի ապագայում
հասարակությունն առանց պատիժների չի կարող գոյատևել։
ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծի 1 57-րդ հոդվածի առաջին մասը պատժի
հասկացությունը շարադրում է գրեթէ նույնությամբ, ինչպես նախատեսված է գործող քրեական օրենսգրքում, բայց նպատակների հարցում ցուցաբերվում է այլ մոտեցում։ Պատժի նպատակներն իրավացիորեն շարադրվում են նորովի։ ՀՀ ՔՕ նախագծի հոդված 57-ի երկրորդ մասը սահմանում է պատժի նպատակները՝ վերականգնել սոցիալական արդարությունը, վերասոցիալականացնել պատժի ենթարկված անձին և կանխել հանցագործությունները։ ՀՀ ՔՕ նախագծով սահմանված
պատժի նպատակների թվում, կարծում ենք, կարելի է առանձնացնել պատժի ենթարկված անձի վերասոցիալականացման նպատակը որպես նորություն այս համակարգում։ Այս նպատակը քրեակատարողական իրավունքի գիտության մեջ սահամվում է որպես՝ հոգեբանամանկավարժական, տնտեսական, թերապևտիկ, իրավաբանական, սոցիալական և կազմակերպական միջոցների բարդ համալիր կազմող երկարատև գործընթաց, որն ուղղված է յուրաքանչյուր դատապարտյալի մոտ
ձևավորելու պատժի կրումից հետո հասարակական կյանքում ընդգրկվելու համար
անհրաժեշտ ընդունակություններ, հմտություններ և պատրաստակամություն։ Բայց
միաժամանակ դատապարտյալի վերասոցիալականացումն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ են նաև պատժի կրման պայմաններին վերաբերող որոշակի պահանջներ։ Դրանք պետք է լինեն բավարար, որպեսզի պատժի կրման ընթացքում
դատապարտյալը չկորցնի հասարակությունում նախկինում ձեռք բերած վարքի
կանոնները և հմտությունները2։
ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի նախագծի3 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասը նախատեսում է «Դատապարտյալի վերասոցիալականացումը և դրա հիմնական միջոցները» վերտառությամբ նորմ, որտեղ սահմանվում են նաև դատապարտյալի
վերասոցիալականացման հիմնական միջոցները՝ պատիժները կատարելու և կրելու սահմանված կարգն ու պայմանները, դատապարտյալի հետ տարվող սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքները, դատապարտյալի աշխատանքային, կրթական, մշակութային, մարզական և նման այլ զբաղվածությունը,
ինչպես նաև հասարակական ներգործությունը։
Վերասոցիալականացման միջոցները կիրառվում են՝ հաշվի առնելով պատժի
տեսակը, կատարված հանցագործության բնույթն ու հասարակական վտանգավորության աստիճանը, դատապարտյալի անձը և նրա վարքագիծը պատժի կրման
ընթացքում, դատապարտյալի վերաբերմունքն իր կատարած հանցագործությանը,
պատժի ժամկետը, ինչպես նաև պատժի կատարումը տարբերակելու և անհատականացնելու սկզբունքով պայմանավորված այլ հանգամանքներ:
ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքով4 և ՀՀ ՔՕ նախագծով նախատեսված պատժի նպատակներն ամբողջությամբ վերաբերում են, բնականաբար, և՜ չափահաս, և՜
անչափահաս դատապարտյալներին։ ՀՀ ՔՕ նախագիծի 99-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, պատժի ընդհանուր նպատակներից զատ, հանցանք կատարած անչափահասի
նկատմամբ նշանակվող պատժի նպատակ է սահմանում նրա ֆիզիկական, հոգեկան, հոգևոր, բարոյական և սոցիալական բնականոն զարգացման ապահովումը,
նրա դաստիարակումը և պաշտպանումը այլ անձի բացասական ազդեցությունից։
Անչափահասների համար նախատեսված վերը նշված նպատակը որոշակի իմաստով ընդհանուր եզրեր ունի պատժի ենթարկված անձի վերասոցիալականացման
1

Այսուհետ՝ ՀՀ ՔՕ նախագիծ:
Տե´ս Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները ՀՀ
2015թ.փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, 2016, էջ 69:
3
Այսուհետ՝ ՀՀ ՔԿՕ նախագիծ:
4
Այսուհետ՝ ՀՀ ՔՕ:
2
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նպատակի հետ, այսինքն՝ մարդու, հասարակության, համակեցության կանոնների և
ավանդույթների նկատմամբ դատապարտյալների հարգալից վերաբերմունքի ձևավորման, իրավահպատակ վարքագծի խթանման, դատապարտյալի առողջ կենսակերպի ամրապնդման և զարգացման հետ։
Հանցանք կատարած անչափահասների պատասխանատվության առանձնահատկություն է այն, որ նրանց նկատմամբ կարող են կիրառվել ոչ միայն պատիժներ, այլ նաև դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ։ Քրեական պատիժը պետք է տարբերել նաև այս միջոցներից։ Դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցները պատժի փոխարեն դատարանի կողմից նշանակվում են առաջին անգամ ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցանք կատարած անչափահասի
նկատմամբ (ՀՀ ՔՕ, 91, 92-րդ հոդվածներ)։ Վերջիններիս և քրեական պատժի հիմնական տարբերությունը բխում է դրանց բովանդակությունից. դաստիարակչական
բնույթի հարկադրանքի միջոցները չեն կրում պատժիչ, ճնշող բնույթ, իսկ հարկադրանքն այստեղ անհամեմատ ավելի փոքր է, քան քրեական պատիժներում։ Այս միջոցների էությունը դատապարտյալի կողմից որոշակի այնպիսի սահմանափակումներ կրելն է, ինչպիսիք են՝ պատճառված վնասը հարթելը, ժամանցի ազատության
սահմանափակումը և այլն։ Դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցներից պարբերաբար խուսափելու դեպքում անչափահասի նկատմամբ ընտրված միջոցը վերացվում է, և նյութերն ուղարկվում են դատարան՝ նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը լուծելու համար։ Դաստիարակչական բնույթի
հարկադրանքի միջոցները դատվածություն չեն առաջացնում և կարող են կիրառվել 14-ից 18 տարեկան անչափահասների նկատմամբ։ Պատիժների և հարկադրանքի այս միջոցների նմանությունը դրանց նշանակման հիմքի՝ հանցանքի կատարման մեջ է։
Անչափահասների նկատմամբ կիրառվող պետական հարկադրանքի միջոցների առանձնահատկությունները այն են, որ օրենքով նախատեսված պատժատեսակներից նրանց նկատմամբ կարող են կիրառվել ոչ բոլորը, այլ հիմնականում ազատությունից զրկելու հետ չկապվածները։
Այդ մասին է վկայում նաև ՀՀ դատական պրակտիկան: Հայտնի է, որ ՀՀ-ում
անչափահասների նկատմամբ ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժների
կատարումն ապահովում է «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկը, որտեղ
վերջին տարիների ընթացքում խիստ սահմանափակ քանակությամբ անչափահասներ են պատիժ կրել: Այսպես, 2016թ.-ին՝ երեք, 2017թ.-ին՝ հինգ անչափահաս դատապարտյալ, 2018թ.-ին՝ նախնական կալանքի տակ գտնվող երկու անձ և երկու
դատապարտյալ, 2019թ.-ին՝ նախնական կալանքի տակ գտնվող երկու, իսկ
2020թ.-ին՝ հինգ նախնական կալանքի տակ գտնվող անչափահաս:
Անչափահասները հիմնականում դատապարտվել են սեփականության, հասարակական անվտանգության և կյանքի ու առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար: Նրանց շրջանում տարածված հանցագործություններն են
գույքի հափշտակումը, դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը
և թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործությունները: Կայուն թիվ են կազմում
այն անչափահասները, ովքեր չեն աշխատել և չեն սովորել, ինչպես նաև այն անչափահասները, ովքեր հանցագործությունը կատարել են մի խումբ անձանց կազմում,
այդ թվում՝ չափահասների։1
ՀՀ ՔՕ նախագիծը՝ ի տարբերություն ՀՀ ՔՕ-ի, նորովի է շարադրել անչափահասներին վերաբերող բաժինը, այն է՝ «Անչափահասների և քսանմեկ տարին չլրացած անձանց քրեական պատասխանատվության առանձնահատկությունները»
1

«Ազատազրկված անձանց վերասոցիալականացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», «Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի հողմից իրականացված հետազոտություն,
Երևան, 2020, էջ 72:
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(բաժին 5)։ Այս բաժնում սահմավնել է ինքնուրույն 15-րդ գլուխը՝ «Անչափահասների նկատմամբ նշանակվող պատժի նպատակները և տեսակները»:
ՀՀ ՔՕ նախագծի 100-րդ հոդվածը, ՀՀ ՔՕ-ով նախատեսված անչափահասների նկատմամբ նշանակվող պատժի տեսակներից զատ, նախատեսում է նաև որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելը և ազատության սահմանափակում պատժատեսակները։ Բացի այդ՝ կալանք պատժատեսակը նախագծով վերանվանվել է կարճաժամկետ ազատազրկում։
Անչափահասի նկատմամբ այս կամ այն պատժատեսակի նշանակումը կախված է բազմաթիվ հանգամանքներից, որոնք օրենքով սահմանված կարգով ենթակա են պարտադիր ապացուցման։ Անչափահասի հոգեվիճակը, տարիքային առանձնահատկությունները, բարձր էմոցիոնալ դյուրագրգռությունը, որը վերածվում
է տաքարյունության, էներգիայի ավելցուկը և դրա ոչ ճիշտ օգտագործումը, դատարանի կողմից պետք է հաշվի առնվեն պատժի անհատականացման ժամանակ։
Անչափահասի նկատմամբ պատիժ նշանակելիս, բացի պատժի նշանակման
ընդհանուր սկզբունքներից, հաշվի են առնվում նրա կյանքի և դաստիարակության
պայմանները, անձին վերաբերող այլ առանձնահատկություններ, ինչպես նաև չափահաս անձանց ազդեցությունը նրա վրա։
Այժմ փորձենք ներկայացնել ՀՀ ՔՕ նախագծով անչափահասների համար նախատեսված ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժներին վերաբերող որոշակի առանձնահատկություններ։
ՀՀ ՔՕ նախագծի 103-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ կարճաժամկետ ազատազրկումը (ՀՀ ՔՕ-ով՝ կալանքը) անչափահասի նկատմամբ նշանակվում է միայն
այն դեպքում, երբ ավելի մեղմ պատժատեսակը չի կարող նպաստել պատժի նպատակների իրականացմանը։ Ոչ մեծ ծանրության հանցագործության համար, ինչպես նաև առաջին անգամ հանցանք կատարելու դեպքում, որը միջին ծանրության
հանցանք է, անչափահասի նկատմամբ կարճաժամկետ ազատազրկում չի նշանակվում։
ՀՀ գործող ՔԿՕ-ն, ինչպես նաև ՀՀ ՔԿՕ նախագիծը կարճաժամկետ զատազրկման կրման որոշակի առանձնահատկություններ են նախատեսում անչափահաս դատապարտյալների համար: Այսպես, անչափահաս դատապարտյալին, ի
տարբերություն, չափահասի, կարող է ամսվա ընթացքում մեկ անգամ տրամադրվել մինչև չորս ժամ տևողությամբ կարճատև տեսակցություն ծնողների կամ այլ օրինական ներկայացուցիչների հետ։ Չափահաս դատապարտյալն օգտվում է առնվազն մեկ ժամ, իսկ անչափահաս դատապարտյալը՝ առնվազն երկու ժամ տևողությամբ ամենօրյա զբոսանքի իրավունքից։
Քրեակատարողական համակարգում ազատությունից զրկելու հետ կապված
պատիժներ կրող անչափահասների իրավական վիճակի ապահովումն ունի հիմնարար նշանակություն: Խնդիրը հատկապես կարևորվում է այն առումով, որ վերաբերում է անչափասներին, այսինքն նրանց, ովքեր ունեն առանձնահատուկ վերաբերմունքի կարիք: Քրեակատարողական հիմնարկներում անչափահասների խոցելիությունը պայմանավորվում է բռնության, համասեռ բռնության ենթարկվելու
վտանգով, տարիքով պայմանավորված առողջապահական և խնամքի հատուկ միջոցների, ընտանքի անդամների հետ արտաքին կայուն կապի, կրթության, աշխատանքի բացակայությամբ և այլն: Անչափահաս դատապարտյալներին պատժի
կրման ընթացքում ուղեկցում են բազմաթիվ դժվարություններ, որն անհրաժեշտություն է առաջացնում հոգ տանել նրանց հատուկ կարիքներին (հոգեբանական
աջակցություն, պատժի կատարման և կրման բավարար պայմաններ, կրթություն,
զբաղվածություն և այլն):
ՀՀ ՔԿՕ-ն դատապարտյալների իրավական վիճակը սահմանող գլխում (ՀՀ
ՔԿՕ 2-րդ գլուխ, հոդված 12) դատապարտյալների հիմնական իրավունքները սահմանելիս, նախատեսում է դատապարտյալի անձնական անվտանգության իրա-
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վունքը, բայց չի բացահայտում դրա բովանդակությունը: Խիստ կարևորելով դատապարտյալների անձնական անվտանգության իրավունքի պաշտպանությունը
հատկապես անչափահաս դատապարտյալի համար, ՀՀ ՔԿՕ նախագծում ինքնուրույն նորմով (ՀՀ ՔԿՕ նախագիծ, հոդված 11) նախատեսվում է այն:
Խոսքը ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժների դատապարտված
անձանց անձնական անվտանգության ապահովման մասին է մասին է, այսինքն`
երբ դատապարտյալն ամբողջությամբ կամ մասամբ մեկուսացված է հասարակությունից և գտնվում է քրեակատարողական համակարգի պահպանության ու հսկողության ներքո։ Նման դատապարտյալները հնարավորություն չունեն ինքնուրույն
ապահովել իրենց անվտանգությունը։ Դատապարտյալների անձնական անվտանգությանը վտանգ սպառնալու դեպքում նրանք իրավունք ունեն խնդրանքով դիմելու պատիժներ կատարող հիմնարկի ցանկացած պաշտոնատար անձի, ընդ որում`
սպառնալիքի բովանդակությունը կարող է տարբեր լինել՝ սպանության, մարմնական վնասվածքներ հասցնելու, համասեռ բռնության սպառնալիք և այլն։ Նման
դեպքում համապատասխան պաշտոնատար անձինք պարտավոր են անհապաղ
միջոցներ ձեռնարկել դատապարտյալների անձնական անվտանգության ապահովման համար։ Այդ նպատակով վերը նշված պատժատեսակները կատարող հիմնարկի պետը դատապարտյալի դիմումի համաձայն կամ սեփական նախաձեռնությամբ որոշում է ընդունում դատապարտյալին անվտանգ վայր տեղափոխելու կամ
դատապարտյալի անձնական անվտանգությունն ապահովող այլ միջոցների կիրառման մասին։
ՀՀ ՔԿՕ նախագիծը, ի տարբերություն գործող քրեակատարողական օրենսդրության, նախատեսում է ինքնուրույն գլուխ հետևյալ վերտառությամբ՝ «Ազատազրկման կատարման առանձնահատկություններն անչափահաս դատապարտյալների նկատմամբ», որտեղ նախատեսվում են ազատազրկում կատարող քրեակատարողական հիմնարկների տեսակները անչափահաս դատապարտյալների
համար: ՀՀ ՔԿՕ նախագծի հոդված 123-ը սահմանում է.
1. Անչափահաս դատապարտյալների համար նախատեսված՝ ազատազրկում
կատարող քրեակատարողական հիմնարկի ընդհանուր պայմաններում պատիժ են
կրում ազատազրկման դատապարտված անչափահասները, ինչպես նաև անչափահաս տարիքում հանցագործություն կատարած մինչև 21 տարեկան անձինք։
2. Նախկինում ազատազրկում կրած և դատվածություն ունեցող անչափահասները պատիժ են կրում անչափահասների քրեակատարողական հիմնարկի խիստ
պայմաններում։
ՀՀ ՔԿՕ նախագծի 124-րդ հոդվածը նախատեսում է նաև պատժի կրման պայմանները քրեակատարողական հիմնարկներում; Այսպես.
1. Քրեակատարողական հիմնարկի ընդհանուր պայմաններում դատապարտյալը պահվում է մինչև ութ դատապարտյալի համար նախատեսված բնակելի կացարանում։ Նրանց թույլատրվում է.
1) սննդամթերք և առաջին անհրաժեշտության առարկաներ ձեռք բերելու համար իրենց անձնական հաշիվներից ամսական ծախսել նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի չափով գումար,
2) տարվա ընթացքում ունենալ տասներկու կարճատև և տասներկու երկարատև տեսակցություն։
2. Քրեակատարողական հիմնարկի խիստ պայմաններում դատապարտյալը
պահվում է մինչև վեց դատապարտյալի համար նախատեսված աշխատանքից
կամ ուսումից ազատ ժամերին փակվող, մեկուսացված բնակելի կացարանում։
Նրանց թույլատրվում է.
1) սննդամթերք և առաջին անհրաժեշտության առարկաներ ձեռք բերելու համար իրենց անձնական հաշիվներից ամսական ծախսել նվազագույն աշխատավարձի քառասունապատիկի չափով գումար,
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2) տարվա ընթացքում ունենալ ութ կարճատև և ութ երկարատև տեսակցութ-

յուն,
3. Քրեակատարողական հիմնարկի ընդհանուր պայմաններում դատապարտյալը կարող է ցերեկային ժամերին տեղաշարժվել քրեակատարողական հիմնարկի
տարածքի սահմաններում և քրեակատարողական հիմնարկի պետի թույլտվությամբ՝ դրանից դուրս։
4. Քրեակատարողական հիմնարկի խիստ պայմաններում դատապարտյալը
կարող է տեղաշարժվել ցերեկային ժամերին՝ քրեակատարողական հիմնարկի այդ
նպատակով նախատեսված տարածքի սահմաններում։
5. Պատժի կրման սահմանված կարգը պահպանելու, օրինապահ վարքագիծ
դրսևորելու և պատժի ժամկետի մեկ երրորդը կրելուց հետո քրեակատարողական
հիմնարկի ընդհանուր պայմաններում պատիժ կրող անչափահաս դատապարտյալը կարող է բնակվել քրեակատարողական հիմնարկի սահմաններից դուրս, առանց
պահպանության, բայց տվյալ քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի հսկողության ներքո։ Նրանց թույլատրվում է.
1) սննդամթերք և առաջին անհրաժեշտության առարկաներ ձեռք բերելու համար իրենց անձնական հաշիվներից ծախսել առանց սահմանափակման գումար,
2) առանց քանակի սահմանափակման ստանալ ծանրոցներ, հանձնուքներ և
փաթեթներ,
3) առանց սահմանափակման ունենալ կարճատև տեսակցություններ, ինչպես
նաև տարվա ընթացքում տասներկու երկարատև տեսակցություն,
4) կրել քաղաքացիական հագուստ։
ՀՀ գործող ՔԿՕ-ի 109-րդ հոդվածի, ինրպես նաև ՀՀ ՔԿՕ նախագծի 129-րդ
հոդվածի համաձայն՝ ազատազրկման դատապարտված անչափահաuը մինչև
պատժի ժամկետը լրանալը պատիժը կրում է միևնույն քրեակատարողական հիմնարկում, բայց ոչ ավելի, քան նրա քuանմեկ տարեկան դառնալը։ Տասնութ տարին
լրացած դատապարտյալների վրա տարածվում են անչափահաս դատապարտյալների համար սահմանված պատժի կրման պայմանները, սննդի և նյութակենցաղային ապահովման չափաքանակները։
Մարդասիրության սկզբունքից ելնելով՝ ՀՀ ՔՕ նախագծը սահմանում է, որ
մինչև տասնվեց տարին լրանալը հանցանք կատարած անչափահասի նկատմամբ
նշանակվող պատժի նվազագույն և առավելագույն ժամկետը կամ չափը չեն կարող
գերազանցել քրեական օրենսգրքի Հատուկ մասի համապատասխան հոդվածով
կամ հոդվածի մասով նախատեսված պատժի առավելագույն և նվազագույն ժամկետի կամ չափի մեկ երրորդը։ Տասնվեցից տասնութ տարին լրացած հանցանք
կատարած անձի նկատմամբ նշանակվող պատժի նվազագույն և առավելագույն
ժամկետը կամ չափը կրճատվում է մեկ երկրորդով։ Եթե նշված կանոնները կիրառելիս պատժի ժամկետը կամ չափը պակաս է ստացվում տվյալ պատժատեսակի
համար նախատեսված նվազագույն ժամկետից կամ չափից, ապա նշանակվում է
ստացված ժամկետով կամ չափով պատիժ։
ՀՀ ՔԿՕ նախագծի 130-րդ հոդվածի համաձայն՝ տասնութ տարին լրացած բացասականորեն բնութագրվող դատապարտյալը անչափահասների համար նախատեսված քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվում է ազատազրկում կատարող բաց քրեկատարողական հիմնարկ պատժի կրումը շարունակելու համար։
Քսանմեկ տարին լրացած բոլոր դատապարտյալները պատժի կրումը շարունակելու համար տեղափոխվում են ազատազրկում կատարող բաց քրեակատարողական հիմնարկ։
Այսպիսով, պետք է նկատի ունենալ, որ անչափահասի նկատմամբ ազատազրկում նշանակելը պատժի բացառիկ միջոց է, որը նշանակվում է միայն այն
դեպքում, երբ ոչ մի այլ միջոց չի կարող ապահովել պատժի նպատակների իրականացումը։
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Ցանկացած պարագայում ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժների
դատապարտված յուրաքանչյուր անչափահասի համար պետք է ստեղծվեն պահման և վերաբերմունքի արժանապատիվ պայմաններ։ Խիստ կարևորվում են անչափահաս դատապարտյալի համար պետության կանխատեսելի վարքագիծն ու անհատական վերաբերմունքը։
Պետությունը պարտավոր է ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցներն անազատության մեջ գտնվող անչափահասներին ֆիզիկակական և հոգեկան մեկուսացվածության, առողջության և բարեկեցության ապահովման համար։ Անչափահաս դատապարտյալների իրավական վիճակի կարգավորումը պահանջում է մանրակրկիտ, հետևողական, հոգատար և մասնագիտական աշխատանք։ Անչափահաս դատապարտյալների նկատմամբ պատշաճ վերաբերմունքը հատկապես
կարևորվում է հասարակության մեջ նրանց ունեցած դերով և արժանապատիվ
տեղն ու ապագան ապահովելու հիմնարար գաղափարով։ Այս ոլորտում անհրաժեշտ և իրական արդյունքներ արձանագրելու նպատակը համակողմանի մոտեցման կարիք ունի, որը ենթադրում է նաև քրեակատարողական օրենսդրության զարգացումը։
Անչափահասների համար նախատեսված ազատությունից զրկման վայրերում
պետք է հատուկ ջանքեր գործադրվեն երկարաժամկետ մեկուսացման ռիսկերը
նվազեցնելու ուղղությամբ։ Սա ենթադրում է բազմակողմանի մոտեցում՝ օգտագործելով մի շարք մասնագետների (այդ թվում՝ուսուցիչներ, հոգեբաններ) հմտություններն անչափահասների անհատական կարիքները կրթական և սոցիալ-թերապևտիկ անվտանգ միջավայրում ապահովելու նպատակով։1
Անչափահաս ազատազրկված անձանց համար պետությունը պարտավոր է
ստեղծել բարելավված կենցաղային պայմաններ։ Հիմնարկի վարչակազմը պետք է
միջոցներ ձեռնարկի անչափահաս ազատազրկված անձանց ժամանակը նպատակաուղղված կազմակերպելու ուղղությամբ։ Անհրաժեշտ է ավելացնել զբաղվածության ծավալը և բազմազանությունը՝ ազատազրկված անձանց ընտրությունն ապահովելու համար։ Գործող ընթացակարգերը գրադարանից, մարզասրահից, զբոսանքից, տեսակցություններից, կարճաժակետ մեկնումներից, հեռախոսակապից և տեսազանգից օգտվելը դեռևս բավարար չեն անչափահաս ազատազրկված անձանց՝
արտաքին աշխարհի և ընտանիքի հետ կապը պահպանելու և հետագայում նրանց
արդյունավետ սոցիալական վերականգնմանը և վերաինտեգրմանը նպաստելու
տեսանկյունից։
Այսօր քան երբևէ անչափահասին կվերաբերի այն, թե չափահասին խիստ արդիական է ժողովրդական իմաստնությունը. երբեք մի՜ ասա երբեք....Կարող ես մուրացիկ դառնալ և կամ բանտում հայտնվել...
…Նելսոն Մանդելա, Լեխ Վալենսա, Կիմ Են Սամ, Վլադիմիր Լենին, Ադոլֆ
Հիտլեր, Իոսիֆ Ստալին, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Անդրանիկ Մարգարյան, Նիկոլ
Փաշինյան… այստեղ կարող ենք թվարկել ևս երկու-երեք տասնյակ մեծ և փոքր
երկրների ղեկավարների (ներկա և անցյալ) անուններ։
Ի՞նչ ընդհանրություն կա նրանց միջև։
Կռահեցիք, կարծում եմ։ Այո, նրանք և նրանց տասնյակ «գործընկերներ» անցել են քրեակատարողական հիմնարկների ընդունարաններով դեպի ներս, ապա՝
դեպի ազատություն։ Ոմանք՝ մի քանի ամիս, ոմանք՝ մեկ-երկու տարի, իսկ ոմանք
էլ՝ քսան և ավելի տարիներ…
Որքան էլ տարօրինակ է, բայց հնարավո՞ր է, որ բանտը իշխանության համալսարան է։ Հնարավոր է, որ ազատազրկումն անձին տալիս է ինքնադրսևորման առավելագույն հնարավորություն, մտավոր ակտիվության հզոր խթան։
1

ՀՀ ՄԻՊ՝ որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի իրավական չափանիշները, Երևան
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Օրենքի և իշխանության հետ խնդիրներ են ունեցել (տարբեր առիթներով
մինչև ազատությունից զրկում) նաև աշխարհի հանճարներն ու հզորները (Միգել
Սերվանտես, Օսիպ Մենդելշտամ, Ալեքսանդր Սոլժենիցին, Եղիշե Չարենց, Սերգեյ
Փարաջանով…)։ Այսպիսին է պատկերը։
Եվ այնուամենայնիվ, ի պատասխան հարցի՝ ազատազրկումը «բարի՞ք է, թե՞
չարիք», պատասխանը միանշանակ է՝ չարիք է։ Չարիք՝ չարի համար, եթե առավելագույնս մինչև մանրուքներ պաշտպանված է օրինականությունը, և չարիք՝ անմեղի
համար, ուրեմն՝ չարիք նաև բարու համար, եթե այն արդյունք է քննության և դատարանի «աշխատանքի» կամ հմուտ ինքնազրպարտության (լինում է նաև այդպես)։
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The problems of the aims of punishments, especially the issues of re-socialization
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ՊԱՏԺԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
Էմիլյա Աբրահամյան
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահի օգնական,
ՀՌՀ իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի
քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության
իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
_____________________________

1995 թվականի Սահմանադրության ընդունումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում դատաիրավական բարեփոխումների արդյունքում մշակված
կարևոր իրավական ակտերից է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված և 2003
թվականի օգոստոսի 1-ից ուժի մեջ մտած ՀՀ քրեական օրենսգիրքը, որը կոչված է
միասնական, համակարգված և համապարփակ կերպով կարգավորելու քրեաիրավական հարաբերությունները։ Օրենսգիրքը սկզբնական շրջանում կատարեց իր առաքելությունը՝ հանրապետությունում գործընթացների ժամանակ ծագած հանցավոր վարքագծի նոր ձևերի դեմ պայքարի գործում դառնալով հարաբերականորեն
արդյունավետ միջոց։
Բարձր գնահատելով ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի, հատկապես պատժի
ինստիտուտի ակնհայտ առավելություններն ու դրական նշանակությունը հանրապետությունում հանցավորության դեմ պայքարի գործում` պետք է նշել, որ այն զերծ
չէր նաև թերություններից: Օրենսգրքի կիրառման ավելի քան տասնհինգ տարիների ընթացքում երկրի հասարակական և քաղաքական կյանքում տեղի ունեցած մի
շարք իրադարձություններ հաշվի առնելով՝ օրենսգրքում ավելի քան հարյուր փոփոխություն ու լրացում է կատարվել։ Ընդ որում, այս գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Ընդունելով դրանց մեծ մասի ողջամիտ և առաջադիմական բնույթը՝ այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ կան նաև նորմեր, որոնք հակասում են քրեական իրավունքի տեսության ժամանակակից միտումներին։
Անդրադառնալով պատժի նշանակման ինստիտուտի վերաբերյալ օրենսգրքում առկա հիմնախնդիրներին ու թերություններին` մեր ուշադրությունն ենք կենտրոնացրել մի կարևոր հանգամանքի վրա, այն է՝ թե ինչպիսին պետք է լինի պատժի
ինստիտուտն առաջիկա տարիներին, ինչ ուղենիշեր են պետք դրա արդյունավետությունը բարձրացնելու, կատարվող հանցավոր արարքների հեղինակների
նկատմամբ համաչափ և արդարացի պատժատեսակ ու պատժաչափ սահմանելու
և հանցագործությունները կանխարգելելու մասին օրինական պահանջները կյանքի
կոչելու համար:
Այսպես, ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի` «Պատիժ նշանակելու ընդհանուր
սկզբունքները» վերտառությամբ 61-րդ հոդվածը սահմանում է.

«1. Հանցագործության համար մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ նշանակվում է արդարացի պատիժ, որը որոշվում է սույն օրենսգրքի Հատուկ մասի համապատասխան հոդվածի սահմաններում՝ հաշվի առնելով սույն օրենսգրքի Ընդհանուր մասի դրույթները:
2. Պատժի տեսակը և չափը որոշվում են հանցագործության՝ հանրության համար վտանգավորության աստիճանով և բնույթով, հանցավորի անձը բնութագրող
տվյալներով, այդ թվում՝ պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող կամ
ծանրացնող հանգամանքներով: (…)»:

Այս հոդվածի վերլուծությունը թույլ է տալիս առանձնացնելու պատժի նշանակման հետևյալ ընդհանուր սկզբունքային պահանջները.
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ա) պատժի նշանակում հատուկ մասի համապատասխան հոդվածի սահմաններում` քրեական օրենսգրքի ընդհանուր մասի դրույթների հաշվառմամբ,
բ) կատարված հանցագործության հանրային վտանգավորության բնույթի և
աստիճանի գնահատում,
գ) հանցավորի անձը բնութագրող տվյալների հաշվառում,
դ) պատասխանատվությունն և պատիժը մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքների գնահատում:
Ի տարբերություն գործող օրենսգրքի` ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի
(այսուհետ` Նախագիծ)` «Պատիժ նշանակելու ընդհանուր սկզբունքները» վերտառությամբ 70-րդ հոդվածը սահմանում է.

«1. Հանցագործության համար մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ նշանակվում է արդարացի պատիժ, որը որոշվում է սույն օրենսգրքի Հատուկ մասի համապատասխան հոդվածի սանկցիայի սահմաններում՝ հաշվի առնելով սույն օրենսգրքի Ընդհանուր մասի դրույթները:
2. Պատժի տեսակը և չափը որոշվում են հանցագործությամբ պատճառված
վնասի բնույթով և չափով, հանցագործության եղանակով, տեղով, ժամանակով,
հանցագործության շարժառիթներով և նպատակներով, դիտավորության կամ անզգուշության տեսակով, պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքներով, ինչպես նաև նշանակվող պատժի` հանցավորի վերասոցիալականացման և իրավահպատակ վարքագծի ձևավորման գործընթացի ու
նրա ընտանիքի կենսապայմանների վրա ազդեցությամբ: (…)»1:

Այն համոզմանն ենք, որ ի տարբերություն ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի 61րդ հոդվածի 2-րդ մասի` Նախագծի 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասով առավել հստակեցվել են դատարանի կողմից պատիժ նշանակելու ընթացքում պատժատեսակը և
պատժաչափը որոշելիս հաշվի առնվող հանգամանքները: Սակայն, միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ նպատակահարմար կլիներ Նախագծով առաջարկվող տարբերակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները:
Մասնավորապես, Նախագծի 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասով որպես պատիժ
նշանակելու ընդհանուր սկզբունքային պահանջ այլևս նշված չէ անձը բնութագրող
տվյալների գնահատումը2:
Հանցավորի անձը բնութագրող տվյալների գնահատումը մշտապես դիտվել է
որպես քրեական պատասխանատվության և պատժի անհատականացման հիմք:
Այս հիմնախնդրի բարդությունը բացատրվում է նրանով, որ օրենքը որպես հաշվառման ենթակա չափանիշ մատնանշում է միայն մեղավորի անձը, սակայն յուրաքանչյուր անձ բնութագրվում է բազմաթիվ անհատական հատկանիշներով, որոնց
թվում են անձնական որակական հատկանիշները, բնավորության առանձնահատկությունները, խառնվածքը և այլն:
Իրավաբանական գրականության մեջ արտահայտվել են բազմաթիվ դիրքորոշումներ այն մասին, թե այդ հատկանիշներից որոնք են ենթակա հաշվառման:
Ըստ այդմ, անձը բնութագրող հատկանիշները կարելի է բաժանել երկու խմբի`
հաշվի առնելով այդ հատկանիշների մեկնաբանման նեղ և լայն իմաստները: Առաջին դիրքորոշման կողմնակիցները կարծում են, որ պատիժ նշանակելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել միայն այն հանգամանքները, որոնք անմիջականորեն կապված են կատարված հանցագործության հետ3, երկրորդ դիրքորոշման կողմնակից1

Տե´ս ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծ, էլեկտրոնային ռեսուրս` https://www.edraft.am/projects/2115/about (վերջին մուտք` 15.03.2020 թվական):
2
Տե´ս նույն տեղում:
3
Տե´ս Арямов А.А. Общетеоретические основы учения об уголовном наказании, Дисс. …
д.ю.н. СПб., 2004, էջ 175: Мельникова Ю.Б. Личность преступника и индивидуализация
уголовного наказания, «Советское государство и право», 1972, № 8, էջ 108: Чечель Г.И.
Личность преступника как фактор, влияющий на назначение наказания, СПС «Консультант Плюс», 2012, № 5:
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ները, ընդհակառակը, գտնում են, որ մեղավորի անձը բնութագրող բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելու անհրաժեշտությունն առավել հիմնավոր է1:
Նախապատվությունը տալով մեղավորի անձի հաշվառման լայն իմաստով
տարածական մեկնաբանությանը՝ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել մեկ այլ,
ոչ պակաս կարևոր հանգամանքի վրա։ Թվարկելով մեղավորին բնութագրող հանգամանքները, որոնց պետք է ուշադրություն դարձվի պատիժ նշանակելիս, գիտնականները հաճախ շրջանցում են դրանց հաշվառման մեխանիզմի հարցը, ինչն անթույլատրելի է, քանի որ նման հանգամանքների ցանկի անսահման «ուռճացումն»
անիմաստ է` առանց դատարանի կողմից դրանց հաշվառման գործնական հնարավորության առկայությունը դիտարկելու։
Հետևաբար, անձը բնութագրող էական հանգամանքների ցանկի չափից ավել
ընդլայնումը միշտ չէ, որ հիմնավորված է։ Ձևավորելով այս ցանկը՝ անհրաժեշտ է
առաջին հերթին հաշվի առնել դրանում այս կամ այն տարրն ընդգրկելու նպատակահարմարությունը, առաջին հերթին՝ պատժի վրա ազդեցություն ունենալու հնարավորության և երկրորդ՝ դատարանի կողմից դրանց փաստացի գնահատական
տալու հնարավորության առկայության տեսանկյունից։
Քննարկվող հարցի վերաբերյալ անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ
նաև Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներով ձևավորված իրավական
դիրքորոշումներին: Դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս,
որ հանցավորի անձը, նրա՝ սոցիալապես էական նշանակություն ունեցող հատկանիշները բացահայտվում են վերջինիս վարքի, հասարակության մեջ նրա իրականացրած գործունեության միջոցով: Հետևաբար, պատասխանատվության անհատականացման համար անհրաժեշտ է իմանալ ոչ միայն այն պայմանները, որոնցում ձևավորվել է հանցավորի անձը, այլև նրա սոցիալ-ժողովրդագրական, բարոյահոգեբանական և քրեաիրավական բնութագրերը, որոնք իրենց արտացոլումն են
գտել արարքի, մասնավորապես հանցագործության կատարման մեջ:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր կայուն նախադեպային իրավունքի շրջանակներում մշտապես կարևորել է պատասխանատվության անհատականացման համար
հանցավորի անձը բնութագրող տվյալները, մասնավորապես նրա կենսաբանական
և սոցիալական առանձնահատկությունները բացահայտելու և օբյեկտիվորեն հաշվի առնելու՝ դատարանի պարտականությունը: Այսպես՝ Ն.Սարգսյանի վերաբերյալ
գործով որոշման մեջ Վճռաբեկ դատարանն ընդգծել է, որ հանցանք կատարած
անձի ուսումնասիրությունը մեծ դեր է խաղում պատիժ նշանակելու համար: ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 48–րդ հոդվածի («Պատժի նպատակները») իմաստով պատժի նպատակը, սոցիալական արդարությունը վերականգնելուց բացի, դատապարտյալի ուղղումն է և նոր հանցագործությունների կանխումը, ուստի դատարանը պարտավոր է հանգամանորեն հետազոտել անձի ինչպես կենսաբանական,
այնպես էլ սոցիալական առանձնահատկությունները2:
Նշված որոշմամբ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, հիմք ընդունելով ՀՀ Սահմանադրության (2005 թվականի փոփոխություններով) 3-րդ և 14-րդ հոդվածների պահանջները, զարգացրել է վերոնշյալ իրավական դիրքորոշումը՝ փաստելով, որ պատժի
անհատականացման ժամանակ հանցավորի անձը բնութագրող տվյալները հաշվի
առնելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ինչպես պատժի նպատակների
իրականացման, այնպես էլ անձի արժանապատվության հարգման սահմանադրա1

Տե´ս Кругликов Л.Л. Уголовно-правовые средства обеспечения справедливости
наказания. Ярославль, 1986, էջ 53: Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная
ответственность, Л., Издательство ЛГУ, 1968, էջ 113: Непомнящая Т.В. Мера уголовного
наказания: проблемы теории и практики, Дисс. … д.ю.н. Екатеринбург, 2010, էջեր 225-226:
2
Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` Նարեկ Սարգսյանի վերաբերյալ գործով 2011 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի թիվ ԵԿԴ/0042/01/11 որոշումը:

74

Պետություն և իրավունք N 2(87) 2020

կան պահանջով: Հանցավորի անձը բնութագրող տվյալները չեն կարող սահմանափակվել միայն անձի բարոյական հատկանիշներով և ներառում են նաև անձի ընտանեկան դրությունը, զբաղմունքի տեսակը, կրթությունը, նրա դրական կամ բացասական բնութագիրը, խրախուսանքների կամ տույժերի առկայությունը և այլն:
Հետագայում Վճռաբեկ դատարանը Է.Ավետիսյանի վերաբերյալ գործով 2018
թվականի դեկտեմբերի 24-ին կայացված որոշմամբ ևս ընդգծել է դատարանների կողմից հանցավորի անձը բնութագրող տվյալները մանրակրկիտ վերլուծելու և պատիժ
նշանակելիս դրանք հաշվի առնելու անհրաժեշտությունը 1 : Այսպիսով, Վճռաբեկ
դատարանը մշտապես կարևորել է հանցանք կատարած անձի կյանքի ու անձնական առանձնահատկությունները վեր հանելու (ընտանեկան դրություն, տարիք, առողջական վիճակ և այլն), ինչպես նաև նախկինում դրսևորած վարքագիծը բազմակողմանի գնահատման ենթարկելու կարևորությունը, որոնք կարող են վերջինիս
բնութագրել ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական առումով:
Ամփոփելով վերոգրյալը` նշենք, որ Վճռաբեկ դատարանը, անդրադառնալով
պատիժ նշանակելիս հանցավորի անձը բնութագրող տվյալները գնահատման ենթարկելու կարևորության հարցին, արձանագրել է, որ պատասխանատվության և
պատժի անհատականացման հիմք են ոչ միայն կատարված արարքի հանրային
վտանգավորության բնույթն ու աստիճանը, այլև հանցավորի անձը բնութագրող սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-ժողովրդագրական, քրեաբանական և քրեաիրավական, ֆիզիկական հատկությունների համակցությունը (ընտանեկան դրությունը,
վարքագիծը աշխատանքում և կենցաղում, աշխատունակությունը, առողջական
վիճակը, տարիքը, սեռը, դատվածությունը և այլն): Մասնավորապես Վճռաբեկ դատարանը փաստել է հանցավորի ընտանեկան դրությունը, վերջինիս ընտանիքի
կյանքի պայմանների վրա նշանակված պատժի ազդեցությունը, նրա խնամքին այլ
անձանց առկայությունը, սոցիալական միջավայրում նրա զբաղեցրած տեղն ու դիրքը, սոցիալական միջավայրում նրա ունեցած բնութագիրը և մի շարք այլ հանգամանքների վերաբերյալ փաստական տվյալները գնահատման ենթարկելու անհրաժեշտությունը2:
Այսպիսով, անհրաժեշտ է հստակեցնել և օրենսդրորեն ամրագրել դատարանի
կողմից պատիժ նշանակելիս գնահատման ենթակա անձը բնութագրող հանգամանքների հստակ ցանկ: Որպես հանցավորի անձը բնութագրող հատկանիշներ պետք է
գնահատվեն նրա կենսաբանական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-ժողովրդագրական հատկությունները` վարքագիծն ընտանիքում և կենցաղում, աշխատանքի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքը, կրթությունը, առողջական վիճակը, տարիքը, ծառայությունը պետության և հասարակության առաջ, ինչպես նաև նրա կենսակերպը մինչև
հանցագործության կատարումը և վարքագիծը` այն կատարելուց հետո: Այդ տվյալները դատարանին հնարավորություն են տալիս անձին դիտել ոչ միայն որպես
հանցանք կատարող, որը պետք է պատասխանատվություն կրի, այլ նաև որպես
կոնկրետ անձ` իր անհատական հատկանիշներով հանդերձ: Բացի այդ, պատիժ
նշանակելիս հանցավորի նկատմամբ անհատական մոտեցումն անհրաժեշտ է, որ1

Տե´ս նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` Աբրահամ Միքայելյանի վերաբերյալ գործով 2017
թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ ԵԷԴ/0079/01/16 և Խաչատուր Բեգլարյանի վերաբերյալ
գործով 2018 թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ ԵԷԴ/0010/01/17 որոշումները:
2
Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` Հազարապետ Հարությունյանի վերաբերյալ գործով 2007
թվականի մարտի 30-ի թիվ ՎԲ-50/07, Նարեկ Սարգսյանի վերաբերյալ գործով 2011
թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ ԵԿԴ/0042/01/11, Սերոբ Սարգսյանի վերաբերյալ գործով
2012 թվականի նոյեմբերի 1-ի թիվ ՍԴ/0109/01/12, Սեյրան Աղախանյանի վերաբերյալ
գործով 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ ԱՎԴ/0082/01/12, Ջոն Շիրվանյանի
վերաբերյալ գործով 2015 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ ԵԱՔԴ/0091/01/14, ՀՀ վճռաբեկ
դատարանի` Էդիկ Ավետիսյանի վերաբերյալ գործով 2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ
ՍԴ/0058/01/17 և այլ որոշումները:
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պեսզի դատարանը պատժի տեսակն ու չափը ընտրելիս համոզվի, որ դրանով
կհասնի պատժի նպատակներին: Հանցավորի նկատմամբ պատիժ նշանակելիս
վերջինիս անձը բնութագրող հատկանիշների հաշվառմանը վերաբերող հարցի
կարևորության մասին է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ այն իր բացառիկ գործնական նշանակության ուժով մշտապես արդիական է եղել քրեական իրավունքի
տեսության մեջ։
Բացի այդ, ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը բարձրագույն արժեք է, մարդու անօտարելի արժանապատվությունն իր իրավունքների և ազատությունների անքակտելի հիմքն է (3-րդ հոդված), ուստի այն համոզմանն ենք, որ ՀՀ քրեական օրենսգիրքն ընդհանրապես և
պատժի ինստիտուտը մասնավորապես պետք է հիմնվեն ոչ միայն «արարքի հայեցակարգի», այլև «անձի հայեցակարգի» վրա, քանի որ օրենքը պատժում է ոչ թե
հանցագործությունը, այլ հանցանք կատարած կոնկրետ անձին: Հանցագործության
այս կամ այն տեսակի համար պատիժ նախատեսելիս օրենսդիրը պետք է հիմնվի
նաև կրիմինալոգիական իրողության վրա, որի կարևոր տարրերից մեկը հանցանք
կատարողի անձն է: Արտասահմանյան բազմաթիվ երկրների քրեական օրենսդրությունները հիմնված են «անձի հայեցակարգի» վրա, համաձայն որի` պատժվում
է հանցանք կատարած անձը։ Օրենսգիրքը, հիմնվելով արարքի հայեցակարգի
վրա, շատ դեպքերում թույլ չի տալիս ոչ միայն ապահովել արդարության
սկզբունքի իրագործումը, այլև արդյունավետ քրեական քաղաքականություն իրականացնել։
Հետևաբար, առաջարկում ենք Նախագծի 70-րդ հոդվածում կատարել փոփոխություն և որպես արդարացի պատիժ նշանակելու կարևորագույն երաշխիք սահմանել նաև հանցավորի անձը բնութագրող տվյալների գնահատումը: Միաժամանակ, անհրաժեշտ է հստակեցնել և օրենսդրորեն ամրագրել դատարանի կողմից
պատիժ նշանակելիս գնահատման ենթակա անձը բնութագրող հանգամանքների
հստակ ցանկը:
Վերոգրյալից զատ՝ ուշադրության է արժանի նաև այն հանգամանքը, որ որպես
պատժի տեսակը և չափը որոշող հանգամանք Նախագծով սահմանվել են հանցագործությամբ պատճառված վնասի բնույթը և չափը: Ներքոշարադրյալ հիմնավորումներով առաջարկում ենք պատիժ սահմանելիս որպես գնահատման ենթակա
հանգամանք նախատեսել նաև խախտված հասարակական հարաբերության

բնույթը:

Այսպես, քրեական իրավունքի խնդիրների վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ հանցագործության օբյեկտ կարող են հանդիսանալ մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների, իրավաբանական անձանց իրավունքների, սեփականության, շրջակա միջավայրի, հասարակական կարգի և անվտանգության, սահմանադրական կարգի, խաղաղության և մարդկության անվտանգության ապահովմանը և պաշտպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերությունները:
Հասարակական հարաբերությունը կարող է վնասվել նրա տարրերից որևէ մեկի վրա ներգործելով, այն ոչնչացնելով կամ վնասելով: Հասարակական հարաբերության այն տարրը, որի վրա ներգործելով, որը ոչնչացնելով կամ վնասելով
խախտվում, վնասվում է հանցագործության օբյեկտ հանդիսացող հասարակական
հարաբերությունը, հանցագործության առարկան է:
Հանցագործության օբյեկտը և հանցագործության առարկան պետք է հստակ
սահմանազատվեն միմյանցից: Հանցագործության առարկան հանցագործության
օբյեկտ հանդիսացող հասարակական հարաբերության տարրն է, նրա բաղկացուցիչ մասը, իսկ մասը չի կարող նույնացվել ամբողջի հետ: Մարդիկ, նյութական և ոչ
նյութական արժեքները ոչ թե հանցագործության օբյեկտներ են, այլ առարկաներ:
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Բացի այդ, թեև հասարակական հարաբերությունը միշտ էլ վնասվում է դրա
տարրերից որևէ մեկի վրա ներգործելու, այն ոչնչացնելու կամ վնասելու դեպքում,
այնուամենայնիվ հանցագործության առարկան կարող է և իրական վնաս չկրել: Բերենք մեկ օրինակ սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններից: Այսպես, գողության դեպքում, որի օբյեկտը սեփականության պաշտպանությանն
ուղղված հասարակական հարաբերություններն են, հանցագործության առարկան`
նյութական իրը կամ արժեքը, որը հափշտակվում է, իրական վնաս չի կրում: Մինչդեռ սեփականության հարաբերություններն այդ դեպքում խախտվում և վնասվում
են: Նշանակում է, ի տարբերություն հանցագործության առարկայի, հանցագործության օբյեկտը միշտ էլ վնասվում է1: Ուստի պատիժ նշանակելիս սահմանափակվել
միայն պատճառված վնասի գնահատմամբ՝ հաշվի չառնելով խախտված հասարակական հարաբերությունների բնույթը, կարծում ենք՝ արդարացված և ընդունելի չէ:
Բերենք մեկ այլ օրինակ զինվորական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործություններից: Այսպես, ՀՀ քրեական օրենսգրքով պատասխանատվություն է նախատեսվում զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելու կապակցությամբ ստորադասին ծեծելու կամ նրա նկատմամբ այլ բռնություն գործադրելու կամ դա գործադրելու սպառնալիքի համար ստորադասի կամ նրա մերձավորի նկատմամբ:
Վերոնշյալ հանցագործության կատարմամբ խախտվում են զինվորական ծառայության պաշտպաննությանն ուղղված հասարակական հարաբերությունները, և
կատարված արարքը խախտում է զինվորական կանոնագրքերով սահմանված ենթակայության կարգը, վկայում զինվորական ծառայության նկատմամբ հանցանք
կատարած անձի անբարեխիղճ վերաբերմունքի մասին, ինչն էլ իր հերթին բացասական ազդեցություն է գործում զինվորական կարգապահության ու ՀՀ զինված ուժերի մարտական պատրաստվածության վրա:
Իսկ ինչ վերաբերում է հանցագործությամբ պատճառված վնասին, ապա որպես այդպիսին կարող են դրսևորվել կատարված արարքի արդյունքում տուժողի առողջությանը ծանր վնաս հասցնելը, տուժողին անզգուշությամբ մահ պատճառելը,
մարտական առաջադրանքի խափանումը և այլն: Հետևաբար, հանցագործությամբ
պատճառված վնասի բնույթն ու չափը և խախտված հասարակական հարաբերությունները պետք է հստակ սահմանազատվեն:
Քննարկվող հարցի կապակցությամբ անհրաժեշտ ենք համարում մեջբերել
նաև մեկ օրինակ դատական պրակտիկայից: Այսպես, Վճռաբեկ դատարանը Վ.Բալայանի վերաբերյալ գործով 2019 թվականի սեպտեմբերի 18-ի որոշմամբ արձանագրել է, որ ստորադաս դատարանները վերջինիս նկատմամբ պատիժ նշանակելիս պատշաճ գնահատման չեն արժանացրել նրա կատարած արարքի հանրային
վտանգավորության բնույթի և աստիճանի վրա ազդող այնպիսի հանգամանքներ,
ինչպիսիք են`

«ա) հանցագործության եղանակը և իրադրությունը, այն է` այլ զինծառայողների ներկայությամբ տուժող Հ.Գրիգորյանի նկատմամբ պարբերաբար բռնություն
գործադրելը (...),
բ) պատճառված վնասի բնույթը, այն է` ամբաստանյալի գործողությունների
արդյունքում անզգուշությամբ առաջացել են ծանր հետևանքներ, մասնավորապես,
տուժող Հ.Գրիգորյանն ինքնասպանությամբ` իրեն ամրակցված ինքնաձիգով բերանի շրջանում կրակոց արձակելով, վերջ է տվել իր կյանքին: Այլ կերպ` առկա է
քննարկվող հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված` առավել ծանրացնող հանգամանք հանդիսացող «ծանր հետևանքներից» ամենավտանգավորը` վրա է հասել
մարդու մահ,
1

Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք, Ընդհանուր մաս, Ս.Առաքելյան,
Ա.Գաբուզյան, Հ.Խաչիկյան և ուրիշ., խմբ. Գ.Ղազինյանի – Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012, Էջ 123:
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գ) անձի հոգեբանական վերաբերմունքն իր կատարած արարքի նկատմամբ,
մասնավորապես, թեև հանրորեն վտանգավոր հետևանքի նկատմամբ ամբաստանյալը դրսևորել է անզգուշություն, այնուամենայնիվ, բուն հանցավոր արարքը կատարել է ուղղակի դիտավորությամբ (...),
դ) հանցագործության շարժառիթը, ինչպես նաև խախտված հասարակական
հարաբերության բնույթն ու կարևորությունը, այն է` հանդիսանալով պետ` զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելու կապակցությամբ բռնություն է գործադրել իր նկատմամբ ստորադաս հանդիսացող անձի նկատմամբ, ինչը
վկայում է հանցանք կատարած անձի կողմից զինվորական ծառայության նկատմամբ ունեցած անբարեխիղճ վերաբերմունքի մասին, ընդ որում, հանցանքը կատարվել է իր գերակայությունը հաստատելու և ենթակաների շրջանում խստապահանջ պետի տպավորություն թողնելու շարժառիթով»1,2:
Государство и право N 2(87) 2020

Վերոնշյալ որոշմամբ Վճռաբեկ դատարանն արդարացիորեն արձանագրել է,
որ հանցագործության եղանակն ու իրադրությունը, շարժառիթը, պատճառված
վնասը, ինչպես նաև խախտված հասարակական հարաբերությունների բնույթը
վկայում են կատարված արարքի հանրային բարձր վտանգավորության մասին, ինչը ստորադաս դատարանի կողմից պատիժ նշանակելու գործընթացում որևէ գնահատականի չի արժանացել:
Այսպիսով, դատարանի կողմից նշանակվող պատժի արդարացիության հիմնական պահանջներից է նաև այն հանգամնքը, որ պատիժը պետք է համապատասխանի հանցագործության վտանգավորության աստիճանին և բնույթին: Ուստի
առանցքային խնդիր է այն, որ դատարանի կողմից պատիժ նշանակելիս պատշաճ
իրավական գնահատման ենթարկվեն նաև խախտված հասարակական հարաբերությունների բնույթը և կատարված հանցանքի հանրային վտանգավորության աստիճանը: Հետևաբար, առաջարկում ենք Նախագծի 70-րդ հոդվածի 2-րդ կետում
նշել ինչպես հանցագործությամբ պատճառված վնասի բնույթը և չափը, այնպես էլ
խախտված հասարակական հարաբերությունների բնույթի և կարևորության գնահատումը` որպես արդարացի պատիժ նշանակելու ընդհանուր սկզբունքային պահանջներ:
Բացի այդ, կարծում ենք, որ որպես պատիժ նշանակելու ընդհանուր սկզբունքային պահանջ պետք է նախատեսել նաև տուժողի դիրքորոշման հաշվառումը:
Դատարանի կողմից պատիժ նշանակելիս արդարությունը` որպես քրեական
իրավունքի հիմնարար սկզբունք, դրսևորվում է ոչ միայն հանցանք կատարած անձի նկատմամբ, այլ նաև հասարակության նկատմամբ, որի էությունը տուժողի, հասարակության և պետության շահերի պաշտպանությունն է: Սոցիալական արդարության վերականգնման պահանջը հասցեագրված է ինպես պետությանը, այնպես
էլ տուժողին, որը սոցիալական արդարության վերականգնման հարցում առավել
շահագրգիռ կողմ է և իրավասու է պահանջել այդ նպատակի իրականացումը:
Հետևաբար, արդարության` որպես պատիժ նշանակելու սկզբունքի բովանդակությունն ընդգրկում է նաև տուժողի վերաբերմունքն ու դիրքորոշումը նշանակված
պատժի նկատմամբ:
Վճռաբեկ դատարանը Ն.Սարգսյանի վերաբերյալ գործով արձանագրել է, որ
արդարության՝ որպես պատիժ նշանակելու սկզբունքի բովանդակությունն
ընդգրկում է դատապարտյալի, տուժողի և հասարակության վերաբերմունքը նշանակված պատժի նկատմամբ։ Ուստի պատիժ նշանակելիս արդարության սկզբունքը դատարանից պահանջում է ողջամտորեն հաշվի առնել արդարության մասին
1

Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` Վարուժան Բալայանի վերաբերյալ գործով 2019 թվականի
սեպտեմբերի 18-ի թիվ ՍԴ1/0001/01/17 որոշուման 16-րդ և 17-ր կետերը:
2
Տե´ս նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` Արայիկ Սուքիասյանի գործով 2018 թվականի
դեկտեմբերի 24-ի թիվ ՍԴ3/0299/01/15 որոշման 16-րդ և 17-րդ կետերը:

78

Պետություն և իրավունք N 2(87) 2020

վերոնշյալ սուբյեկտների կարծիքը, առավել ևս, որ դրանք ձևավորվում են այն նույն
հանգամանքների հիման վրա, որոնք դատարանը հաշվի է առնում պատիժ նշանակելիս (հանցագործության հանրորեն վտանգավորությունը, հանցավորի անձը և
այլն)1։
Քննարկվող հարցի վերաբերյալ նշենք նաև, որ Եվրոպական միության 2012
թվականի հոկտեմբերի 25-ի Հրահանգի 24-րդ հոդվածի համաձայն՝ «պատժի միակ

նպատակը մեկուսացումը և հատուցումը է: Ռեստիտուցիան, վերականգնումը, վերադաստիարակումը, արդարության վերականգնումը կարևոր դեր են խաղում
քրեական արդարադատության համակարգում և պետք է հաշվի առնվեն պատժատեսակի և պատժաչափի որոշման և կիրառման ժամանակ: Այնուամենայնիվ, տուժողները կարող են բացասաբար արձագանքել չափազանց մեղմ պատժին: Նրանք
կարծում են, որ մեղադրյալի ապագայի նկատմամբ մտահոգություններն ավելի
շատ են, քան կատարված հանցագործության համար համարժեք պատիժ նշանակելը:
Այնուամենայնիվ, երբ տուժողը ներողամտություն է դրսևորում և խնդրում է
մեղմ պատիժ նշանակել ամբաստանյալի նկատմամբ, դա կարող է հաշվի առնվել
մեղմ պատիժ նշանակելիս, եթե այդ դիրքորոշումը տուժողի վրա հարկադրանքի
կամ որևէ այլ ազդեցության հետևանք չէ»2:
Նշենք նաև, որ արտասահմանյան մի շարք երկրների քրեական օրենսդրությունների ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ նշված դրույթը իր արտացոլումն է
գտել նաև Բելառուսի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 62-րդ հոդվածում`
տուժողի դիրքորոշման հաշվառման անհրաժեշտությունը նախատեսելով որպես
պատիժ նշանակելու ընդհանուր սկզբունքային պահանջ3:
Այսպիսով, կարծում ենք՝ անհրաժեշտ է նաև տուժողի դիրքորոշման հաշվառումը ներառել արդարացի պատիժ նշանակելիս հաշվի առնվող հանգամանքերի
շարքում:
Ամփոփելով վերոշարադրյալ նկատառումները` առաջարկում ենք ՀՀ քրեական օրենսգրքի` «Պատիժ նշանակելու ընդհանուր սկզբունքները» վերտառությամբ 61-րդ հոդվածի 2-րդ մասը (Նախագծի 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասը) շարադրել
հետևյալ բովանդակությամբ.

«2. Պատժի տեսակը և չափը որոշելիս դատարանը պետք է ելնի.
1) անձը բնութագրող տվյալներից (որպես անձը բնութագրող տվյալներ գնահատվում են՝ անձի կենսաբանական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-ժողովրդագրական հատկությունները` վարքագիծն ընտանիքում և կենցաղում, աշխատանքի
հանդեպ ունեցած վերաբերմունքը, կրթությունը, առողջական վիճակը, տարիքը,
ծառայությունը պետության և հասարակության առջև, ինչպես նաև նրա կենսակերպը մինչև հանցագործության կատարումը և վարքագիծը` այն կատարելուց հետո),
2) խախտված հասարակական հարաբերությունների բնույթից և կարևորությունից,
3) հանցագործությամբ պատճառված վնասի բնույթից և չափից,
4) հանցագործության եղանակից, տեղից, ժամանակից,
1

Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` Նարեկ Սարգսյանի վերաբերյալ գործով 2011 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի թիվ ԵԿԴ/0042/01/11 որոշումը:
2
Տե´ս European Union Directive 2012/29/EU, Establishing minimum standards on the rights,
support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision
2001/220/JHA, 25 October 2012, էլեկտրոնային ռեսուրս`
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:EN:PDF
(վերջին մուտք` 15.03.2020 թվական):
3
Տե´ս Уголовный кодекс Республики Беларусь (09.07.1999), էլեկտրոնային ռեսուրս`
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275 (վերջին մուտք` 15.03.2020
թվական):
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5) հանցագործության շարժառիթներից և նպատակներից,
6) հանցագործության դիտավորության կամ անզգուշության տեսակից,
7) հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանից,
8) պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքներից,
9) տուժողի դիրքորոշումից,
10) հանցավորի վերասոցիալականացման և իրավահպատակ վարքագծի
ձևավորման գործընթացի ու նրա ընտանիքի կենսապայմանների վրա նշանակվող
պատժի հնարավոր ազդեցությունից»:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է
ունենալ ՀՀ Սահմանադրությանը և ստանձնած միջազգային պարտավորություններին համապատասխանող, հայեցակարգային հիմքերի վրա հիմնված, կրիմինալոգիական իրողությունն արտացոլող, ժամանակակից մարտահրավերների դեմ պայքարի արդյունավետությունն ապահովող, քրեական իրավունքի տեսության ու օրենսդրության ժամանակակից միտումներին համահունչ քրեական նոր օրենսգիրք,
որը թույլ կտա ապահովել անձի, հասարակության և պետության անվտանգությունը
հանցավոր ոտնձգություններից, գտնում ենք, որ մեր կողմից ներկայացված առաջարկությունները կծառայեն ակնկալվող նպատակներին:

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩИХ НАЧАЛ НАЗНАЧЕНИЯ
НАКАЗАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Эмиля Абраамян
Помощник Председателя Уголовной палаты
Кассационного суда РА, соискатель кафедры
уголовного права и уголовно-процессуального права
Института права и политики РАУ
______________________________

Статья посвящена общим началам назначения наказания, в которых
находят отражение и конкретизацию принципы уголовного права. В работе
рассматриваются основные вопросы общих начал назначения наказания, ряд
спорных вопросов в юридической литературе, проводится разграничение между
критериями индивидуализации наказания.
В статье рассматриваются вопросы реализации требований общих начал
назначения наказания, дается их краткая характеристика, обращается внимание
на спорные формулировки, приводятся конкретные предложения по
совершенствованию уголовного законодательства применительно к институту
назначения наказания.
Автор приводит определения высказанные учеными, а также некоторые
примеры из судебной практики Кассационного суда РА.
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APPLICATION ISSUES OF GENERAL PRINCIPLES OF
SENTENCING AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Emilya Abrahamyan
Assistant to the Chairman of the Criminal chamber
of the RA Cassation court, PhD student of the
Chair of Criminal Law and Criminal Procedure Law
of RAU Institute of Law and Politics
______________________________

The article deals with the general principles of sentencing, which are reflected
and specification of principles of criminal law. The paper examines the main issues of
general principles of sentencing, a number of contentious issues in the legal literature,
a distinction between the criteria of individualization of punishment.
The article deals with the implementation of the requirements of the general
principles of destination, gives their short characteristic, draws attention to the
controversial wording, suggests amendments of improving criminal legislation in
relation to the institution of punishment.
Тhe author represents definitions made by scientists, as well as legal positions
and approaches of the Court of Cassation of RA.

Բանալի բառեր՝ պատժի նշանակում, պատժի անհատականացման չափանիշներ,
հանցավորի անձը բնութագրող տվյալներ, հանրային վտանգավորության
աստիճանն ու բնույթը
Keywords: sentencing, criteria of individualization of punishment, personality of the
guilty, degree and nature of public danger
Ключевые слова: назначение наказания, критерии индивидуализации наказания.
личность виновного, степень и характер общественной опасности
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ԳԱՂՏՆԻՔԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹ
Վարազդատ Սուքիասյան
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավորի օգնական,
ՀՌՀ իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի
քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության
իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
_____________________________

Պետությունների և հասարակությունների տարբեր տիպերի սոցիալական, քաղաքական և իրավական հատկանիշները բավականին բազմաշերտ են։ Դրանց
շարքում որոշակի տեղ է զբաղեցնում նաև գաղտնիքը որպես սոցիալ-իրավական
երևույթ։ Ընդ որում, այն ներկայանում է ոչ միայն որպես տեղեկատվության սահմանափակման կառուցակարգ, այլ նաև որպես պետությունում և հասարակությունում
ներթափանցող օբյեկտիվ գործընթացների արտացոլանք։ Ցանկացած տոտալիտար պետության համար բնութագրական է պետական և ծառայողական գաղտնիքների ծավալի չափազանց ընդլայնումը, իսկ ժողովրդավարական պետություններին, ընդհակառակը, բնորոշ է օրենքով պահպանվող գաղտնիքների օրենսդրական
մանրակրկիտ կարգավորումը1։
Աքսիոլոգիական առումով գաղտնիքը սոցիալական արժեք է, որի՝ օրենքով
պահպանվածության և պաշտպանվածության պայմաններում է հնարավոր միայն
տեխնոգեն հասարակությունում մարդու բնականոն կենսագործունեության ապահովումը: Ասվածը նաև հիմնավորվում է նրանով, որ հոգեբանության մեջ հանրաճանաչ է այն, որ անձի մասնավոր կյանքի վերաբերյալ տեղեկության հրապարակումը համարվում է մարդու հոգեկան անվտանգության սպառնալիքներից մեկը2:
Տեղեկության արժեքը գաղտնիքների ուսումնասիրման առումով չափազանց
կարևոր ասպետկ է։ Տեղեկությունը կարող է ունենալ չնչին կարևորություն, զգալի
կարևորություն, զգալի իրավիճակային կարևորություն և բովանդակային զգալի
կարևորություն։ Ռուս իրավագաետ Ի.Վ.Բոնդարի կարծիքով՝ օրենքով պահպանվող գաղտնիքի բովանդակությունն են կազմում միայն այն տեղեկությունները, որոնք ունեն զգալի արժեք և վերաբերում են հասարակական կյանքի առավել
կարևոր ոլորտներին3։
Տեղեկություն հասկացության բացահայտման համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ վերջինիս նորմատիվային սահմանմանը, որը տրված է «Տեղեկատվության
ազատության մասին» ՀՀ օրենքում։ Այդ օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն՝ տեղեկությունը սահմանվում է, որպես անձի, առարկայի, փաստի, հանգամանքի, իրա-

դարձության, եղելության, երևույթի վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստացված և ձևավորված տվյալներ՝ անկախ դրանց տնօրինման ձևից կամ
նյութական կրիչից (տեքստային, էլեկտրոնային փաստաթղթեր, ձայնագրություններ, տեսագրություններ, լուսաժապավեններ, գծագրեր, սխեմաներ, նոտաներ,
քարտեզներ)։ Այս նորմատիվային սահմանման տրամաբանական պարզեցման
դեպքում ստացվում է, որ տեղեկությունը տվյալ է։ Այսինքն՝ նույնանում են տեղե1

Տե´ս Фатьянов А.А. Тайна и право. М. МИФИ. 1999, էջ 14:
Տե´ս Ршетина С.Ю., Смолян Г.Л. Информационно-психологическая безопасность
личности // Проблемы информационно-психологической безопасности. М., 1996. Էջ 21:
3
Տե´ս Бондарь И. В. Тайна по российскому законодательству (Проблемы теории и практики): Дис. канд. юрид. наук: Н. Новгород, 2004, էջ 16։
2
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կությունը և տվյալը։ Նման մոտեցում է առկա նաև «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածում, որտեղ անձնական տվյալը համարվում է ֆիզիկական անձին վերաբերող ցանկացած տեղեկություն, որը թույլ է

տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով նույնականացնել
անձի ինքնությունը։

Ի.Վ.Բոնդարը նշում է, որ տեղեկության և տվյալի հասկացությունները հարաբերակցվող կատեգորիաներ են, սակայն ոչ նույնական1։ Մեր մոտեցումն այն է, որ
կոնցեպտուալ առումով այս երկու հասկացությունների միջև տարբերությունն այնքան մեծ չէ, որ կարող է տերմինաբանական խառնաշփոթ առաջացնել իրավակիրառ պրակտիկայում կամ նույն տեսական մեկնաբանման մակարդակում։ Բացի
այդ, ըստ էության տեղեկությունը կարող է բացատրվել տվյալի հասկացությամբ և
հակառակը, քանի որ արդի բացատրական բառարանում2 նույնպես դրանք պարզաբանվում են միմյանցով։
Արդի դարաշրջանի համար տեղեկությունը համարվում է կարևոր սոցիալական ռեսուրս, որի պայմաններում գաղտնիքի պաշտպանության նշանակությունն էլ
ավելի է ամրապնդվում ժողովրդավարական հասարակություններում։ Հաշվի առնելով ժամանակակից հասարակական հարաբերություններում գաղտնիքիների,
այդ թվում անձնական գաղտնիքների բազմազանությունը՝ կարելի է պնդել, որ
գաղտնիքը որպես սոցիալական երևույթ ուղղակիորեն առնչվում է ցանկացած անհատի շահերին։ Ընդ որում տվյալները, որոնք ավանդաբար պահպանվում են որպես գաղտնիք, այսօր արդեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման
կտրուկ տեմպի պայմաններում բարձրացնում են դրանց նկատմամբ ոչ իրավաչափ
հասանելիության ռիսկերը։
Ռուս իրավագետ Ա.Ֆատյանովն իրավացիորեն նշել է, որ հատկապես արդիական են դարձել տեղեկության այնպիսի իրավաբանական հիմնարար հատկանիշները, ինչպիսք են՝
- ոչ նյութականությունը,
- անորոշ շրջանակի անձանց մոտ տեղեկության միաժամանակյա գտնվելը,
- նյութական կրիչից տեղեկության անխզելի կապի բացակայությունը3։
Պատահական չէ, որ ներկայումս տեղեկության պաշտպանությունը համարվում է ինքնուրույն, սոցիալապես կարևոր գործունեության ոլորտ, որը, ի թիվս այլնի, ուսումնասիրվում է օրենքով պահպանվող գաղտնիքների պաշտպանության
տեսանկյունից։
Գաղտնիքին՝ որպես սոցիալական երևույթի անդրադարձել են մի շարք գիտնականներ. մասնավորապես ռուս իրավագետ Յու.Ս.Պիլիպենկոն նշել է, որ գաղտնիքը միշտ ենթադրում է լռելու պարտականություն, քանի որ այն պայմանավորված
է մարդկային համակեցության կանոններով։ Գաղտնիության ռեժիմի խախտումը,
անկախ դրա բնույթից կամ շարժառիթից, չի կարող ունենալ բարոյապես դրական
գնահատական։ Չհանրայնացված տեղեկությունը ստանում է գաղտնիքի կարգավիճակ այն դեպքում, երբ փոխանցվում է երրորդ անձանց կամ արտացոլվում է
նյութական կրիչի վրա։ Հակառակ դեպքում, երբ գաղտնիքը չի հանրայնացվել, այսինքն՝ չի փոխանցվել այլ անձանց, ապա գաղտնիքը դուրս է սոցիալական հարաբերությունների շրջանակից և համարվում է գաղտնիք միայն սուբյեկտիվ իմաստով4։
1

Տե´ս И.В.Бондарь , նշված աշխատությունը, էջ 25։
Տե´ս Էդ.Բ.Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, հատոր 2, Երևան,
Հայաստան, 1976, էջ 1458:
3
Տե´ս Фатьянов А.А. Обращаться с осторожностью: тайна! // Закон, 2002, N12, Էջ 24։
4
Տե´ս Пилипенко Ю.С. Адвокатская тайна: теория и практика реализации: диссертация
доктора юридических наук: Москва, 2009, էջ 35։
2
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Սոցիոլոգիական տեսանկյունից իրավական երևույթների ուսումնասիրումը առավել հիմնավոր է դարձնում երևույթի վերաբերյալ պատկերացումները։ Երբ իրավագիտությունը որևէ հասկացություն է փոխառում սոցիոլոգիայից, առաջին հերթին
փորձում է այն պիտանի դարձնել իրավական օգտագործման համար1։
Իրավական երևույթների վերաբերյալ հետազոտությունների շրջանակներում
անհրաժեշտ է իրավական նորմում նշված փաստական իրավիճակի վերացարկումից (abstracted factual situations) անցում կատարել սոցիալական գիտություններին։
Այլ կերպ, Ջ.Հոլի կարծիքով, նման մոտեցումը չի նշանակում, որ իրավունքից անցում սոցիալական գիտություններին, այլ միայն տեղի է ունենում այլ գիտությունների կոնցեպցիաների այնպիսի վերակազմավորում, որը թույլ է տալիս դրանք դիտարկել իրավական հարթության վրա2:
Այսպես, գերմանացի սոցիոլոգ Բ.Սիվերսը գաղտնիքը բնորոշում էր նախևառաջ որպես սոցիալական համակարգերում ընթացող հաղորդակցության գործոն3,
իսկ Ն.Լուհմանը նշում էր, որ սոցիալական համակարգերում առկա գաղտնիքները
տևող գաղտնիքներ են, քանի որ որոշակի ժամանակ հետո կորցնում են գաղտնիք
լինելու իրենց հատկությունը և դառնում են հասարակ տեղեկություն 4 : Վերջինս
կարևորում էր նաև գաղտնիքի ժամանակավոր լինելու բնույթը։ Վ.Ստոկը գաղտնիքը բնորոշում էր որպես հասարակական բարոյականություն5։ Հայտնի սոցիոլոգներ
Ի.Գոֆմանի և Ի.Ալթմանի կարծիքով՝ գաղտնիքը ոչ այլ ինչ է, քան սոցիալական
երևույթ։ Վերջիններս պնդում էին, որ գաղտնիքը կարևոր է ոչ միայն անհատի ազատ զարգացման, այլ նաև՝ ընդհանրապես հասարակության բնականոն էվոլյուցիայի համար6։
Գաղտնիքը որպես սոցիալական երևույթ բնորոշող վերը նշված հեղինակների
աշխատություններում ընդհանրական է այն մոտեցումը, որ անհատները սոցիալական փոխհարաբերություններում հաճախ են ունենում գաղտնիության ողջամիտ
ակնկալիք։
Մասնավոր կյանքի գաղտնիության ողջամիտ ակնկալիքի (reasonable
expectation of privacy) դոկտրինն առաջին անգամ ամրագրվել է ԱՄՆ գերագույն
դատարանի Katz v. United States 7 գործով վճռում, որտեղ դատարանը, անդրադառնալով հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսման իրավաչափությանը,
նշել է, որ անգամ հանրային վայրերում գտնվող հեռախոսակապից օգտվելու դեպքում անձն ունի գաղտնիության ողջամիտ ակնկալիք։ Ընդ որում, գնահատելու համար ողջամիտ ակնկալիքը ԱՄՆ գերագույն դատարանն ընդգծել է, որ գաղտնիության ողջամիտ ակնկալիքի թեստն ունի երկու պայման։ Առաջին պայմանն այն է, որ
անձը պետք է փաստացի ակնկալի (գիտակցի), որ իր հեռախոսային խոսակցությունը չի գաղտնալսվում, իսկ երկրորդ պայմանն այն է, որ հասարակությունում այդ
ակնկալիքը պետք է համարվի ողջամիտ։

1
Տե´ս R.Cotterrell, Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory (Law,
Justice and Power) Paperback – 28 Sept. 2006. Էջ 55։
2
Տե´ս Hall J. Some Basic Questions Regarding Legal Classification for Professional and
Scientific Purposes // Journal of legal education. 1953. Vol. 5. Էջ 341։
3
Տե´ս B.Sievers Geheimnis und Geheimhaltung in sozialen Systemen: Springer Fachmedien
Wiesbaden 1974. էջ 36։
4
Տե´ս Luhmann Allgemeines Modell organisierter Sozialsysteme, Manuskript, Bielefeld. 1970 էջ
22։
5
Տե´ս W.Stok Zur vgl. auch Geheimhaltungaufgrund von Mißverständnissen und Mißtrauen
(1929), էջ 53։
6
Տե´ս B.Roessler, D.Mokrosinska, Social Dimensions of Privacy: Interdisciplinary Perspectives.
Cambridge University Press (2015). Էջ 53։
7
Տե´ս Katz v. United States, U.S. Supreme Court 389 U.S. 347 (1967) վճիռը:
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Իրավունքի և հասարակության վերաբերյալ սոցիոլոգիական աշխատություններում գիտնականները հաճախ անդրադառնում են մասնավոր կյանքի գաղտնիության նկատմամբ քրեադատավարական միջամտության հարցերին։ Ուշադրության է արժանի հատկապես Ա.Սթինչկոմբի աշխատությունները, որոնցում վերջինս նշում է, որ մարդկանց առօրյա կյանքի մեծ մասը կենտրոնացված է ոչ մեծ սոցիալական համակարգերում (դրանք են՝ ընտանիքը, դպրոցը, աշխատավայրը և
այլն), որոնք ունեն սեփական նորմեր, նպատակներ և տեղակայում։ Այդ սոցիալական համակարգերի սահմաններին չմիջամտելը կարևոր նշանակություն ունի
դրանց բնականոն զարգացման համար: Եթե պետության ներկայացուցիչները անպատեհ ներխուժեն սոցիալական համակարգեր, ապա դրանք կկորցնեն իրենց
ինքնուրույնությունը (private autonomy) և հնարավորություն չեն ունեն ազատ զարգանալու2։
Հետաքրքրական է Ա.Սթինչկոմբի այն պնդումը, որ սոցիալական համակարգերի հիմնական, փաստացի սահմաններ են այնպիսի հասարակ իրեր, ինչպիսիք են՝
դռները, պատերը, պատուհանները, որոնց իրավաբանական պաշտպանության
ներքո հասկացվում է, որ ոչ մեծ սոցիալական համակարգերը, որոնք օրինական
հիմքերով տիրապետում են որոշակի տարածքի, կարող են ապահովել շարունակական (continuous) և հայեցողական (discretionary) վերահսկողություն սոցիալական համակարգի սահմանների նկատմամբ3։
Հարկ է ընդգծել, որ գաղտնիքի կազմավորման նպատակը դրա բացահայտման, հրապարակման, ինչպես նաև երրորդ անձանց հասանելիության արդյունքում
առաջացող բացասական հետևանքների կանխումն է։ Հետևապես գաղտնիքի առթիվ ֆիզիկական անձանց միջև ծագող հարաբերությունները կարգավորվում են առավելապես սոցիալական նորմերով։ Սոցիալական նորմերն իրավունքի տեսության մեջ ընդունված է համարել որպես հասարակության, նրա անդամների և դրանց
միավորումների գործունեության և սոցիալական փոխհամագործակցության կազմակերպման գիտակցված կամային բնույթի վարքագծի ընդհանուր չափորոշիչներ4։
Վերոգրյալի հաշվառմամբ կարծում ենք, որ գաղտնիքը որպես սոցիալական
երևույթ նախևառաջ սոցիալական համակարգերի ներսում, ինչպես նաև սոցիալական համակարգերի միջև հաղորդակցության միջոցի ձև է։ Ինքնին գաղտնիքի սոցիալական գործառույթը մեր մոտեցմամբ այն է, որ այն ըստ սոցիալական անհրաժեշտության իրականացնում է տեղեկության սելեկտիվ որակում (selektive
Qualifizierung)։ Ասվածը կարելի է հասկանալ հետևյալ կերպ. պետությունը՝ որպես
սոցիալական բարդ համակարգ, հաստատում է այն տեղեկությունների շրջանակը,
որոնք կարող են առանց սահմանափակման օգտագործվել համակարգի սուբյեկտների կողմից։ Իսկ այն տեղեկությունները, որոնց շրջանառությունը պետությունը
ցանկանում է սահմանափակել, ապա դրանց նկատմամբ ըստ սոցիալական անհրաժեշտության իրականացնում է ընտրողական որակում՝ կազմելով սոցիալական
1

Նշենք, որ սոցիալական գիտությունների Law and Society ուղղությունն առաջացել է ԱՄՆում 1966 թվականին, այնուհետև իր իմաստավորումն է գտել Գերմանիայում՝ «Zeitschrift fuer
Rechtssoziologie» և Իտալիայում՝ «Sociologia del Diritto»։
2
Տե´ս L.A. Stinchcombe Institutions of Privacy in the Determination of Police Administrative
Practice, by, in: The American Journal of Sociology, Vol. 69. No 2 (Sep., 1963). էջ 150-151։
3
Տե´ս L.A. Stinchcombe , նշված աշխատությունը, էջ 151։
4
Տե´ս Պետության և իրավունքի տեսություն։ Ուսումնական ձեռնարկ/ Հեղ. խումբ; Գիտ. խմբ`
Ա.Ղամբարյան, Մ.Մուրադյան,-3-րդ լրամշակված հրատ.- Եր.: «Լուսաբաց հրատարակչատուն», 2018. Էջ 268։ Տե´ս նաև mutatis mutandis, Марченко, М.Н. Теория государства и
права: учебник / 2-е изд., перераб, и доп. – М.: Проспект, 2014. էջ 450։ Матузов Н.И.,
Малько А.В. Теория государства и права: учебник / 4-е изд., испр. и доп.– М.: Изд. дом
«Дело», 2013, էջ 211։
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համակարգի կողմից պահպանվող գաղտնիք։
Գաղտնիքի երևույթը ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ է գիտակցել, որ գաղտնիքի բովանդակությունը կազմող տեղեկությունը իրավակարգավորման բարդ և բազմաասպեկտ օբյեկտ է, ուստի գաղտնիքի մասին համակողմանի պատկերացում
կազմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել այն որպես իրավական երևույթ։
Իրավաբան գիտնականների կողմից գաղտնիքի իրավական բնորոշման հարցում չկա միասնական մոտեցում։ Այսպես՝ գաղտնիքը դիտվում է որպես իրավական երևույթ1, իրավական կատեգորիա2 և իրավական ինստիտուտ3։
Յու.Ս.Պիլիպենկոն նշում է, որ իրավունքը, լինելով մշակույթի նորմատիվային
ֆենոմեն, գաղտնիքի առթիվ ծագած հարաբերությունները միջնորդավորելով, կազմավորում է այն որպես իրավական երևույթ, որն էլ իր հերթին արտացոլվում է գործող օրենսդրության մեջ։
Մ.Ի.Պարշուկովի կարծիքով՝ գաղտնիքն իր յուրահատուկ բնույթով համարվում
է ընդհանուր իրավական կատեգորիա, որն օգտագործվում է իրավունքի բոլոր
ճյուղերում և արտացոլվում օրենքով պահպանվող տեղեկությունների վերաբերյալ
օրենսդրական ակտերում։
Ըստ Ի.Վ.Սմոլկովայի՝ գաղտնիքի ինստիտուտը իրավական նորմերի համակարգ է, որը կարգավորում է կոնֆիդենցիալ տեղեկության պաշտպանության առթիվ ծագող իրավահարաբերությունները։ Մեկ այլ աշխատության մեջ Ի.Սմոլկովան
նշում է, որ գաղտնիքը համարվում է սոցիալ-իրավական ինստիտուտ4։
Վերջին մոտեցումը չի համընկնում սոցիալ-իրավական ինստիտուտի էությանը
այն պատճառաբանությամբ, որ սոցիալական ինստիտուտները մարդկանց կազմակերպված միավորումներ են, որոնք իրականացնում են սոցիալապես կարևոր որոշակի գործառույթներ5։ Սոցիալական ինստիտուտի բավականին դինամիկ տարատեսակ է սոցիալ-իրավական ինստիտուտը, որը, բացի սոցիալական գործառույթներից, իրականացնում է նաև իրավական գործառույթներ։ Օրինակ՝ այդպիսի սոցիալ-իրավական ինստիտուտներ են համարվում իրավապահ մարմինները, օրենսդիր մարմինները, դատական մարմինները, որոնք, բացի սոցիալական գործառույթներից, ունեն իրենց հատուկ իրավական գործառույթները։ Ուստի Ի.Վ.Սմոլկովայի
վերը նշված մոտեցմամբ բովանդակային առումով գաղտնիքը բնութագրվում է ոչ
թե որպես սոցիալ-իրավական ինստիտուտ, այլ սոցիալ-իրավական երևույթ։
Անգլիացի հանրահայտ իրավագետ, փիլիսոփա Ի.Բենտամը բավականին
խիստ է արտահայտվել քրեական դատավարությունում արտոնությունների և
գաղտնիքների առկայության վերաբերյալ՝ նշելով, որ գաղտնիքը դատավարությունում չարիք6է, սակայն 20-րդ դարի սկզբին Արևմտյան Եվրոպայում լայն տարածում
գտավ գերմանացի իրավագետ Է.Բելինգի առաջարկած դոկտրինը, ըստ որի՝
քրեական դատավարությունում ապացուցման գործընթացը պետք է իրականացվի
որոշակի սահմանափակումներով, այսպես կոչված՝ «ապացուցման արգելքներով»,
որոնց թվին է դասվում նաև քրեական գործերով վարույթի ընթացքում պետական և
1

Տե´ս Ю.С. Пилипенко , նշված աշխատությունը Էջ 35:
Տե´ս М.И. Паршуков. Вестник УрФО № 4(22) / 2016, էջ 52։ Տե´ս նաև mutatis mutandis,
Գ.Հակոբյան, Բժշկական գաղտնիքի քրեաիրավական պաշտպանությունը. թեկնածուական
ատենախոսություն, ԵՊՀ, 2018թ. էջ 13:
3
Տե´ս И.В. Смолькова, Актуальные проблемы охраняемых федеральным законом тайн в
российском уголовном судопроизводстве: монография. -М.: Юрлитинформ, 2014. - Էջ 21:
4
Տե´ս И.В. Смолькова, Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе: Дис.
д-ра юрид. наук: 12.00.09: Иркутск, 1998, էջ 24։
5
Տե´ս В.А.Беседина, Социально-правовые институты современного российского общества: особенности формирования и развития: диссертация доктора социологических наук:
Санкт-Петербург, 2005. Էջեր 129 և 137։
6
Տե´ս Бентам И.О., Судоустройстве. СПб., 1860, Էջ 106:
2
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1

ծառայողական գաղտնիքների պահպանումը : Օրենքով պահպանվող գաղտնիքների պաշտպանության վերաբերյալ բազմաթիվ գիտական աշխատություններ
հրապարակած Ի.Վ.Սմոլկովայի կարծիքով՝ հենց այդ իրավական դոկտրինով պայմանավորվեց տարբեր տեսակի գաղտնիքների պաշտպանության համար մի շարք
իրավական մեխանիզմների ի հայտ գալը2:
1995 թվականի հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքվեով ընդունվեց
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, որի 20-րդ հոդվածը երաշխավորում էր յուրաքանչյուր մարդու անձնական և ընտանեկան կյանքի իրավունքը, նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների գաղտնիության իրավունքը, ինչպես նաև սահմանում էր
մարդու անձնական և ընտանեկան կյանքի մասին տեղեկություններ ապօրինի հավաքելու, պահելու, օգտագործելու և տարածելու արգելքը: Այս Սահմանադրությամբ, ինչպես նաև 2005 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրությամբ չեն
տարբերակվում մասնավոր կյանքի գաղտնիության իրավունքը և տվյալների
պաշտպանության իրավունքը:
Հարկ է նկատել, որ մասնավոր կյանքի գաղտնիության իրավունքի և տվյալների պաշտպանության իրավունքի տարբերակումը (distinction) սահմանադրական
մակարդակով առաջին անգամ ամրագրվեց 2015 թվականի փոփոխություններով
Սահմանադրությամբ: Այստեղ ամրագրված մարդու իրավունքներն արտացոլում
են, մասնավորապես, Եվրոպական միության հիմնական իրավունքների խարտիայի, Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի և դրա հիման վրա Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ձևավորած պրակտիկայի, Մարդու իրավունքների միջազգային դաշնագրերի
դրույթները, ինչպես նաև բազմաթիվ առաջադիմական կարգավորումներ, որոնք
տեղ են գտել տարբեր երկրների սահմանադրություններում3։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական փոփոխություններով առանձին հոդվածներով ամրագրվեցին բնակարանի անձեռնմխելիությունը
(31-րդ հոդված), մասնավոր և ընտանեկան կյանքի, պատվի ու բարի համբավի անձեռնմխելիությունը (32-րդ հոդված), հաղորդակցության ազատությունը և գաղտնիությունը (33-րդ հոդված) և անձնական տվյալների պաշտպանությունը (34-րդ
հոդված)։
Նշված իրավունքների տարբերակումն ունի մեթոդական կարևոր նշանակություն, քանի որ դրանց բովանդակությունը կազմող տվյալները (տեղեկությունները)
չեն համընկնում իրենց գործառութային առանձնահատկություններով, ինչպես նաև
դրանց պաշտպանության մեխանիզմներով:
Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ նաև՝ Եվրոպական կոնվենցիա) 8-րդ հոդվածի համաձայն՝ «1. Յուրաքանչյուր ոք ունի իր անձնա-

կան ու ընտանեկան կյանքի, բնակարանի և նամակագրության նկատմամբ հարգանքի իրավունք։
2. Չի թույլատրվում պետական մարմինների միջամտությունն այդ իրավունքի
իրականացմանը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա նախատեսված է օրենքով
և անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակությունում` ի շահ պետական անվտանգության, հասարակական կարգի կամ երկրի տնտեսական բարեկեցության,
ինչպես նաև անկարգությունների կամ հանցագործությունների կանխման, առողջության կամ բարոյականության պաշտպանության կամ այլ անձանց իրավունքների
1

Տե´ս Филимонов Б.А. Институт запретов доказывания в уголовном процессе ФРГ
/Вестник МГУ.Серия 11. Право. 1986. № 6. Էջ 47:
2
Տե´ս И.В. Смолькова, նշված աշխատությունը, Էջ 11:
3
Տե´ս Վ.Պողոսյան, Ն.Սարգսյան, Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. խմբագրությամբ
Սահմանադրությունը. Հ 247, Եր.: Տիգրան Մեծ, 2016, էջ 43։

Государство и право N 2(87) 2020

87

և ազատությունների պաշտպանության նպատակով»։
Ինչպես երևում է Եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի բովանդակության
ուսումնասիրությունից, այն չի պարունակում անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ որևէ դրույթ, սակայն Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (այսուհետ նաև՝ Եվրոպական դատարան) նախադեպային իրավունքը
Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի ազդեցության շրջանակը տարածում է նաև անձնական տվյալների պաշտպանության հետ կապված իրավահարաբերությունների
վրա։ Այս կապակցությամբ Եվրոպական դատարանը նշել է, որ Կոնվենցիայի 8-րդ
հոդվածի լայն կիրառումը կապված է Եվրոպայի խորհրդի «Անձնական տվյալների
ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի հետ, որի նպատակն է ապահովել յուրաքանչյուր պետության տարածքում յուրաքանչյուր անհատի՝ անկախ նրա քաղաքացիությունից կամ բնակության
վայրից, իրավունքների և հիմնարար ազատությունների, մասնավորապես նրա
գաղտնիության իրավունքի նկատմամբ հարգանքը` իրեն առնչվող անձնական
տվյալների ավտոմատացված մշակման մասով (տվյալների պաշտպանություն)1:
Եվրոպական դատարանի՝ անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտի
վրա Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի տարածման պրակտիկան քննադատվում է Եվրոպական դատարանում ներկայացուցչական առաքելությամբ հանդես եկող փաստաբանների և Եվրոպական միության արդարադատության դատարանի ներկայացուցիչների կողմից։ Մասնավորապես՝ վերջիններս նշում են, որ Եվրոպական
միության հիմնական իրավունքների խարտիան ի տարբերություն Կոնվենցիայի 8րդ հոդվածի՝ տարբերակում է «մասնավոր կյանք» և «տվյալների պաշտպանություն» հասկացությունները, ինչը հիմք է հանդիսանում Եվրոպական միության արդարադատության դատարանի կողմից ձևավորել հստակ տարբերակված նախադեպային պրակտիկա2։
Իրավաբանական գրականությունում «մասնավոր կյանք» և «անձնական
տվյալ» հասկացությունների հարաբերակցության շուրջ գիտնականների մոտ ձևավորվել է երեք մոտեցում։
Առաջին մոտեցման կողմնակիցները3 գտնում են, որ այդ հասկացությունները
հարաբերակցվում են որպես ամբողջ և մաս, որտեղ մասնավոր կյանքը ամբողջն է,
իսկ անձնական տվյալը՝ մասը։
Երկրորդ մոտեցմանը հարող հեղինակների 4 կարծիքով՝ անձնական տվյալ
հասկացությունն ավելի լայն է, քան մասնավոր կյանքի տվյալը, քանի որ անձնական տվյալները միասեռ չեն, և դրանց մեջ, բացի նույնականացնող տվյալներից,
ընդգրկվում է նաև անձի բարոյական և գործնական հատկանիշների վերաբերյալ
տվյալներ։

1

Տե´ս Greuter v. the Netherlands գործով 19.03.2002թ. որոշումը, գանգատ թիվ 40045/98:
Տե´ս J.Kokott, C.Sobotta, The distinction between privacy and data protection in the
jurisprudence of the CJEU and the ECtHR, International Data Privacy Law, Volume 3, Issue 4,
November 2013, էջեր 222–228:
3
Տե´ս Э. А. Цадыкова, Гарантии охраны и защиты персональных данных человека и
гражданина // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 14. Н. И. Петрыкина, К
вопросу о конфиденциальности персональных данных // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2007, № 6.
4
Տե´ս Е. В. Климович. О сущности понятия «персональные данные» как конфиденциальной информации особой категории // Международные юридические чтения: материалы
ежегодной международной научно-практической конференции (14 апреля 2005 г.). Омск,
2005. Ч. 2. էջ 27. Д. М. Ветров, Защита персональных данных и защита информации на
предприятии. Некоторые спорные вопросы применения // Проблемы права. Челябинск,
2010. № 1, էջ 119:
2
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Երրորդ տեսակետի համաձայն՝ անձնական տվյալ և մասնավոր կյանքի տվյալ
հասկացությունները բովանդակային առումով նույնական չեն, այդուհանդերձ դրանց
բովանդակությունը կազմող տվյալները հաճախ խաչվում են։ Մասնավոր կյանքի վերաբերյալ ամբողջ տեղեկությունն անձնավորում է մարդուն իր կողմից իրականացվող գործունեությամբ, սակայն կան անձնական տվյալներ, որոնք թեկուզև նույնականացնում են անձին, սակայն հանդիսանում մասնավոր կյանքի տվյալներ չեն, օրինակ՝ անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, բնակության վայրը։
Մեր կարծիքով, մասնավոր կյանքի վերաբերյալ տեղեկության բովանդակությունն ավելի լայն է, քան անձնական տվյալի բովանդակությունը, քանի որ վերջինս
չի ներառում անձի մասնագիտական, ձեռնարկատիրական, հասարակական և այլ
գործունեությանը վերաբերող տեղեկությունները։ Ընդհանուր առմամբ մասնավոր
կյանքի վերաբերյալ տեղեկությունները կազմում են նաև անձի բարեկամական, ընկերական հարաբերություններն այլ անձանց հետ, անձի սոցիալական և ֆինանսական վիճակը, հայացքների և մոտեցումների, կենսակերպի վերաբերյալ տվյալները,
իսկ անձնական տվյալների թվին է դասվում ֆիզիկական անձին վերաբերող ցանկացած տեղեկություն, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով նույնականացնել անձի ինքնությունը։
«Մասնավոր կյանք» և «անձնական տվյալ» հասկացությունների պարզաբանումից հետո առաջ քաշվող հարցադրումն այն է, թե համարվում է արդյոք անձնական տվյալը գաղտնիք: Այս հարցադրմանը պատասխանելու համար պետք է անդրադառնալ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի առաջին
հոդվածի 2-րդ մասին, որտեղ ամրագրված է, որ պետական և ծառայողական, բանկային, նոտարական, փաստաբանական, ապահովագրական գաղտնիք համարվող, ազգային անվտանգությանը կամ պաշտպանությանն առնչվող գործողությունների ժամանակ օգտագործվող, ինչպես նաև փողերի լվացման և ահաբեկչության
դեմ պայքարի, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության ընթացքում կամ դատավարություններում օգտագործվող անձնական տվյալների հետ կապված առանձնահատկությունները կարգավորվում են այլ օրենքներով: Նշված հոդվածի
վերլուծությունից կարելի է եզրահանգել, որ անձնական տվյալն ինքնին չի համարվում գաղտնիք, սակայն որոշակի իրավահարաբերությունների հետ առնչվելուց
անձնական տվյալը վերածվում է գաղտնիքի կամ դասվում է գաղտնիքի մեջ ներառված տեղեկությունների շարքին:
Այս հարցի կապակցությամբ ՀՀ արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության 2019 թվականի հանրային
հաշվետվությամբ նշվել է, որ անձնական տվյալն ինքնին գաղտնիք չէ, և անձնական տվյալների մշակման սկզբունքները և կանոնները սահմանող «Անձնական
տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում անձնական տվյալները չեն
նույնանում գաղտնիքի հետ (այսպես, անձնական տվյալները կարող են լինել նաև
հանրամատչելի)2:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 23-րդ գլուխն ամբողջությամբ
1

Տե´ս С. Г. Пилипенко, С. А. Федосин, К вопросу о защите права на неприкосновенность
частной жизни при обработке персональных данных // Актуальные проблемы
современного государства и права: материалы Всероссийской научно-практической
конференции (Саранск, 22-23 мая 2008 г.). М., 2009. էջ 73. А. М. Лушников, Защита
персональных данных работника: сравнительно-правовой комментарий главы 14
Трудового кодекса Российской Федерации // Трудовое право. 2009. № 9.
2
Տե´ս ՀՀ արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության
գործակալության 2019 թվականի հանրային հաշվետվությունը, էջ 8, հղումը՝
http://www.justice.am/storage/uploads/2019Annual-report-2019-ATPG.pdf:
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նվիրված է գաղտնիության պահպանմանը։ Նշված գլխի նորմերով ամրագրված են
քրեական վարույթի շրջանակներում մասնավոր և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության, պետական, ծառայողական և առևտրային գաղտնիքների ստացման և պահպանման ընդհանուր պայմանները։
Օրենքով պահպանվող գաղտնիքների մի ստվար հատված կապված է այնպիսի իրավահարաբերությունների հետ, որոնք դուրս են քրեադատավարական գործունեությունից, դրանց իրավական կարգավորումը ապահովվում է ճյուղային օրենսդրությամբ՝ վարչական, քաղաքացիական, ընտանեկան և այլն, սակայն հատուկ տեղ է զբաղեցնում փաստաբանական գաղտնիքը, որն ունի ընդհանուր դատավարական բնույթ1, քանի որ դրա իրավական կարգավորումը ապահովվում է
քրեական, վարչական և քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերով։
ՀՀ օրենսդրության ուսումնասիրությունը վկայում է, որ տարբեր օրենքներով
ներկայումս կարգավորվում են 29 տեսակի գաղտնիքների հետ կապված իրավահարաբերություններ։ Դրանց թվին են դասվում՝ պետական, ծառայողական, հարկային, ապահովագրական, բանկային, վարկային, նոտարական, մասնագիտական,
առևտրային, բժշկական, նախաքննության, փաստաբանական, աուդիտորական,
լրագրողական, չբացահայտված տեղեկատվությունը` ներառյալ արտադրության
(նոու-հաու) գաղտնիքները, ինչպես նաև օրենսդրությամբ ապահովվում է նաև մասնավոր կամ ընտանեկան կյանքի, քվեարկության, խոստովանանքի, խորհրդակցական սենյակի, երեխայի որդեգրման, կտակի, նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների, էլեկտրոնային
հաղորդակցության և Մարդու իրավունքների պաշտպանի առանձնազրույցների
գաղտնիությունը։
Իհարկե օրենսդրությամբ առկա է նաև միջանձնային հարաբերությունների
կոնֆիդենցիալության պահպանման այլ կառուցակարգեր, օրինակ՝ ՀՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքով ապահովվում է կալանավորված անձի և օրինական
ներկայացուցչի առանձին, խորհրդապահական կարգով (կոնֆիդենցիալ) տեսակցելու հնարավորությունը2:
Վերոգրյալի համատեքստում, բնորոշելով գաղտնիքը որպես սոցիալական
համակարգերի ներսում, ինչպես նաև սոցիալական համակարգերի միջև հանդես եկող հաղորդակցության միջոց և ըստ սոցիալական անհրաժեշտության տեղեկության սելեկտիվ որակման գործառույթ իրականացնող երևույթ (selektive
Qualifizierung), այն գաղտնիության իրավական ռեժիմի պահպանման ամրագրումն
է ստացել ինչպես ՀՀ Սահմանադրությամբ, այնպես էլ օրենքներով, ուստի գաղտնիքն իր բովանդակային էությամբ հայտնվում է հասարակական կյանքի երկու ոլորտներում՝ սոցիալական և իրավական, որպիսի պայմաններում այն կարող է բնորոշվել որպես սոցիալ-իրավական երևույթ։

1

Տե´ս И. В. Смолькова, նշված աշխատությունը Էջ 11:
Այս մասին mutatis mutandis տե´ս Նարեկ Խաչատրյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝
2019 թվականի սեպտեմբերի 18-ի որոշումը:
2
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ТАЙНА КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
Вараздат Сукиасян
Помощник судьи Уголовной палаты Кассационного суда РА,
аспирант кафедры уголовного права и уголовно-процессуального
права Института права и политики РАУ
_____________________________

В статье рассматриваются социально-правовые проявления тайны.
Обобщая мнения ученых, дается понятие тайны как социального явления, затем
обосновывается как юридическое явление. В представленной статье особое
внимание уделяется вопросу разграничения понятий «частная жизнь» и «личные
данные» с учетом позиций Европейского Суда по правам человека и Суда
Европейского Союза.

PRIVACY AS A SOCIO-LEGAL PHENOMENON
Varazdat Sukiasyan
Assistant to the Judge of the Criminal Chamber of the RA Cassation Court,
PhD Student at the Chair of Criminal Law and Criminal Procedure Law
of RAU Institute of Law and Politics
_________________________________

The article discusses the social and legal manifestations of privacy. Summarizing
the opinions of scientists, the concept of mystery is given as a social phenomenon,
then it is justified as a legal phenomenon. In the presented article, special attention is
paid to the issue of distinguishing between the concepts of “private life” and “personal
data” taking into account the positions of the European Court of Human Rights and the
Court of the European Union.
Բանալի բառեր՝ գաղտնիք, իրավունքի
սահմանափակում, դատարան,
տեղեկության հասանելիություն, մասնավոր կյանք, կոնֆիդենցիալ տեղեկություն։
Ключевые слова: тайна, ограничение права, суд, доступ к информации, частная
жизнь, конфиденциальная информация.
Key words: privacy, restriction of law, court, access to information, privacy, confidential
information.
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ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԲԱՂԿԱՑԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿՈՒՄԸ
Տաթևիկ Գևորգյան
Արցախի պետական համալսարանի
իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________

Հանցակազմերն ունեն տարբեր դասակարգումներ: Դրանցից մեկը հանցակազմերը պարզերի ու բարդերի դասակարգելն է: Ե՜վ մեկը, և՜ մյուսը եզակի հանցագործություն են նկարագրում և տարբերվում են միայն կառուցվածքով: Պարզ
հանցակազմերում հանցակազմի բոլոր տարրերը ներկայացված են եզակի թվով՝
մեկ օբյեկտ, մեկ գործողություն (անգործություն), մեկ հանրորեն վտանգավոր
հետևանք և մեղքի մեկ ձև: Բարդ հանցակազմերի կառուցվածքն արտահայտվում է
հանցակազմերի այս կամ այն տարրը բազմապատկելով, ինչը նրանց չի զրկում
միասնական (եզակի) հանցագործության հատկանիշից1:
Բարդ հանցակազմերով նկարագրված հանցագործություններ են բաղկացական հանցագործությունները: Աշխատանքի խնդիրը բաղկացական հանցագործությունների որակման կանոններ ձևավորելն է: Սակայն դա հնարավոր չէ անել առանց
բաղկացական հանցագործությունների հիմնական հատկանիշներն ու տեսակները
բնորոշելու:
Բաղկացական հանցագործությունների թվին են պատկանում հանցանքները,
որոնք կատարվում են այնպիսի եղանակների միջոցով, որոնք ինքնուրույն հանցագործություն են և նախատեսված են հանցակազմում. հանցագործություններ, որոնցում երկրորդ՝ ավելի ծանր հետևանքները նախատեսված են որպես հանցակազմի
ծանրացնող հանգամանք, հանցագործություններ՝ երկու օբյեկտներով, հանցագործություններ՝ այլընտրանքային տարրերով, տևող և շարունակվող հանցագործություններ, հանցագործություններ՝ ահաբեկչական և ծայրահեղական ուղղվածությամբ:
Բաղկացական հանցագործությունները միասնական կամ եզակի հանցագործություններ են, որոնք բաղկացած են երկու կամ ավելի հանցագործություններից,
որոնք օրգանական փոխկապակցվածության ուժով համալիր վնաս են պատճառում մեկ օբյեկտի: Հենց օբյեկտի միակ լինելու փաստն է նրանց դարձնում միասնական, եզակի:
Բաղկացական հանցագործությունների բնութագրման համար և՜ ՌԴ, և՜ ՀՀ, և՜
ԱՀ քրեական օրենսգրքերն օգտագործում են «զուգորդված» և «կապված» եզրույթները: Զուգորդվածության հատկանիշը նշված է, օրինակ, ԱՀ քր. օր.-ի հոդ. 103-ի
մաս 2-րդ-ի, կետ «3»-ում` սպանություն՝ զուգորդված մարդուն առևանգելով կամ
պատանդ վերցնելով, կամ կետ «8»-ում՝ զուգորդված շորթմամբ, ավազակությամբ
կամ բանդիտիզմով և այլն:
Երեք բաղկացական հանցագործությունների մեջ՝ ահաբեկչություն (հոդ. 225),
ավազակություն (հոդ.181) և զանգվածային անկարգություններ (հոդ. 234), օրենսդիրը հանցակազմերը ձևավորում է այլընտրանքային գործողությունների միջոցով
կամ «զինված հարձակում» մեկ ընդհանրացված եզրույթով: Ինչպես տեսնում ենք,
հանցակազմերի բնութագրման համար օրենսդիրն օգտագործում է իրավաբանա1

Տե´ս Кузнецова Н.Ф., Проблемы квалификации преступлений, Москва, 2007:

92

Պետություն և իրավունք N 2(87) 2020

կան տեխնիկայի երեք հնարք. ընդգրկում է «զուգորդված» բառը, թվարկում է հանցագործություններ, որոնք կազմում են բաղկացական հանցագործություն, ընդհանրացված եզրույթով մատնանշում է մի շարք հանցագործություններ, որոնք մտնում
են բաղադրիչ գործողության օբյեկտիվ կողմի մեջ: Եթե օրենսդիրը ոչ համարժեք է
արտացոլում հանցակազմի հատկանիշները, ապա որակման սխալներն անխուսափելի են:
Բարդ հանցակազմի առաջին հատկանիշը հանցակազմի մեջ մտնող ոտնձգությունների միասնական օբյեկտն է: Սպանությունների մեջ՝ մարդու կյանքը, ձեռնարկատիրական հանցագործությունների մեջ՝ տնտեսական գործունեությունը
տնտեսվարման համապատասխան ոլորտներում, ահաբեկչության, զանգվածային
անկարգությունների մեջ՝ հասարակական անվտանգությունը1: Բաղկացական հանցագործությունները, ինչպես և բոլոր մյուս հանցագործությունները, անմիջական օբյեկտի սահմաններից դուրս չեն գալիս: Այդ պատճառով էլ կարծում ենք, որ նման
բաղկացական հանցագործությունների դեպքում արարքը պետք է որակել միայն
այդ օբյեկտին վնաս պատճառելու համար պատասխանատվություն նախատեսող
հոդվածով: Ընդհանրապես ճիշտ կլիներ հրաժարվել նման հանցակազմերից և այլ
հանցագործությունների հետ զուգորդվածությունը չնախատեսել որպես ծանրացնող հանգամանք:
Բաղկացական հանցագործությունների օբյեկտի միասնությունը, մեր կարծիքով, բացառում է նրանց բազմաօբյեկտությունը: Նրանց մեջ մտնող հանցագործությունների օբյեկտները կորցնում են իրենց ինքնուրույնությունը՝ մտնելով բաղկացական հանցագործության օբյեկտի մեջ:
Օրինակ՝ ահաբեկչությունը ներառում է պայթյուններ, հրկիզումներ, այլ գործողություններ, որոնք մարդկանց զոհվելու, զգալի գույքային վնաս պատճառելու կամ
այլ հանրորեն վտանգավոր հետևանքների վրա հասնելու վտանգ են ստեղծում:
Օբյեկտները, որոնք մտնում են հանցակազմերի մեջ, տարբեր են՝ մարդկանց կյանքը, առողջությունը, սեփականությունը, հասարակական և միջազգային կարգը:
Մտնելով բաղկացական հանցագործությունների մեջ՝ նրանք կորցնում են ինքնուրույն օբյեկտի հատկությունները և ներառվում են (ահաբեկչության դեպքում) հասարակական անվտանգության մեջ: Երբ գործողության բաղադրիչները կոնկրետ
դեպքերում պահպանում են ինքնուրույն նշանակությունը, պահանջվում է կատարվածը որակել հանցագործությունների իրական համակցության կանոններով: Օրինակ՝ ավազակախմբի անդամը ավազակախմբի նպատակներից ու ծրագրերից
դուրս, «ինքնուրույն նախաձեռնությամբ», անձնական հակակրանքից բխող դրդապատճառներով հրկիզում է իր հարազատի ավտոմեքենան: Այսպիսի հարձակումը,
ըստ ՔՕ հոդ. 191-ի, որակում են ինքնուրույն, որպես ուրիշի գույքի ոչնչացում: Իսկ
եթե ավտոմեքենաների հրկիզումը մտնում է ավազակային հարձակումների նպատակների մեջ, հանդիսանում է դրա կատարման եղանակ, ապա համակցությունը
բացակայում է:
Բաղկացական հանցագործությունների մեջ մտնող հանցագործությունները
պետք է ըստ կատեգորիայի լինեն ավելի ծանր կամ հավասար վտանգավորության,
լինեն, քան ինքը՝ բաղկացական հանցագործությունը: Ավազակությունը, ինչպես և
որակյալ սպանությունը, պատկանում է առանձնապես ծանր հանցագործությունների չորրորդ կատեգորիային: Այդ կապակցությամբ այն չի կարող ծառայել որպես
սպանության բաղադրիչ: Գրականության մեջ կարծիք է արտահայտվել, որ սպանության որակյալ հանցակազմերը միշտ պահանջում են ինքնուրույն որակում և ոչ
մի այլ հանցագործությունների հետ չեն զուգակցվում: Նշվել է, որ «նույնիսկ ավազակությամբ զուգակցվող սպանության ամենատարածված մեկնաբանությունը թույլ
1
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չի տալիս սեփականության նկատմամբ ոտնձգությունը համարել նրա օրգանական
բաղադրիչ»1: Բայց, ինչպես արդեն նշել ենք, հանցակազմի նման կառուցվածքից
պետք է հրաժարվել: «Զուգակցվող» եզրույթը բացատրական բառարանում բնորոշվում է ոչ թե որպես «ներառված», այլ որպես «փոխկապակցված, ուղեկցող»:
Մի շարք հեղինակներ սպանությունների վերոհիշյալ «զուգակցվող» տեսակները
չեն ընդունում որպես բաղկացական հանցագործություններ2:
Հաջորդ խնդիրն այն է, թե արդյոք արարքը պետք է համակցությամբ որակվի
այն դեպեքերում, երբ հանցակազմի հատկանիշ է որևէ այլ հանցանքի միջոցով այն
կատարելը: Մեր կարծիքով պետք է որդեգրել հետևյալ կանոնը. եթե որևէ այլ հանցանքը նախատեսված է որպես հանցակազմի հատկանիշ, ապա անկախ նրանից՝
դրա համար ավելի խիստ պատասխանատվություն է սահմանված, թե ոչ, արարքը
չպետք է որակել համակցությամբ` կրկնակի դատապարտման արգելքը չխախտելու համար, իսկ եթե այլ հանցանքի կատարումը նախատեված չէ որպես հանցակազմի հատկանիշ, ապա այն պետք է ինքնուրույն որակում ստանա: Օրինակ` գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու հետ կապված խուլիգանության
դեպքում արարքը պետք է որակել միայն որպես ծանրացնող հանգամանքներով
խուլիգանություն: Այնուամենայնիվ, կարծում ենք, որ նման դեպքերում անհրաժեշտ
է որպես հանցանք-եղանակով հանցանքի կատարման համար օրենքով ավելի
խիստ պատասխանատվություն սահմանվի, քան զուտ եղանակ համարվող հանցանքի համար:
Ինչ վերաբերում է մի քանի հետևանքներ առաջացրած կամ մեղքի երկու ձևով
կատարվող հանցագործություններին, ապա նման դեպքերում համակցությունը բացակայում է:
Կարծում ենք, որ վերոգրյալ առաջարկություններն ու դրույթները կարող են
նպաստել քրեական օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի կատարելագործմանը:

СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КВАЛИФИКАЦИЯ
СОСТАВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Татевик Геворгян
Аспирант кафедры права АрГУ
_________________________

В статье рассматриваются проблемы по квалификации составных преступлений и совокупности преступлений. Были выявлены все возможные проблемы и недостатки, касающиеся и практики, и законодательной сферы. Составные преступления — единые сложные преступления, слагаются из двух или
более преступлений, которые, при изолированном их рассмотрении, являются
самостоятельными преступлениями, но в силу их органичной взаимосвязи
причиняют комплексный ущерб одному объекту. Именно единичность объекта
делает их едиными, а не совокупными преступлениями, входящими в составные
деяния.
1
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MULTIPLE OFFENCES AND QUALIFICATION
OF COMPOUND CRIME
Tatevik Gevorgyan
PhD Student at the Department of Law
at Artsakh State University
____________________________

The article considers the issues of qualification of compound crime and multiple
offences. Compound crime is a single complex offense composed of two or more
intentional offenses, which when considered separately are independent crimes, but
due to their organic correlation cause complex damage to one object. It is the oneness
of the object that makes them single not multiple offences included in composite acts.
All possible problems and disadvantages relating to both practice and legislative
sphere were identified. He has also made new proposals, which in the future could
contribute to the solution of these problems and the improvement of this institution.
Բանալի բառեր – հանցակազմ, հանցագործությունների համակցություն,
բաղկացական հանցագործություններ, դիտավորյալ հանցագործություններ,
միասնական օբյեկտ:
Ключевые слова: состав преступления, совокупность преступлений, составные
преступления, умышленные преступления, единый объект.
Key words: corpus delicti, multiple offences, compound crime, intentional offences,
oneness of the object.
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ՎԵՐԱԴԱՍ ԴԱՏԱԽԱԶԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՍԿՈՂ ԴԱՏԱԽԱԶԻ
ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ «ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ» ԴԵՄ ՔՆՆԻՉԻ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՈՐՈՇ
ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ
Արսեն Մարտիրոսյան
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությունում մինչդատական
վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության պետ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
_____________________________

Քննիչի դատավարական ինքնուրույնությունը արդյունավետ նախաքննություն
իրականացնելու գործոններից մեկն է և ապահովվում է քրեական գործի քննության
օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը 1: ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում (այսուհետ նաև` ՀՀ քր. դատ. օր.) նույնպես ամրագրված են քննիչի
դատավարական ինքնուրույնույթունը բնութագրող մի շարք դրույթներ: Մասնավորապես, քննիչն իրավունք ունի`
• գործի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության համար ինքնուրույն
ուղղություն տալ քննությանը (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 55-րդ հոդվածի 3-րդ մաս),
• ընդունել անհրաժեշտ որոշումներ, իրականացնել քրեադատավարական
օրենքով սահմանված համապատասխան քննչական և այլ դատավարական գործողություններ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհրաժեշտ է ստանալ դատարանի թույլտվությունը կամ դատախազի համաձայնությունը (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 55րդ հոդվածի 3-րդ մաս),
• իր ներքին համոզմամբ գնահատել գործով ձեռքբերված ապացույցները
(ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 25-րդ հոդված),
• չհամաձայնել դատախազի ցուցումների, որոշումնեի հետ և գրավոր առարկություն ներկայացնել վերադաս դատախազին (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 55-րդ հոդվածի
4-րդ մասի 26-րդ և 27-րդ կետեր),
• պարտադիր կատարման համար գրավոր հանձնարարություններ տալ հետաքննության մարմնին (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 6-ից 10-րդ
կետեր) և այլն:
Դժվար չէ նկատել, որ քննիչի դատավարական ինքնուրույնությունը ի թիվս այլնի ընդգրկում է նաև քննիչի իրավունքը` չհամաձայնելու դատախազի ցուցումներին,
որոշումներին և գրավոր առարկություն ներկայացնել վերադաս դատախազին2: Այս1

Տե´ս Дармаева В.Д. Следователь в уголовном судопроизводстве – М., 2007, С. 95.
«Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն՝ գլխավոր դատախազը
վերադաս է բոլոր դատախազների նկատմամբ, գլխավոր դատախազի տեղակալը վերադաս
է բոլոր դատախազների նկատմամբ` իր համակարգման ոլորտում, գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը վերադաս է տվյալ ստորաբաժանման բոլոր դատախազների նկատմամբ, զինվորական դատախազը վերադաս է զինվորական դատախազի տեղակալների, զինվորական կենտրոնական դատախազության և կայազորների զինվորական դատախազությունների բոլոր դատախազների նկատմամբ, զինվորական կենտրոնական դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը
վերադաս է տվյալ ստորաբաժանման բոլոր դատախազների նկատմամբ, զինվորական դատախազի տեղակալը վերադաս է բոլոր դատախազների նկատմամբ` իր համակարգման ոլորտում, Երևան քաղաքի դատախազը վերադաս է Երևան քաղաքի վարչական շրջանների
2
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պես, ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 26-րդ կետը սահմանում է, որ
քննիչն իրավունք ունի հսկող դատախազի գրավոր ցուցումների կամ որոշումների
հետ համաձայն չլինելու դեպքում դրանց վերաբերյալ գրավոր առարկություններ
ներկայացնել վերադաս դատախազին՝ չկասեցնելով դրանց կատարումը:
Նույն հոդվածի 4-րդ մասի 27-րդ կետի համաձայն՝ որպես մեղադրյալ ներգրավելու, հանցագործությունը որակելու և մեղադրանքի ծավալի, բժշկական բնույթի
հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու, վարույթ հարուցելու կամ նախաքննությունն
ավարտելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին դատախազի ցուցումներին համաձայն չլինելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան եռօրյա ժամկետում դրանց վերաբերյալ գրավոր առարկություններ ներկայացնել վերադաս դատախազին՝ առանց այդ ցուցումները կատարելու:
Իր հերթին ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 53-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետը սահմանում է, որ նախաքննության և հետաքննության նկատմամբ դատավարական ղեկավարում իրականացնելիս` դատախազի բացառիկ լիազորությունն է հսկող դատախազի որոշումների և ցուցումների վերաբերյալ քննիչի գրավոր առարկությունները
ստանալու պահից յոթօրյա ժամկետում որոշմամբ մերժել այդ առարկությունները`
հսկող դատախազի որոշումը կամ ցուցումը թողնել ուժի մեջ, կամ վերացնել հսկող
դատախազի որոշումը կամ ցուցումը` առարկությունը ճանաչելով հիմնավորված:
Քննիչի դատավարական կարգավիճակը սահմանող քրեադատավարական
մեջբերված դրույթների վերլուծությունից հետևում է, որ քննիչն իրավունք ունի նախաքննության ընթացքում վերադաս դատախազին առարկություն ներկայացնել
հսկող դատախազի յուրաքանչյուր ցուցումի կամ որոշման դեմ՝ օրենքով հատկապես նախատեսված դեպքերում կասեցնելուվ դրանց կատարումը, այլ դեպքում՝
չկասեցնելով դրանց կատարումը:
Հսկող դատախազի ցուցումների (որոշումների) դեմ առարկություն ներկայացնելու դատավարական դրույթներ ամրագրված են նաև այլ պետությունների քրեադատավարական օրենսգրքերում: Օրինակ՝ ՌԴ քրեական դատավարության օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ քննիչն իրավունք ունի միայն բողոքարկելու հսկող դատախազի այն գործողությունները (անգործությունը), որոնք
նախատեսված են ՌԴ քրեադատավարական օրենքով:
Մասնագիտական գրականության մեջ միասնական մոտեցում չկա այն հարցում, թե քննիչը դատախազի որ որոշումների կապակցությամբ կարող է գրավոր առարկություն ներկայացնել վերադաս դատախազին: Այսպես՝ հեղինակների մի մասը, վերլուծելով ՌԴ քրեադատավարական օրենքը, գտնում են, որ դատախազի
ցանկացած որոշման դեմ քննիչը կարող է առարկություն ներկայացնել վերադաս
դատախազին1:
Հեղինակների մյուս մասը գտնում է, որ այն որոշումների բողոքարկումը վերադաս դատախազին, որոնք քրեադատավարական օրենքով նախատեսված չեն, համարվում է ապօրինի 2 : Մասնավորապես՝ Ն.Վ. Գորակը, վկայակոչելով ՌԴ քր.
դատ. օր.-ի որոշ դրույթներ, նշում է, որ «քննիչը իրավասու է բողոքարկելու դատախազի՝ քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին որոշումը վերացնելու, քրեական

դատախազների, Երևան քաղաքի և Երևան քաղաքի վարչական շրջանների դատախազությունների բոլոր դատախազների նկատմամբ, մարզի դատախազը վերադաս է մարզի դատախազության բոլոր դատախազների նկատմամբ, Երևան քաղաքի վարչական շրջանի դատախազը վերադաս է Երևան քաղաքի վարչական շրջանի դատախազության բոլոր դատախազների նկատմամբ, կայազորի զինվորական դատախազը վերադաս է կայազորի զինվորական դատախազության բոլոր դատախազների նկատմամբ:
1
Տե´ս Никифоров С. Исполнение требований прокурора // Законность. 2009. N 4. С. 25-27.
2
Տե´ս Сопин В.П. Полномочия прокурора в стадии предварительного следствия //
Законность. 2011. N 12. С. 38-39.
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գործը լրացուցիչ քննության վերադարձնելու, մեղադրանքի ծավալը փոխելու կամ
մեղադրյալի արարքը որակելու, մեղադրական եզրակացության մեջ տեղ գտած թերությունները վերացնելու և այն վերակազմելու (...) մասին որոշումները»: Դատախազի այլ որոշումներ քննիչի կողմից բողոքարկելու հնարավորություն քրեադատավարական օրենքով նախատեսված չէ, ինչը նշանակում է, որ դատախազի կողմից վերացված քննիչի այլ որոշումներ չեն կարող բողոքարկվել1:
Ինչպես վերը նշվեց, գործող քրեադատավարական օրենքի իրավակարգավորումների տեսանկյունից որևէ սահմանափակում նախատեսված չէ, թե քննիչը
հսկող դատախազի որ որոշումների դեմ կարող է գրավոր առարկություն ներկայացնել վերադաս դատախազին: Այլ կերպ՝ ստացվում է, որ քննիչը հսկող դատախազի ցանկացած որոշման դեմ կարող է գրավոր առարկություն ներկայացնել վերադաս դատախազին, ինչը, մեր կարծիքով, չի կարող ընդունելի համարվել
հետևյալ պատճառաբանությամբ:
Այսպես՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասը
սահմանում է, որ դատարանը, դատախազը, ինչպես նաև դատախազի համաձայնությամբ՝ քննիչը կարող են հարուցված քրեական գործի վարույթը կարճել և քրեական հետապնդումը դադարեցնել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 72-րդ, 73-րդ և 74-րդ հոդվածներով նախատեսված դեպքերում։
Սույն հոդվածներով նախատեսված դեպքերում դատախազը կարող է անձի
նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացնել կամ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնել՝ նկատի ունենալով, որ այն դատախազի համար օրենքով սահմանված է որպես տնօրինչական լիազորություն2:
Ստացվում է, որ հսկող դատախազի՝ իր տնօրինչական լիազորությունից օգտվելու որոշման դեմ նախաքննություն իրականացնող քննիչը կարող է վերադաս դատախազին առարկություն ներկայացնել, ինչը, կարծում ենք, չի կարող որևէ դեպքում օրինաչափ համարվել:
Կամ, օրինակ՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 274-րդ հոդվածի 1ին մասի 5-րդ կետի համաձայն՝ մեղադրական եզրակացությամբ գործն ստանալուց
հետո` 5 օրվա ընթացքում, դատախազը իրավասու է որոշում կայացնել քրեական
գործի վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին:
Ստացվում է, որ նշված իրավիճակում, երբ այլևս քրեական գործը քննիչի վարույթում չէ, հսկող դատախազի՝ քրեական գործով վարույթը կարճելու մասին որոշման
դեմ քննիչը նույնպես կարող է գրավոր առարկություն ներկայացնել վերադաս դատախազին:
Այսպիսով՝ քրեադատավարական օրենքի կարգավորումների համակարգային
մեկնաբանման տեսանկյունից գտնում ենք, որ քննիչը կարող է վերադաս դատա-

խազին գրավոր առարկություն ներկայացնել հսկող դատախազի միայն այն որոշումների դեմ, որոնք կայացվել են քննիչի ընդունած որոշումների կապակցությամբ: Այլ
կերպ՝ կարող է բողոքարկվել միայն քննիչի ընդունած որոշումների կապակցությամբ
կայացված դատախազական ակտերը: Նշված կանոնից կարող է բացառություն
կազմել միայն այն դեպքը, երբ հսկող դատախազի որոշմամբ քրեադատավարական
օրենքի խախտում թույլ տալու հիմքով քննիչը հեռացվում է քրեական դատավարությանը մասնակցելուց:
Միաժամանակ, որպեսզի գործնականում քննիչի կողմից հսկող դատախազի
որոշումների դեմ առարկություն ներկայացնելու լիազորությունը տարածական
չմեկնաբանվի, կարծում ենք, որ այն պետք է ստանա հստակ օրենսդրական կարգավորում:
1

Տե´ս Горак Н.В. Обжалование прокурору действий (бездействия) и решений органов
предварительного расследования. Дисс. канд. юрид. наук, Краснодар, 2017, С. 172-173:
2
Տե´ս
Տիգրան Առաքելյանի վերաբերյալ գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ
ԵԱՔԴ/0217/01/14 գործով որոշման 15-րդ կետը:
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Քրեադատավարական օրենքով սահմանված է նաև, որ հսկող դատախազի որոշումների և ցուցումների վերաբերյալ քննիչի գրավոր առարկությունները ստանալու պահից վերադաս դատախազը պարտավոր է դրանք քննարկել յոթօրյա ժամկետում:
Հատկանշական է, որ վերադաս դատախազին հսկող դատախազի որոշումների դեմ քննիչի կողմից առարկություն ներկայացնելու որևէ ժամկետային սահմանափակում օրենքով նախատեսված չէ, իսկ ցուցումների հետ կապված ժամկետային
սահմանափակում նախատեսված է միայն ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 55-րդ հոդվածի 4-րդ
մասի 27-րդ կետով նախատեսված ցուցումների դեպքում:
Գործնականում հաճախ քննիչների կողմից հսկող դատախազի որոշումների
դեմ վերադաս դատախազին առարկություններ ներկայացվում են դրանք ստանալուց հետ տևական ժամանակ՝ մեկ կամ մեկուկես ամիս անց: Այս տեսանկյունից
քրեադատավարական օրենքի կարգավորումները չեն կարող տրամաբանական
համարվել այն իմաստով, որ առարկությունը քննարկող սուբյեկտի՝ տվյալ դեպքում
վերադաս դատախազի համար նախատեսվել են ժամկետային սահմանափակումներ, իսկ այն ներկայացնող սուբյեկտի՝ քննիչի համար որևէ ժամկետային սահմանափակում նախատեսված չէ:
Կարծում ենք, որ յոթօրյա ժամկետային սահմանափակումը պետք է նախատեսվի նաև քննիչի համար և օրենքով ամրագրվի, որ հսկող դատախազի ցուցումների (բացառությամբ ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 27-րդ կետով
նախատեսված դպքերի) և բողոքարկման ենթակա որոշումների դեմ քննիչը կարող
է գրավոր առարկություն ներկայացնել այն ստանալու պահից յոթօրյա ժամկետում:
ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 53-րդ հոդվածով կարգավորված չէ նաև այն հարցը, թե ինչպիսի որոշում պետք է կայացնի վերադաս դատախազը այն դեպքում, երբ քննիչը
նույն օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 27-րդ կետով նախատեսված հսկող
դատախազի ցուցումների դեմ առարկություն է ներկայացնում եռօրյա ժամկետի
խախտմամբ:
Այս տեսանկյունից Ն.Ա. Մազուրովը գտնում է, որ քրեադատավարական օրենքով սահմանված ժամկետի խախտմամբ քննիչի կողմից վերադաս դատախազին
բողոք ներկայացնելու դեպքում վարադաս դատախազն իրավասու է որոշում կայացնել քննիչի բողոքը առանց քննության թողնելու մասին1:
Ամբողջովին համամիտ լինելով հեղինակի դիրքորոշմանը՝ կարծում ենք, որ
այն պետք է ստանա օրենսդրական կարգավորում և քրեադատավարական օրենքով նույնպես սահմանվի, որ օրենքով սահմանված ժամկետի խախտմամբ վերադաս դատախազին առարկություն ներկայացնելու դեպքում վերջինիս որոշում է կայացնում այն առանց քննության թողնելու մասին:
ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 53-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետի կարգավորումների
տասանկյունից հսկող դատախազի ցուցումների կամ որոշումների դեմ քննիչի կողմից ներկայացված առարկությունների քննարկման կապակցությամբ հսկող դատախազը կայացնում է հետևյալ որոշումներից որևէ մեկը.
1) մերժում է առարկությունները` հսկող դատախազի որոշումը կամ ցուցումը
թողնելով ուժի մեջ,
2) վերացնում է հսկող դատախազի որոշումը կամ ցուցումը` առարկությունը
ճանաչելով հիմնավորված:
Գործնականում հաճախ մեղադրական եզրակացությունը չհաստատելու
քրեական գործը քննիչին վերադարձնելու մասին հսկող դատախազների որոշումների դեմ առարկություններ ներկայացնելիս քննիչները միջնորդում են վերադաս
1
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Կամ՝ մեղադրական եզրակացությունը չհաստատելու մասին հսկող դատախազի որոշումը ստանալուց հետո քննիչը գրավոր առարկություն է ներկայացնում վերադաս դատախազին և առանց սպասելու առարկության կապակցությամբ վերադաս դատախազի որոշմանը՝ կատարում է հսկող դատախազի որոշման պահանջները և կրկին մեղադրական եզրակացություն կազմելով՝ ավարտում է նախաքննությունը:
Այս տեսանկյունից հետաքրքիր լուծումներ է նախատեսում ՌԴ քրեական դատավարության օրենսգիրքը: Այսպես՝ ՌԴ քր. դատ. օր.-ի 221-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ քննիչի բողոքի քննարկման արդյունքում վերադաս դատախազը կայացնում է հետևյալ որոշումներից մեկը.
1) մերժում է միջնորդությունը բավարարելու վերաբերյալ քննիչի բողոքը,

2) վերացնում է հսկող դատախազի որոշումը: Այս դեպքում վերադաս դատախազը հաստատում է մեղադրական եզրակացությունը և քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկում է դատարան:

Կարծում ենք, որ այս առումով ՌԴ օրենսդրի մոտեցումը ընդունելի է այն տրամաբանությամբ, որ եթե հսկող դատախազի և վերադաս դատախազի դիրքորոշումները տարբերվում են մեղադրական եզրակացությամբ ստացված քրեական գործով (օրինակ՝ հսկող դատախազը կարող է գտնել, որ անձի արարքը քննիչի կողմից
ճիշտ չի որակվել և ենթակա է որակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի ավելի խիստ պատասխանատվություն նախատեսող հոդվածով, իսկ վերադաս դատախազը, ընդհակառակը, գտնի, որ արարքը ճիշտ է որակված և այլն), ապա վերադաս դատախազի կողմից քննիչի առարկությունը հիմնավորված ճանաչելու դեպքում ճիշտ
կլինի, որ մեղադրական եզրակացությունը հաստատվի վերջինի կողմից: Այս մոտեցումը բխում է (Դատախազության մասին) ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածով նախատեսված դատախազի ինքնուրույնության և նրա գործունեությանը միջամտելու անթույլատերլիության սկզբունքից:
Գործնականում առանձին դեպքերում քննչական բաժնի պետի կողմից կայացվում է որոշում քննչական խումբ ստեղծելու՝ օրենքով նախատեսված հիմքերի
ակնհայտ բացակայության պայմաններում, օրինակ, երբ քննվող քրեական գործը
չունի բարդություն կամ մեծ ծավալ, կամ քննչական խմբի կազմում ընդգրկում է
այնպիսի քննիչ, որը տվյալ քրեական գործով քրեական դատավարությանը մասնակցելու իրավասություն չունի. օրինակ, երբ օրենքի խախտում թույլ տալու հիմքով քննիչը դատախազի որոշմամբ հեռացվել է տվյալ գործով քրեական դատավարությանը մասնակցելուց:
Մասնավորապես՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի հատկանիշներով
հարուցված և քննչական մարմնում քննված թիվ 55155319 քրեական գործով դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազի կողմից 2019 թվականի
հունիսի 20-ին որոշում է կայացվել քննիչին քրեական դատավարությանը մասնակցելուց հեռացնելու մասին՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի պահանջները կոպտորեն խախտելու հիմնավորմամբ:
2019 թվականի հունիսի 22-ին քրեական գործը վարույթ է ընդունել քննչական
ստորաբաժանման մեկ այլ քննիչ: 2019 թվականի հուլիսի 4-ին քննչական բաժնի
պետը, հաշվի առնելով, որ թիվ 55155319 քրեական գործի նախաքննության բազմակողմանիությունը, լրիվությունն ու օբյեկտիվությունն ապահովելու նպատակով
անհրաժեշտ է միաժամանակ իրականացնել քննչական և դատավարական մեծածավալ գործողություններ, որոշում է կայացրել նշված քրեական գործով քննչական
խումբ կազմելու և նախաքննության կատարումը քննչական խմբին հանձնարարելու մասին:
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Նույն որոշմամբ քննչական խմբի կազմում ընդգրկվել է նաև վերը նշված
քրեական գործով քրեական դատավարությանը մասնակցելուց հեռացված քննիչը:
Քննչական խումբ կազմելու մասին կայացված որոշումից հետո նախաքննությունը տևել է ընդամենը 4 օր, ընդ որում խմբի կազմում ընդգրկված, սակայն մինչև
այդ քրեական դատավարությանը մասնակցելուց հեռացված քննիչի կողմից գործով որևէ քննչական, դատավարական գործողություն չի իրականացվել:
Բերված օրինակում նախ քննչական բաժնի պետի կողմից քննչական խումբ
ստեղծվել է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 194-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերի ակնհայտ բացակայության պայմաններում (քննչական խումբ ստեղծելու հիմքը բացառապես գործի բարդության կամ դրա ծավալի մեծ լինելն է), բացի
այդ՝ քննչական խմբում ընդգրկվել է տվյալ քրեական գործով քրեական դատավարությունից հեռացված քննիչը, այլ կերպ՝ ոչ պատշաճ սուբյեկտը:
Այսինքն՝ քրեադատավարական օրենքի կարգավորումների տեսանկյունից
դատախազը, ստուգելով քննչական խումբ ստեղծելու մասին քննչական բաժնի
պետի որոշման օրինականությունը, իրավասու չէ դրա անօրինական կամ անհիմն
լինելու դեպքում այն վերացնել: Ստացվում է, որ տվյալ իրավիճակում քրեական
գործով դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազը փաստում է
միայն քննչական բաժնի պետի որոշման անօրինական կամ անհիմն լինելու հանգամանքը, սակայն որոշմամբ այն վերացնելու իրավասություն չունի, ինչը չի կարող
ընդունելի համարվել:
Գտնում ենք, որ այս առումով նույնպես անհրաժեշտ է ՀՀ քր. դատ. օր.-ում կատարել լրացում և հսկող դատախազին իրավունք վերապահել վերացնելու ոչ միայն
քննիչի, այլ նաև քննչական բաժնի պետի անօրինական կամ անհիմն որոշումները՝
միաժամանակ քննչական բաժնի պետին իրավունք վերապահելով հսկող դատախազի որոշման հետ համաձայն չլինելու դեպքում վերադաս դատախազին գրավոր
առարկություն ներկայացնելու:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարելի է եզրահանգել, որ սույն հոդվածի շրջանակներում առաջարկվող օրենսդրական լուծումները գործնականում կհստակեցնեն
վերադաս դատախազ և քննիչ (քննչական բաժնի պետ) քրեադատավարական հարաբերություններում տեղ գտած խնդիրները, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի մինչդատական վարույթի օրինականությանը և արդյունավետությանը:
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Статья посвящена ключевым уголовно-процессуальным вопросам по разрешению вышестоящим прокурором возражений, представленных следователем
против указаний, решений надзирающего прокурора. В первую очередь, предметом рассмотрения в рамках статьи стал вопрос о том, компетентен ли следова-
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тель представлять письменные возражения против всех указаний, решений надзирающего прокурора или нет, а также основной вопрос полномочий вышестоящего прокурора в связи с их рассмотрением и разрешением.
В рамках статьи был рассмотрен также основной вопрос полномочия надзирающего прокурора отменять решения начальника следственного отдела, и было предложено предусмотреть его в законодательной форме, одновременно
предоставить право начальнику следственного отдела в случае несогласия
предъявлять письменные возражения вышестоящему прокурору.

SEVERAL CRIMINAL PROCEDURAL ISSUES TO SOLVE
THE OBJECTIONS RAISED BY THE INVESTIGATOR
AGAINST THE INSTRUCTIONS (DECISIONS) OF THE
HIGHER PROSECUTOR TO THE SUPERVISING
PROSECUTOR
Arsen Martirosyan
Head of the Department of Supervision over
Legality of Pre-trial Proceedings in the
RA Special Investigation Service of the
Prosecutor General’s office of the RA,
Candidate of Law, Associate Professor
____________________________

The article is devoted to the criminal procedural issues to solve the objections
raised by the investigator against the instructions, decisions of the higher prosecutor
to the supervising prosecutor. Within the scope of the article the question whether the
investigator is entitled to present a written objection against the instructions, decisions
of the supervising prosecutor or not, as well as the issue of the authorities of the
higher prosecutor related with their discussion and solution.
The issue of authority of canceling the decisions of the head of investigative
division by the supervising prosecutor was also discussed and it was suggested to be
envisaged legally, at the same time in case of disagreement entitle the head of the
investigative division to present a written objection to the higher prosecutor.
Բանալի բառեր – հսկող դատախազ, վերադաս դատախազ, քննիչ, քննչական
բաժնի պետ, քննիչի դատավարական ինքնուրույնություն, առարկություն,
մեղադրական եզրակացություն, քննչական խումբ:
Ключевые слова – надзирающий прокурор, вышестоящий прокурор,
следователь,
начальник
следственного
отдела,
процессуальная
самостоятельность следователя, возражение, обвинительное заключение,
следственная группа.
Key words - supervising prosecutor, higher prosecutor, investigator, head of the
investigative division, investigator’s procedural autonomy, objection, bill of indictment,
investigative group.
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ՈՐՊԵՍ ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐ
Արտակ Հովհաննիսյան
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի
քրեական դատավարության ամբիոնի պետ,
ոստիկանության փոխգնդապետ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
_____________________________

ՀՀ-ում դատաիրավական բարեփոխումների ընթացքում մեծ նշանակություն է
տրվում հանցավորության և հակաիրավական այլ երևույթների հակազդման ոլորտը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունմանը և գործող իրավական ակտերի կատարելագործմանը:
2007 թ. հոկտեմբերի 22-ին ՀՀ ԱԺ-ն ընդունեց նշված ոլորտին վերաբերող ևս
մեկ օրենսդրական ակտ` Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Օպերատիվհետախուզական գործունեության մասին»1 (այսուհետ` ՕՀԳ մասին օրենք, օրենք),
որը կարգավորում է օպերատիվ-հետախուզական գործունեության (այսուհետ` նաև
ՕՀԳ) ընթացքում ծավալվող հասարակական հարաբերությունները: Այդ օրենքը
կարևոր նշանակություն ունեցավ ՀՀ-ում ՕՀԳ իրավական (օրենսդրական) կարգավորման հետագա կատարելագործման համար, քանի որ առաջին անգամ նշված օրենքի շրջանակներում կարգավորում ստացան ՕՀԳ իրականացման շատ հարցեր,
որոնք նախկինում կարգավորված չէին ընդհանրապես կամ կարգավորվում էին ոչ
պատշաճ կերպով: Սակայն, դրա հետ մեկտեղ, ՕՀԳ մասին ՀՀ օրենքը չլուծեց պետության իրավապահ գործունեության իրավական կարգավորման ոլորտում առկա
հիմնախնդիրները, որոնք այսօր նկատելի են ՕՀԳ-ի իրավական կարգավորման և΄
օրենսդրական, և´ գերատեսչական (ենթաօրենսդրական) մակարդակներում:
ՕՀԳ-ն, ինչպես և իրավապահ գործունեության ցանկացած այլ տեսակ, ունի իր
նպատակը, որն ամրագրված է նույն օրենքի 3-րդ հոդվածում (մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների, պետական ու հասարակական անվտանգության պաշտպանությունը հակաիրավական ոտնձգություններից), և խնդիրները,
որոնք ամրագրված են ՕՀԳ մասին օրենքի 4-րդ հոդվածում2:
Օրենքի 3-րդ հոդվածում սահմանված նպատակին մենք հասնում են ՕՀԳ
խնդիրների լուծման միջոցով, հետևաբար` այդ խնդիրները նրա նպատակի վերաբերությամբ ունեն «ենթակա» բնույթ, ինչը, սակայն, չի ենթադրում ՕՀԳ բոլոր
խնդիրների պարտադիր լուծում. այդ նպատակին մենք կարող ենք հասնել մեկ կամ
մի քանի խնդիրների լուծմամբ:
Մեր կողմից սույն հոդվածի շրջանակներում կքննարկվեն ՕՀԳ մասնավոր
խնդիրներից մեկի` հանցագործությունների բացահայտման հիմնահարցերը:
Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում հանցագործությունների բացահայտումը նախատեսված է որպես ՕՀԳ ինքնուրույն խնդիր, որում օրենսդիրը ամրագրել է նաև հանցագործությունը նախապատրաստող, կատարող կամ կատարած անձանց հայտնաբերումը:
1

ՀՕ-223-Ն, ՀՀՊՏ 28.11.07./59 (583), հոդ.1197:
Թեև ՕՀԳ մասին օրենքում տվյալ հոդվածը վերնագրված է «Օպերատիվ-հետախուզական
գործունեության նպատակները», սակայն դրա 3-րդ և 4-րդ հոդվածների համակարգային
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ խոսքը տվյալ գործունեության խնդիրների մասին է:

2
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Մասնագետների կարծիքով՝ այս խնդիրն օպերատիվ-մարտավարական տեսանկյունից օժտված չէ ինքնուրույնությամբ և պետք է դիտարկվի որպես հանցագործությունների բացահայտման անբաժան մաս, քանի որ անհնար է հանցագործության բացահայտումն առանց այն կատարած անձի հայտնաբերման1:
Ե´վ ՕՀԳ-ում, և´ քրեական դատավարությունում «հանցագործության բացահայտում» նշանակում է հանցանքի կատարման հանգամանքների և այն կատարած
անձի պարզում (հայտնաբերում): Քրեական դատավարության գիտությունում հանցագործության բացահայտման կապակցությամբ տարակարծություններ կան միայն
այն բանի շուրջ, թե քրեական գործով վարույթի որ փուլում կարելի է տվյալ խնդիրը
համարել լուծված2:
Հանցագործության (հատկապես` ծանր կամ առանձնապես ծանր կամ ոչ ակնհայտ պայմաններում կատարված) բացահայտումը օպերատիվ-հետախուզական և
քննչական գործունեություն իրականացնող մարմինների ընդհանուր խնդիրն է3, թեև
գործունեության այս տեսակներից յուրաքանչյուրում հանցագործությունը բացահայտվում է տարբեր մեթոդներով և միջոցներով:
ՕՀԳ ոլորտի մասնագիտական գրականության մեջ հանցագործությունների
բացահայտման հարցերը քննարկելիս շոշափվում է ևս մեկ եզրույթ` «ոչ ակնհայտ
պայմաններում կատարված հանցագործություն», այն ասպեկտով, որ ՕՀԳ ընթացքում հանցագործության (որպես կանոն ծանր կամ առանձնապես ծանր) բացահայտման մասին կարելի է խոսել միայն, եթե այն կատարվել է ոչ ակնհայտ պայմաններում, երբ դեռ պետք է պարզել այն կատարած անձին:
Ոչ ակնհայտ պայմաններում կատարված հանցագործություն հասկացության
ձևակերպման փորձ արվել է դեռ 1970 թ.-ին` «Հանցավորության իրավիճակի և ՆԳ
մարմինների հսկողական-կանխարգելիչ, օպերատիվ-հետախուզական ու վարչական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ վիճակագրական հաշվետվությունների կազմման կարգի մասին» ԽՍՀՄ ՆԳՆ հրահանգում4, որտեղ նշված էր, որ
ոչ ակնհայտ պայմաններում կատարված է համարվում այն հանցագործությունը, որի փաստով հարուցված քրեական գործում բացակայում է կասկածյալը: Այսինքն`
երբ հանցանքի մասին ելակետային տեղեկատվությունը չի պարունակում տվյալներ մեղավոր անձի մասին:
«Ակնհայտ հանցագործություններ» և «ոչ ակնհայտ հանցագործություններ»
հասկացությունները հանդիպում են նաև քրեադատավարական և կրիմինալիստիկական տեսական աղբյուրներում5: Ժամանակակից հեղինակներից Ա.Ռ. Բելկինը,
1

Տե´ս Теория оперативно-розыскной деятельности / Под ред. К.К. Горяинова, В.С.
Овчинского, Г.К. Синилова. – М., 2006, էջ 39-40: Вагин О.А., Гаврилов Г.Я., Горяинов К.К. и
др. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». – М.,
2006, էջ 39: Вагин О.А., Исиченко А.П. Постатейный комментарий к ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности». – М., 2006, էջ 39-40: Шумилов А.Ю. Комментарий к
Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». – М., 2007, էջ 23:
2
Այդ մասին ավելի մանրամասն տե´ս Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции,
перспективы: Общая и частная теории. – М., 1987, էջ 228-232:
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ելնելով ելակետային տեղեկատվության բովանդակության հանգամանքից, հանցագործությունները բաժանում է երկու խմբի: Առաջին խմբում նա հիշատակում է
«ակնհայտ հանցագործությունները», այսինքն՝ նրանք, որոնք կատարվում են ակնհայտ պայմաններում, երբ ելակետային տեղեկությունները պարունակում են
տվյալներ մեղավոր անձի մասին: Ինչ վերաբերում է երկրորդ խմբին` «ոչ ակնհայտ
հանցագործություններին», ապա դրանք ոչ միայն կատարվում են քողարկված, ոչ
ակնհայտ պայմաններում, այլև դրանց մասին ելակետային տեղեկատվությունը չի
պարունակում տվյալներ հանցանք կատարած անձի մասին1:
Ըստ էության այստեղ շեշտադրումը կատարվում է այն հանգամանքի վրա, որ
ՕՀԳ-ն պետք է ուղղորդվի ոչ ակնհայտ պայմաններում կատարված ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների բացահայտմանը: Հարկ է նաև նշել, որ
ՕՀԳ մասին ՀՀ օրենքում օգտագործված չեն «ակնհայտ (կամ ոչ ակնհայտ) պայմաններում կատարված հանցագործություն» եզրույթները, ինչպես նաև հանցագործության բացահայտման խնդրի լուծումը կախվածության մեջ չի դրվում հանցանքի
բնույթից և ծանրության աստիճանից: Մեր կարծիքով՝ այդ եզրույթների հիշատակումն օրենքում և դրանց հիման վրա օպերատիվ աշխատանքի դիֆերենցացիան
կնպաստի ՕՀԳ արդյունավետության բարձրացմանը:
Վերոգրյալի լույսի ներքո անվիճելի ենք համարում Վ.Պ. Խոմկոլովի այն միտքը, որ ՕՀԳ-ն հանցագործությունների դեմ պայքարի օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ
ձև է, հանցագործությունները, որոնց համար հատկանշական են մանրամասն նախապատրաստումը, կոնսպիրացիայի տարբեր միջոցների օգտագործումը և հանցանքի հետքերը թաքցնելը` դրա նախապատրաստման կամ կատարման փուլերում2:
Սակայն մենք չենք անտեսում նաև այն կարծիքը, որ ակնհայտության և ոչ
ակնհայտության հատկանիշով հանցագործությունների բաժանումը կրում է պայմանական բնույթ, և այդ եզրույթներին պետք է վերաբերվել շատ զգուշորեն: Պրակտիկայում քիչ չեն դեպքերը, երբ հանցանքի կատարման վայրում հայտնաբերված
անձը, որի վրա կամ ում մոտ հայտնաբերվում են հանցագործության հետքեր կամ
հատկանիշներ, հետագա քննության արդյունքում ճանաչվում է անմեղ: Ինչպես
նաև պրակտիկայում հանդիպում են իրադրություններ, երբ ակնհայտ պայմաններում կատարված հանցագործության շատ հանգամանքներ այն կատարող անձի
կողմից մանրակրկիտ թաքցվում է քննությունից, որոնց պարզումը և (կամ) ամրագրումը օպերատիվ աշխատողի կողմից տվյալ պահին անհնար է, և բնականաբար
դրանց պարզման համար անհրաժեշտ է լինում անցկացնել օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ (օր.` հանցագործության շարժառիթը, նպատակը, իրական
սուբյեկտը, պատվիրատուն և այլ հանցակիցները, սահմանազանցումը, գողոնը
թաքցնելու վայրը և այլն):
Ինչ վերաբերվում է ոչ ակնհայտ պայմաններում կատարված հանցագործությունների բացահայտման ընթացքում ՕՀԳ մեթոդների և միջոցների կիրառման
նպատակային նշանակությանը, ապա ընդհանուր առմամբ դրանք օգտագործվում
են, եթե ապացուցողական նշանակություն ունեցող որևէ հանգամանքի պարզումը
բացահայտ քրեադատավարական ճանապարհով անհնար է կամ խիստ դժվար, և
այս դեպքում խոսք կարող է լինել ոչ միայն հանցագործություն կատարած անձի
մասին:
Ասվածից կարելի է կատարել հետևություն այն մասին, որ օրենսդիրը, ՕՀԳ-ի
մասին օրենքում ամրագրելով հանցագործությունների բացահայտումը որպես
1

Տե´ս Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. - М.: Норма, 2007,
էջ 139-140:
2
Տե´ս Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью:
системный подход. – М., 1999, էջ 56:
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տվյալ գործունեության խնդիր, վերջինիս լուծումը կապում է անհրաժեշտ և բավարար օպերատիվ-հետախուզական տվյալների հավաքման հետ, որոնց ամբողջությունը հնարավորություն է ընձեռում տալ հանցագործության այսպես կոչված օպերատիվ-հետախուզական երանգավորումը (որակումը), այսինքն՝ ՕՀԳ-ն իր վրա չի
վերցնում հանցագործությունը վերջնականորեն բացահայտելու պարտականությունը` թողնելով դա քրեական դատավարությանը:
Այս տեսանկյունից հետաքրքիր է Ա.Յու. Շումիլովի կողմից հանցագործությունների բացահայտմանը տրվող բնորոշումը: Այսպես, նա հանցագործությունների բացահայտումը դիտարկում է հետևյալ ասպեկտներով` 1) որպես ՕՀԳ կոնկրետ
խնդիր և 2) որպես միասնական գործընթաց, որը սկիզբ է առնում հանցանքը հայտնաբերելու պահից (դեռևս ՕՀԳ-ի ընթացքում), երբ պետք է պարզել այն կատարած
անձին մինչև տվյալ գործով դատարանի դատավճռի կայացումը1:
Ելնելով այդ ասպեկտներից` հեղինակը տարբերում է հանցագործության օպերատիվ-հետախուզական և քրեադատավարական կամ «վերջնական» բացահայտում: Նման մոտեցումը նա հիմնավորում է այն հանգամանքով, որ ՕՀԳ-ն պետական գործունեության ինքնուրույն տեսակ է, որին բնորոշ են սեփական խնդիրները,
և այդ իսկ պատճառով միևնույն խնդրի (այսինքն` հանցագործությունների բացահայտման) բովանդակությունը ՕՀԳ-ում և քրեական դատավարությունում ունի
տարբերություններ:
Այս մոտեցումը կիսում են նաև այլ հեղինակներ2:
Այսպիսի մտահանգումն ըստ էության համապատասխանում է ՀՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի դրույթներին, որոնք դատավարական ապացուցման
ընթացքում ՕՀԳ արդյունքներին տալիս են միայն օժանդակ դեր:
Այս հարցի շուրջ բավական անզիջում կարծիք է հայտնում Բ.Յա. Նագիլենկոն,
որն առաջարկում է հանցագործությունների բացահայտումը որպես ՕՀԳ խնդիր
հանել օպերատիվ-հետախուզական օրենքից և ՕՀԳ սուբյեկտների պարտականությունները սահմանող օրենսդրական ակտերից: Այդ խնդրի վերացման անհրաժեշտությունը նա հիմնավորում է նրանով, որ թեև միայն դատարանն է իրավասու
ճանաչել անձին մեղավոր, բայց այդ դրույթին հակառակ՝ պրակտիկայում մինչդատական վարույթի ընթացքում (այդ թվում ՕՀԳ իրականացման շնորհիվ) անձի մեղավորության մասին արված նախնական ենթադրությունը դիտարկվում է որպես
հիմք` նախնական քննության արդյունքները բացահայտված հանցագործության
թվին դասելու համար: Եվ դա չնայած այն բանին, որ գործով վարույթը և հանցագործության փաստի առկայության ու անձի մեղավորության պարզման գործընթացը
դեռ շարունակվում են: Դրանից հետևում է, որ չկան որևէ օրինական հիմքեր` նախնական քննության ավարտման փուլում հանցագործությունը բացահայտված համարելու համար, առավել ևս, որ համաձայն քրեական դատավարության օրենսգրքի
դրույթների՝ ավարտվում է նախնական քննության, այլ ոչ թե հանցագործության բացահայտման գործընթացը3:

1

Տե´ս Шумилов А.Ю. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной
деятельности». – М., 2007, էջ 22:
2
Տե´ս Теория оперативно-розыскной деятельности / Под ред. К.К. Горяинова, В.С.
Овчинского, Г.К. Синилова. – М., 2006, էջ 22: Вагин О.А., Гаврилов Г.Я., Горяинов К.К. и др.
Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». – М.,
2006, էջ 37: Вагин О.А., Исиченко А.П. Постатейный комментарий к ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности». – М., 2006, էջ 37:
3
Տե´ս Нагиленко Б.Я. О понятии задач оперативно-розыскной деятельности милиции // О
совершенствовании правового регулирования оперативно-розыскной деятельности
правоохранительных органов и специальных служб Российской Федерации: материалы
семинара (Москва, 24 марта 2005 г.). – М., 2005, էջ 152-153:
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Հաշվի առնելով ՕՀԳ այս խնդրի բովանդակության պարզման ու ձևակերպման
շուրջ առկա տարաձայնությունները՝ Վ.Ի. Զաժիցկին առաջարկում է այն ձևակերպել հետևյալ կերպ` «քրեական դատավարության միջոցներով հանցագործությունների արագ և լրիվ բացահայտման համար օպերատիվ-հետախուզական գործունեության ընթացքում անհրաժեշտ պայմանների և նախադրյալների ստեղծում» 1 ,
իսկ Վ.Պ. Խոմկոլովը, ելնելով այն նկատառումից, որ օպերատիվ-հետախուզական
օրենքը չի արտացոլում հանցավորության դեմ պայքարին ներգրավված իրավապահ գործունեության տեսակների շարքում ՕՀԳ դերը և նշանակությունը, որպես
հարցի լուծում առաջարկում է նշված խնդրի հետևյալ ձևակերպումը` «հանցագործությունների բացահայտման և քննության ապահովում»2:
Ի տարբերություն վերը հիշատակված հեղինակների՝ Վ.Ի. Բասկովն առաջարկում է ՕՀԳ խնդիրների ցանկը լրացնել նոր խնդրով, այլ ոչ թե խմբագրել գործող
դրույթները: Մասնավորապես, նա առաջարկում է որպես ՕՀԳ ինքնուրույն խնդիր
դիտել հանցագործությունների լրիվ, օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննության ապահովումը` հիմնավորելով դա այն հանգամանքով, որ օպերատիվ մարմինների առջև
դրված խնդիրները հիմնականում կրում են քրեադատավարական բնույթ, և ՕՀԳ իրականացման հիմքերը բխում են այն խնդիրներից, որոնք կանգնած են իրավապահ մարմինների առջև քրեական դատավարությունում3:
Անկասկած հեղինակն արդարացի է, երբ պնդում է, որ ՕՀԳ և քրեական դատավարության խնդիրներում շատ ընդհանուր բաներ կան: Սակայն, միաժամանակ,
նա անտեսում է այն ճշմարտությունը, որ ՕՀԳ խնդիրներն իրենց էությամբ ավելի
«համեստ» են, քանի որ ՕՀԳ-ն հանցագործությունների քննության և բացահայտման ընթացքում քրեական դատավարության նկատմամբ ունի օժանդակ բնույթ, և
կատարված հանցագործության հանգամանքների հետազոտության լրիվության,
օբյեկտիվության և բազմակողմանիության պահանջները աղերսներ չունեն օպերատիվ-հետախուզական օրենքի այն դրույթների հետ, որոնք պայմանավորում են
ՕՀԳ գաղտնի իրականացման ասպեկտները: Ցանկացած գործունեության խնդիր
պետք է համարժեք և համեմատական լինի դրա իրավական գործիքակազմին, իսկ
ՕՀԳ միջոցները և մեթոդները մեր կարծիքով չեն կարող ապահովել կատարված
հանցագործության հանգամանքների հետազոտության լրիվությունը, օբյեկտիվությունը և բազմակողմանիությունը (քրեադատավարական իմաստով):
Ինչպես արդարացիորեն նկատում է Մ.Ն. Մարշունովը, օպերատիվ-հետախուզական մարմնի առջև չպետք է խնդիր դնել պարզելու հանցակազմի բոլոր տարրերի առկայությունը. դա քննիչի, իսկ վերջին հաշվով` դատարանի խնդիրն է4:
Հանցագործությունների բացահայտման խնդրի էության կապակցությամբ, մեր
կարծիքով, առավել հիմնավոր են այն գիտնականների արտահայտած տեսակետները, որոնք այդ գործում ՕՀԳ դիտում են որպես բաղադրատարր, քանի որ ՕՀԳ
ընթացքում հանցագործության հանգամանքների ու սուբյեկտի հայտնաբերումը և
մերկացումը չի կարելի դիտել որպես հանցանքի լրիվ բացահայտում: Այլ կերպ ասած` ՕՀԳ տվյալ դեպքում կրում է օժանդակ բնույթ, ինչն իհարկե որևէ կերպ չի
նսեմացնում իրավապահ այդ գործունեության դերը հանցավորության դեմ պայքարի ոլորտում:

1

Տե´ս Зажицкий В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном
судопроизводстве: теория и практика. – СПб., 2006, էջ 57-59:
2
Տե´ս Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью:
системный подход. – М., 1999, էջ 47-48:
3
Տե´ս Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность. – М., 1997, էջ 51-52:
4
Տե´ս Маршунов М.Н. Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности в
схемах и таблицах: Постатейный комментарий. – М.; СПб., 1998, էջ 94:
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Ամփոփելով կատարված հետազոտությունը` կարելի է հիմնավոր եզրահանգում անել այն մասին, որ հանցագործության բացահայտման խնդրի օրենսդրական
ձևակերպումը ենթակա է խմբագրման, ինչի կապակցությամբ առաջարկում ենք
ՕՀԳ-ի մասին ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում այդ խնդիրը ձևակերպել որպես «հանցագործությունների բացահայտմանն օժանդակելը» կամ որպես տարբերակ` «հանցագործությունների բացահայտման համար անհրաժեշտ
նախադրյալներ ստեղծելը»:

РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ЗАДАЧА
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Артак Оганесян
Начальник кафедры уголовного процесса
Академии образовательного комплекса полиции РА,
подполковник полиции,
кандидат юридических наук, доцент
____________________________

Статья посвящена исследованию юридической природы одной из задач
оперативно-розыскной деятельности – раскрытию преступлений. На основе
изучения позиций ученых по данному вопросу предпринята попытка
разграничения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной аспектов
раскрытия преступлений, предложена новая формулировка данной задачи в
законе РА "Об оперативно-розыскной деятельности".

SOLVING CRIMES AS A TASK OPERATIONALINVESTIGATIVE ACTIVITIES
Artak Hovhannisyan
Head of the Department of criminal procedure
Academy of the RA police educational complex,
police Lieutenant Colonel,
Candidate of Legal Sciences, associate Professor
____________________________

The article is devoted to the study of the legal nature of one of the tasks of
operational search activity-detection of crimes. It is based on the study of the positions
of scientists on this issue, an attempt is made to distinguish the criminal procedure
and operational-search aspects of crime detection, and a new formulation of this task
is suggested in the RA operational-search law.
Բանալի բառեր` հանցագործությունների բացահայտում, օպերատիվ-հետախուզական
գործունեության
խնդիրներ,
հանցագործություն
կատարած
անձի
հայտնաբերում:
Ключевые слова: раскрытие преступлений, задачи оперативно-розыскной
деятельности, обнаружение лица, совершившего преступление.
Key words: detection of crimes, tasks of operational-investigative activity, detection of
the person who committed the crime.
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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։

